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Ağalar ABBASBƏYLĠ,
professor, Bakı Dövlət Universiteti
MÜNAQĠġƏ VƏ MÜHARĠBƏ
"Böhran və müharibə" adlı məqalədə münaqişənin inkişafı, kəskinləşməsi və onun həlli yolları
araşdırılır. Müəllif faktiki material üzərində keçmişdəki və indiki münaqişələrin konseptual
görüntüsünü göstərir.
Hər hansı bir münaqişə vaxtında söndürülməsə, o zaman bu haldan irəli gələn bütün nəticələr
ilə müharibəyə çevriləcək. Məqalədə bu fikir dərin əsaslandırılır.
Açar sözlər: münaqişə, böhran, dünya, beynəlxalq, münasibətlər, problem, modellər, sistemlər,
diplomatik, ictimai, funksiyalar, ideologiya.
Агалар АББАСБЕЙЛИ,
профессор, Бакинский Государственный Университет
КОНФЛИКТ И ВОЙНА
В статье «Конфликт и война» исследуется развитие и обострение конфликта и пути
его решения. Автор на фактическом материале раскрывает концептуальное видение
конфликтов, как в прошлом, так и в настоящем.
В статье глубоко обосновывается мысль, что любой конфликт, если его вовремя не
погасить, он превратиться в войну, с вытекающими отсюда последствиями.
Ключевые слова: конфликт, кризис, мир, международный, отношения, проблема,
модели, система, дипломатия, общественный, функция, идеология.
Aghalar ABBASBAYLI,
Professor, Baku State University
CONFLICT AND WAR
The article "Conflict and War" explores the development and aggravation of the conflict and
ways of its solution. On factual material the author reveals the conceptual vision of conflicts, both
in the past and in the present.
The article substantiates the deep thought that any conflict, if it is unable to repay it on time, it
will turn into a war with the ensuing consequences.
Keywords: conflict, crisis, world, international, relations, problem, model, system, diplomacy,
public, function, ideology.
―Münaqişə‖ ifadəsi və onun mümkün izahları ətrafında hadisələrin mövcudluğu tamamilə
qanuna uyğun haldır. Qeyd etmək lazımdır ki, 1945-ci ildən bu günə kimi 1000-ə qədər böyük və
kiçik müharibələr, münaqişələr baş vermiş və milyonlarla insanlar həlak olmuşlar. Bunlardan
Koreya – ABŞ, Vyetnam-ABŞ, SSRİ-Əfqanıstan, İsrail-Fələstin, Pakistan-Hindistan, ABŞ-Iraq,
Qərb -Liviya-, Qərb-İraq, ABŞ-Kuba, İran-İraq, Suriya-Livan, Cənubi Afrikada və s. müharibələr.
Münaqişələr: Kampuçiyada, Şrilankada, Mərkəzi Afrikada, Gürcüstan-Abxaziya, GürcüstanCənubi Osetiya, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ, Rusiya-Çeçenistan, Tacikistanda, keçmiş
Yuqoslaviyada, İngiltərədə, Kanadada(Kvebek) və s.
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Bir çox tədqiqatçılar beynəlxalq münasibətlərdəki münaqişələrə digər dövlətlərin birbaşa və ya
dolayı iştirakı ilə ayrı-ayrı ölkələr arasında baş verən vətəndaş müharibələrini də aid etməyə meyl
edirlər (bu kimi hallar bu gün ―beynəlmiləşdirilmiş daxili münaqişələr‖ adlanır). Digər alimlər
münaqişələri ― infra-səviyyədə‖ (dövlətdaxili kolliziyadan) hipotetik ABC (atomic-biochemical,
yəni bütün növ kütləvi qirğın silahlarından istifadə etməklə) səviyyəli iri miqyaslı müharibələrə də
təsnif edirlər. Çox vaxt hərbi mütəxəssislər münaqişələri yalnız silahlı zorakılığın tətbiqi hallarına
aid edirlər və müvafiq olaraq, ―aşağı intensivliyə malik‖ münaqişələri döyüş əməliyyatlarının
aparılması xüsusiyyətinə malik xüsusi müharibə kateqoriyasına aid edirlər. Sosioloqlar isə əksinə,
fərdlərdə sosial qruplar arasındakı münasibətləri qanunauyğunluqlarını, zorakılığın tətbiq edilibedilməsindən asılı olmayaraq tamamilə başqa xüsusən beynəlxalq münaqişələrə aid etməyə
çalışırlar. Müvafiq olaraq müasir elm münaqişələri tipoloqiyası məsələləri üzrə çoxsaylı nəzər
nöqtələri təqdim edilir – onları ―hərbi‖, ―sosial‖, ―siyasi‖, ―etnosiyasi‖ və ya ―etnomilli‖, ―etik‖,
―hüquqi‖ və s. münaqişələr adlandırırlar.
Münaqişələrlə əlaqədar anlayışlar haqqında məsələlərin qoyuluşunda qeyd etmək lazımdır ki,
beynəlxalq qarşılıqlı təsir iştirakçılarının mənafe və məqsədlərinin toqquşması və mübarizəsi hər
zaman beynəlxalq münasibətlər sisteminin özünün təbii və bir çox hallarda qaçılmaz şərti olmuşdur.
Şübhəsiz ki, müasir elm sahələrində istifadə olunan münaqişə kateqoriyası bu fəsildə nəzərdən
keçirilməsi ehtimal edildiyin dən daha genişdir. Münaqişə və onun təzahürlərini (iştirakçıların
münaqişəli davranışlarının struktur və növləri ) bu gün insanı, sosial qrupları, cəmiyyəti və dövləti
öyrənən bütün elmlər analiz edir. Promlem bilavasitə beynəlxalq – siyasi münaqişələr sahəsinə
nəyin aid olduğunu aşkara çıxarmaqda , eləcə də beynəlxalq münasibətlər sistemində ümumi inkişaf
vektorunu formalaşdıran çoxsaylı müxtəlif amillərin bu münaqişədə necə həyata keçirilməsinin
göstərilməsindədir. Münaqişəni həm ictimai siyasi hadisə, həm də proses kimi göstərmək lazımdır.
Hər iki halda münaqişə müəyyən funksialar daşıyır və onların iştirakçıları arasındakı münasibətləri
tənzimləyir. Münaqişəni həmçinin, beynəlxalq münasibətlərin sistemli modellərinin dəyişməsi
şəraiti kimi bir beynəlxalq siyasi reallıqdan digərinə keçid üsulu kimi nəzərdən keçirmək olar. Bəs
beynəlxalq münasibətlər fenomeni kimi, münaqişənin dərk edilməsi üçün şüurlu üsulu necə
tapmalı? Bunun üçün başqa üsula əl atmaq- nəzərdən keçirilən predmeti növünün yalnız
ümumilikdə münaqişənin yalnız təsadüfi hadisəsi olduğunu göstərməklə həmin predmeti yalnız
beynəlxalq siyasi münaqişələrlə məhdudlaşdırmaq olar. Bu zaman ayrı - ayrı şəxsiyyətlər, sosial və
siyasi qruplar arasındakı münaqişəli qarşılıqlı əlaqələri digər təsadüfi münaqişə halları kimi kənara
qoymaq olar. Şübhəsiz, bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı sosium (cəmiyyət)
daxilində şəxsi və qrup halında baş verən münaqişələr dolayısı yolla beynəlxalq münaqişələrin
xarakterinə və tipinə təsir göstərə bilər. Məhz dövlətlər və onların birləşmələri, eləcə də dövlətlər və
dövlətlərarası təşkilatlar arasında baş verən beynəlxalq – siyasi münaqişələrdə sosiumların bir araya
gətirilmiş maraqları özünün daha geniş əksini tapır. Fikrimizcə dövlətlərarası qarşılıqlı əlaqələr
sahəsində bütünlüklə dünya inkişafının gedişinə təsir göstərən nisbətən ümumi
qanunauyğunluqların təzahürünü görmək olar.
Ümumi mənada, bir-birini qarşılıqlı şəkildə istisna edən və ya əvəzləyən, məqsədlər güdən
beynəlxalq münasibətlər sisteminin iki və ya daha artıq elementinin qarşılıqlı əlaqəsini beynəlxalq
münaqişə hesab etmək olar. Bizim diqqət mərkəzimizdə dövlətin mövcudluğuna toxunan
münaqişələr – onun əsas əlamətləri (əvvəllər qeyd etdiyimiz kimi, funksional və atributiv)
dayanacaq. Beynəlxalq siyasi münaqişə çoxölçülü hadisədir və bu hadisənin ölçülərinin strukturu
aşağıda nəzərdən keçiriləcək.
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Bu izah beynəlxalq münasibətlər sisteminin özünüqorumaya, güctoplamaya və öz inkişafı üçün
əlverişli xarici mühit yaratmağa cəhd etmək kimi prinsipial səciyyə daşıyan əsas elementi kimi
dövlətin əvvəllər verilmiş şərhi ilə bilavasitə əlaqədədir. Münaqişənin iştirakçısı (dövlət) öz
qarşısına nail ola biləcəyi məqsədlər qoyur və eyni zamanda, ―rəqibin‖ öz məqsədlərinə nail ola
bilməməsinə çalışır.
Münaqişə iştirakçıları öz məqsədlərinə (uzunmüddətli və digər) nail olmaq üçün öz gücündən
istifadə edirlər (bi anlayış ―qüvvə‖ ilə eyniyyət təşkil etmir). Mübarizə aparan tərəflər bir-birinə öz
məqsədlərinə nail olmaq yolunda mövcud olan maneə və təhlükə mənbəyi kimi baxırlar.
Bu çox kəskin beynəlxalq münaqişələr çox vaxt tədqiqatçılar tərəfindən ―sıfır məbləğli oyun‖
versiyası kimi baxırlar. Bu o deməkdir ki, münaqişə iştirakçısı öz uduşunu, mübahisəli məsələlərdə
―qələbəsini‖ rəqib üçün itkiyə bərabər hesab edirlər. Yəni, əgər tərəflərdən biri məsələn, öz məcmu
qüvvəsini 50 ―şərti vahidini‖ itirmişsə (hansı amillər hesabına olursa olsun), onun rəqibi olan digər
tərəf həmin 50 vahid həcmində ―güclənmiş‖ hesab olunur. Əlbəttə münaqişənin inkişafı heç də
həmişə bu üsula dərk olunmur. Bu halda dövlət liderləri, siyasi elitalar, bəzən isə bütünlüklə
cəmiyyət tərəfindən münaqişənin məhz bu şəkildə dərk olunması haqqında məsələ qaldırmaq olar.
Tərəddüd etmədən demək olar ki, ―soyuq müharibənin‖ ilkin mərhələsinə iştirakçılar tərəfindən,
hətta ümumiyyətlə, bütün dünya tərəfindən ―sıfır məbləğli oyun‖ kimi baxılır. Planetin, geostrateji
cəhətdən hər iki nəhəng derjavanın idarəolunan və ya az-çox nəzarət altında olan ―təsir sahələrinə‖
bölünməsi onilliklər ərzində sırf ―neytral‖ sahələrinin mövcudluğuna seçim vermirdi. Bu şəraitdə
iştirakçılardan birinin hərbi-siyasi müttəfiq və ya hətta elmi-texniki nailiyyət qazanmasında uğuru
digərinin ―məğlubiyyəti‖ hesab olunurdu. Məsələn, Çində baş verən vətəndaş müharibəsində
kommunistlərin qələbəsi və ÇXR-lə SSRİ arasında ittifaq münasibətlərinin qurulması ABŞ-da
―Çinin itirilməsi‖, ölkənin uzunmüddətli xarici siyasət maraqlarına ağır zərbə kimi qəbul edilmişdir.
Beynəlxalq münaqişənin mahiyyətinin tədqiqində təhlil edilməli olan əsas amillər aşağıdakılardır:
-məkan (münaqişənin coğrafi konteksti və miqyası);
-zaman (münaqişənin vaxt müddəti, daxili mərhələləri və ya xronoloji fazaları);
-münaqiĢənin intensivliyi və onun zaman daxilində dəyişməsi;
-münaqiĢənin strukturu (iştirakçıların sayı, keyfiyyət xüsusiyyətləri);
-münaqiĢənin motivləĢdirilməsi və iĢtirakçıların məqsədləri (o cümlədən, münaqişəli
hərəkətlərin ideoloji izahı);
-―münaqişə obyektlərinin‖ (yəni iştirakçıların münaqişəli hərəkətlərinin həll etməyə yönəldiyi
mübahisəli məsələlərin) tipi, səciyyəsi və s.;
-iĢtirakçıların bir-birinə münasibəti (rəqib obrazı, stereotipləri, rəqib haqqında bilgilərin
xarakteri);
-münaqiĢə iĢtirakçılarının davranıĢ tipi (məqsədlərə nail olma vasitələri və üsulları,
strategiya və taktikası);
-beynəlxalq münasibətlərin bilavasitə iştirakçıları və bütünlüklə sistem üçün münaqiĢə
funksiyaları .
Münaqişənin nəzərdən keçirilməsinin göstərilən istiqamətləri, onun ölçüləri bir-biri ilə sıx
əlaqədardır.
Münaqişənin məkan ölçüsü bu hadisənin tədqiqatında iştirakçıların coğrafi və hətta topoqrafik
xüsusiyyətlərin rol oynayacağını nəzərdə tutur. Bu məqam o mənada zəruridir ki, o dövlətlərin
qüvvəsinin komponenti kimi onların ərazi vəziyyətinin ―üstünlükləri‖ və ―çatışmazlıqları‖ haqqında
təsəvvür yarada bilər. Dövlətlərin‖coğrafi yaxınlıq‖ səviyyəsi (―əlaqə sıxlığı‖) yüksək intensivlik
səviyyəsində malik münaqişəli münasibətlərin motivləşmə analizi üçün ciddi amil kimi çıxış edə
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bilər. Bu halda söhbət ondan gedir ki, ümumi sərhəd və ya regional yaxınlılıq (subregionda
qonşuluq) şəklində bilavasitə yaxınlıq şəraitində məhz coğrafi problemlərin (ərazi iddiaları,
etnosiyasi səciyyəli ciddi ziddiyyətlər və.s) ―münaqişə obyekti‖ olacağı, yəni həll olunması yolunda
qonşu dövlətlərin rəqabət aparacağı mübahisəli məsələlərə çevrilməsi ehtimalı böyük olur.
Dövlətlərin coğrafi yaxınlılıq səviyyəsi hərbi-siyasi ittifaqların formalaşdırılmasında da rol oynaya
bilər.
Münaqişənin məkan ölçüsü təkcə bilavasitə iştirakçıların yox, həm də onların ən yaxın
qoşunlarının coğrafi vəziyyəti başa düşülür. Bunu bəzən dövlətlərin bir-birinə münasibətdə ―məkan
asılılığı‖ (spatial dependence) də adlandırırlar. Məsələn, yüksək intensivliyə malik (hərbi qüvvə
tətbiq etməklə) münaqişəli vəziyyətlərin mövcudluğu bəzi dövlətlərdə ən yaxın qonşular qrupunda
münaqişələrin kəskinləşməsinin ―zəncirvari reaksiyasına‖ səbəb ola bilər. 1945-ci ildən sonra bu
cür münaqişələrin daha tez –tez baş verdiyi bu cür region Yaxın Şərqdir.
Nəhayət, münaqişənin məkan ölçüsü onun miqyası kimi başa düşülür. Bu, xüsusilə
münaqişənin bir növü kimi müharibəyə aiddir. Miqyasına görə qlobal silahlı münaqişə İkinci
Dünya müharibəsi idi – bütün qitələrin dövlətləri bir başa və ya dolayısı yolla həmin müharibəyə
cəlb olunmuşdular. Miqyası üzrə qlobal münaqişə ABŞ –la SSR arasında baş verən və ―soyuq
müharibə‖ adını almış uzunmüddətli münaqişə idi. Sovet – Amerika münaqişəsi bütün dünyada baş
verən siyasi hadisələrə təsir göstərmək naminə aparılırdı. ―Yerli münaqişə‖ anlayışına gəldikdə isə,
buraya aid olan müharibələrin gedişində iki dövlət öz məqsədlərinə hərbi yolla nail olmağa can
atırlar. ―Regional‖ münaqişə rubrikasına , bir qayda olaraq , iki və daha artıq ölkə arasında aparılan
bütünlüklə regiondakı vəziyyətə ciddi təsir göstərən və çox vaxt nəhəng derjavaların birbaşa və ya
dolayısı iştirakı ilə, yaxud beynəlxalq səciyyəli hərbi siyasi birlikləri cəlb etməklə baş verən
müharibələr daxildir. Bu kimi münaqişələrə, məsələn 1990 –cı illərdə Yuqoslaviya ərazisində baş
verən hadisələri misal göstərmək ola. Bu zaman bir neçə keçmiş respublikalar arasında baş verən
ardıcıl hərbi toqquşmalar NATO-nun güc yolu ilə müdaxiləsinə olmaqla bərabər, Cənubi Avropada
vəziyyəti uzun müddətə gərginləşdirirdi.
MünaqiĢənin zaman ölçüsü münaqişənin xronoloji ardıcıllığı kimi başa düşülməlidir – bu
ardıcıllıqda çıxış nöqtəsini və başa çatma məqamını müəyyənləşdirmək olar. Həmin vaxt müddətini
münaqişənin inkişafının müəyyən fazalarına mərhələlərinə bölmək olar. Fikrimizcə münaqişə
fazaları daha çox zaman və intensivlik kateqoriyalarını ehtiva edən kompleksdə tanınır.
Dövlətləri beynəlxalq münaqişələrin əsas iştirakçıları hesab etsək, o zaman belə bir məqamdan
çıxış etmək lazımdır ki, onların ― ali maraqlarının‖ müxtəlifliyi üzündən onlar ― mahiyyət etibarı ilə
rəqibdirlər‖. Beləliklə, bütün dövlətlər arasında münaqişəli münasibətlər mövcuddur və bu
münaqişələr zaman daxilində inkişaf edir və məlum intensivliyə malik olur. Çoxlu sayda
dövlətlərarası qarşılıqlı əlaqələr üçün bu cür münaqişəli münasibətlər latentdir, görünmür və
dərkolunma, yəni onların intensivliyi sıfıra bərabərdir. Məsələn, ABŞ-la Nepal, yaxud Almaniya ilə
Somali arasındakı münasibətlər məhz bu cürdür.
Beləliklə, beynəlxalq təcrübədə münaqişə adlanan amil dövlətlərin maraqlarının yuxarıda
göstərilən prinsipial uyğunluğundan, ilk növbədə bu və ya digər səviyyədə məcburiyyətin və / və ya
zorakılığın mövcudluğunun əlamətlərinə görə fərqlənir. Başqa sözlə , münaqişəni anlamaq üçün
zamanı və intensivliyi kombinə edən bu və ya digər şkala qurmaq lazımdır. İntensivliyin
dəyişməsini və münaqişəli münasibətlərin bir neçə faza üzrə inkişaf -----.
MünaqiĢənin strukturu anlayışı, yəni onun iştirakçının sayı və onların əsas xüsusiyyətləri
tutur. Bazasında bizi maraqlandıran hadisənin əsas mövcudluq qanunauyğunluqlarının nəzərdən
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keçirildiyi münaqişə strukturunun ən sadə növü ―diadik münaqişədir‖ – burada yalnız ―diada‖, yəni
iki iştirakçı münaqişəli əlaqəyə girir. Bu cür münaqişələr tarixdə nadir hadisə olmasa da, onlar
beynəlxalq münasibətlərin sistemli modellərinin əvəzlənməsinə səbəb olan ən əhəmiyyətli və
məşhur münaqişələr sırasında çoxluq təşkil etmir. Kəskin beynəlxalq – siyasi münaqişələrin və
əsasən, tez-gec ―böyük‖ (məsələn, qitə miqyaslı, müharibələrə verilən münaqişələrin iştirakçılarının
sayı bir qayda olaraq, daha çox idi. Eyni zamanda, nəzəri quruluşların daha asan şərh olunması üçün
məhz münaqişədə iki iştirakçının münasibətlərindən istifadə etmək yerinə düşər ki, bu da aşağıda
məhz belə olacaq.
İştirakçıların keyfiyyət xüsusiyyətlərinə gəldikdə isə, bu və ya digər münaqişənin analizi
zamanı aşağıdakıları ayırmaq daha zəruridir:
- Münaqişəli əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün potensial şəklində səfərbər edilən güc
səviyyəsinə görə uyğunluq(yəni, ilk növbədə iştirakçıların beynəlxalq-siyasi iyerarxiyanın hansı
sinfinə (böyük derjava regional hegemon) mənsub olması, müasirlik üçün-nüvə ölkəsi olubolmaması və.s);
- İqtisadi, siyasi və sosial-mədəni inkişaf səviyyəsinə görə müqayisə;
- Beynəlxalq siyasi əlaqələrdə iştirak etmə ənənəsi və tarixi təcrübə xətti üzrə müqayisə.
İştirakçıların cəhətlərinin fərqlənməsi münaqişənin gedişinə və onun əsas xüsusiyyətlərinə
birbaşa təsir göstərə bilər. Məsələn, nəhəng derjavalar arasındakı münaqişə, bir qayda olaraq, uzun
tarixi zaman kəsiyində inkişaf edir, kəskin münaqişələrlə müşayiət oluna və hətta müharibəyə
çevrilə bilər, Təbii ki, iri derjavalar , qeyri-rəsmi beynəlxalq siyasi iyerarxiyada daha aşağı sinfə
mənsub dövlətlərə nisbətən, öz gücü hesabına münaqişələrdə daha çoxlu sayda məqsədlərə nail
olma üsullarından istifadə edirlər.
Nəhəng derjava ilə ondan gücsüz dövlət arasında münaqişənin inkişafı başqa cür görünə bilər.
O bir qayda olaraq, sürətlə cərəyan edir, burada daha güclünün qələbəsini ehtimal etmək daha
asandır. Silahlı qüvvələrin tətbiqi ilə aparılan bu cür münaqişə 1982-ci ildə İngiltərə ilə Argentina
arasında Folklend adalarının mənsubiyyət məsələsinə görə baş vermişdir və bu münaqişədə
Argentina məğlub olmuşdur.
Təxminən bərabər gücə malik olan və münaqişədə təxminən eyni məqsədlər güdən münaqişələr
daha başqa növə malikdir. Buna misal olaraq, ―regional lider‖ (və ya hətta hegemon) statusuna
iddialı olan iki qonşu dövlətin toqquşmasını göstərmək olar. Daha bir parlaq misal 1979-1989-cu
illərdə İranla İraq arasında aparılan müharibədir. Başqa sözlə, münaqişənin strukturunun və onun
iştirakçılarının xüsusiyyətlərinin nəzərdən keçirilməsi münaqişənin inkişafının potensial gedişinin,
onun zaman və digər xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün vacib şərt olmalıdır.
Münaqişənin təsviri və analizi üçün əsas parametrlərin ayrılması xətti ilə irəliləyərək biz
qarşılıqlı əlaqədə olan iki problemə - münaqiĢənin motivləĢdirilməsinə və “münaqiĢə
obyektlərinin” xarakterinə, yəni obyektiv şəkildə münaqişəli əlaqənin mərkəzində olan və bir
qayda olaraq, iştirakçılar tərəfindən olduğu kimi qəbul edilən süjetlərə yaxınlaşırıq.
Əgər münaqişənin tərəfləri maraq və məqsədlərinin fərqlənməsi və ya açıq-aşkar üst-üstə
düşməməsi üzündən baş verdiyini ehtimal etsək, o zaman konkret bir münaqişənin iri mənbələri
kimi ümumi planda formullaşdırılmış aşağıdakı adlandırıla bilər.
Münaqişə iştirakçılarının dəyər sistemlərinin antaqonizmi problemi ilə əlaqədar olaraq, zəruri
qeydlər etmək lazımdır. Burada dəyər dedikdə bu amillər nəzərdə tutulur ki, onların qorunub
saxlanılması üçün insanlar (cəmiyyət, ölkə) ta güc tətbiq edilməsinədək münaqişədə iştirak edə bilər.
Bu suveren dövlətin öz ərazi bütövlüyünü, sosial iqtisadi dəyərlərin strukturunu, siyasi quruluşun
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əsasında və s. qoruyub saxlamaq arzusundan irəli gələ bilər. Bu cəmiyyətin dini, ideoloji və digər
dünya görüşü səciyyəli dəyərləri, eləcə də mədəni, etnik və dil vəhdəti uğurunda ola bilər.
Cəmiyyət və dövlət üçün dəyər qismində, beynəlxalq siyasətdə nüfuz, həmçinin regionda,
qitədə, bütün dünyada baş verən siyasi və digər proseslərin inkişafın gedişinə təsir səviyyəsi çixiş
edə bilər. Dəyər sistemlərinin antaqonizmi müxtəlif formalarda özünü büruzə verir.
Məsələn, hər hansı bir dövlət güc yolu ilə xarici mühitin bir hissəsinə öz dəyər sisteminin –
―yeganə düzgün‖ universal elan olunan sosial-iqtisadi, siyasi, ideoloji və s. dəyərlər kompleksini
şamil etməyə cəhd etdikdə dəyər sistemlərinin antaqonizmi tez-tez bir zamanda yüksək intensivliyə
malik münaqişəyə gətirib çıxarır. Güman ki, güc tətbiq etməklə iri miqyaslı münaqişədə özünü
büruzə verən bu cür antaqonizmə İkinci Dünya Müharibəsini misal göstərmək olar. Şübhəsiz ki,
bəşər tarixində ən böyük hərbi kataklizm olan bu çox ölçülü müharibədə müxtəlif səbəblər üzündən
onlarla dövlət və milyonlarla insan iştirak etmişdir. Amma Dünya Müharibəsinin başlanmasının
səbəblərindən biri o idi ki, müharibənin təşəbbüskarının- faşist Almaniyasının- aşkar şəkildə reklam
olunan məqsədi Avropa qitəsində uğur qazandıqda isə daha geniş miqyasda ―yeni qayda qanun‖
yaratmaqdan ibarət idi.
Bu halda millətçilik dəyərlərinin təcavüzkarcasında və güc yolu ilə təlqin olunması digər
derjavaların hüquqi maraqları ilə toqquşdu və həmin derjavalar öz təhlükəsizliyinin, ictimai və
iqtisadi quruluşu əsaslarının, eləcə də digər dəyərlərinin (o cümlədən ideoloji dəyərlərinin) qorunub
saxlanması naminə münaqişəyə girdilər.
İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövr başqa bir misaldır. Obyektiv şəkildə yaranmış
qlobal uzun müddətli münaqişədə ABŞ-la SSRİ-nin başçılıq etdiyi birləşmələr arasındakı ―soyuq
müharibədə‖ rəqiblərin bir başa toqquşması baş vermədi. Münaqişənin əsaslandırılması və ritorik
şəkildə izahı nöqteyi-nəzərindən burada ön plana kommunist doktrinasının sovet versiyası və ―qərb
sivilizasiyasının‖ ideoloji dəyərləri üzə çıxdı. Hər iki dəyər sistemi, onların daşıyıcıları (dövlətlər)
tərəfindən qlobal miqyasda universal elan olundular. Həmin dəyərlərin bütün dünyada yayılması
prosesində nəhəng derjavaların toqquşması da (çox vaxt açıq-açığına güc tətbiqi ilə olmasa da) bu
səbəbdən baş verir.
Dövlətlərin “arzuolunan gələcək” yaratmaq, yaxud bütünlüklə beynəlxalq aləmlər və
qismən bilavasitə opponentlə münasibətlərdə “arzuolunmayan gələcəkdən” qaçmaq cəhdləri.
Dövlətin funksional əlamətləri ilə əlaqədar olaraq, bu məqamı qeyd etmək xüsusi ilə zəruridir.
Dövlətin özü üçün əlverişli xarici mühit yaratmaq haqqında obyektiv arzusu beynəlxalq arenada
konkret fəaliyyəti nəzərdə tutur. Bu strateji cəhətdən mühüm regionlarda qonşularla və ya
dövlətlərlə hərbi-siyasi ittifaqı yaratmaq cəhdi ola bilər. Məsələn, 1930-cu illərdə millətçi
Almaniya Avropanın bir sıra kiçik ölkələrinə onlar üçün sərfəli müttəfiqlik münasibətləri təklif
etməklə ümumavropa kollektiv təhlükəsizlik sisteminin yaradılmasına yol verməmək üçün ciddi səy
göstərdi. Bu mərhələdə Almaniyanın məqsədi aydın idi – o, Dünya Müharibəsinə hazırlıq üçün
əlverişli mühit yaratmaq, ingilis-fransız koalisiyası yaratmaq, eləcə də Avropa və qlobal miqyaslı
uzunmüddətli vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində hərəkat etmək niyyətində idi.
Məsələnin digər tərəfi ―arzuolunmaz gələcəkdən‖ qaçmaq idi. Bu mənada dövlət öz
maraqlarına eventual təhlükənin zəifləməsinə yönələn əməliyyatlar həyata keçirə bilər. Buna misal
olaraq, potensial münaqişədə təhlükəli rəqib ilə müqavilələrin bağlanmasını göstərmək olar – bu
müqavilələr təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və digər tədbirlərin görülməsi üçün vaxt qazandırır.
Bu kimi aktlara, məsələn, hücum etməmək haqqında beşillik sovet –yapon sazişinin (Moskva, aprel,
1941-ci il), mübahisələrin sülh yolu ilə həlli haqqında Almaniya-Polşa müqaviləsini (Berlin, yanvar,
1934-cü il) və s. göstərmək olar.
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Bəzən dövlətlərin davranışının motivləşdirilməsinin bu növü ―preventiv münaqişənin‖
insiasiyasına gətirib çıxara bilər ki, bunun da əsas məqsədi iştirakçılardan birinə qarşı yönələn
birbaşa təhlükənin (həqiqi və ya yalançı) aradan qaldırılmasıdır. Dövlət, beynəlxalq münasibətlərin
bir elementi kimi, kompromissə gəlməyin, mübahisə və ziddiyət mərhələsində münaqişənin
eskalasiyasına dayanadırmağın digər yolu olmadığı hallarda münaqişəyə (onun bir növü kimi
müharibəyə) qoşulmağa məcbur olur. Bu səbəblərdən biri ikinci tərəfin, diplomatik proses
çərçivəsində kompromis axtarmaq arzusunda olmaması (yəni, 1935-ci ildə faşist İtalyasının
Həbəşstana qarşı etdiyi kimi, problemlərin hər yolu ilə həll olunmasına açıq-aydın cəhd
göstərilməsi), yaxudda həmin dövlətin birinci iştirakçının ərazisinə təcavüz faktı və ya artıq elan
olunmuş müharibə ola bilər. Bu halda münaqişənin qərəzli təşəbbüskarı ilə ilkin olaraq münaqişəli
hərəkətə yol verilməsi obyekti kimi çıxış edən digər tərəfi fərqləndirmək lazımdır.
MünaqiĢədən birbaĢa mənfəət əldə etmək arzusu (maddi və digər inikasda öz gücünün
artırılması və müvafiq olaraq, rəqibin zəiflədilməsi hesabına) yaxud iştirakçılardan birinin malik
olduğu amillərin kifayət qədər olmamasının dərk edilməsi və münaqişə yolu ilə real və ya yalançı
çatışmazlığı aradan qaldırmaq cəhdi.
Çox güman ki, gücün artırılmasından irəli gələn mənfəət öz təzahürünü təkcə əyani, dərk
olunan və ölçülə bilən formalarda tapmır. Mənfəət kimi təkcə maddi obyektlər (münaqişənin inkişaf
etdiyi ərazi, münaqişə ilə əhatə olunan insanı və təbii resurslar) yox, həm də dünya siyasətindəki
―dostların‖ və ―düşmənlərin‖ düşüncəsində çıxış edir (bəzən münaqişənin tədqiqatçıları ―güc
qavrayışı‖ terminindən istifadə edirlər).
Bəzən dövlətlər arasında nifaq yarada bilən maddi obyektlərin üzərində də statuslu
parametrlərin izləri olur. Münaqişəli qarşılıqlı əlaqələrin obyektində maddi və statuslu amillərin
ehtiva edilməsinə misal olaraq tarixi Elzas və Lotaringiya vilayətlərini misal göstərmək olar.
Münaqişənin hər iki iştirakçısının (Fransanın və Almaniyanın) həmin amillərə malik olması təkcə
həmin ərazinin güclü iqtisadi potensialından istifadə olunması nöqteyi-nəzərindən yox, həm də
müəyyən dərəcədə həmin vilayətlərin, ―tarixi rəqibə münasibətdə üstünlük təşkil edən vəziyyətin
rəmzi kimi çıxış etməsi səbəbindən prinsipial səciyyə daşıyırdı. 1945-ci ildən sonra ABŞ-SSRİ
münaqişəsində bir çox obyektlər də ―statuslu‖ səciyyə daşıyırdı: ―super derjavaların‖ qarşıdurma
xətlərindən biri məhz digər dövlətlərin davranışına və müvafiq olaraq, dünyanın siyası inkişafının
gedişinə təsir göstərilməsinin yüksək səviyyəsinin təyin edilməsindən keçirdi.
Beynəlxalq münaqişənin inisiasiyası hesabına cəmiyyətin, ölkənin daxili problemlərini həll
etmək cəhdi (―münaqişənin eksternalizasiyası‖, yəni daxili disharmoniyanın, cəmiyyətdəki
gərginliyin xarici mühitə çıxarılması). Ümumiyyətlə hakimiyyətdən olan siyasi güvələrin və ya
rejimlərin xarici siyasi uğurlar hesabına öz mövqeyini möhkəmləndirilməsi və ya hakimiyyət üçün
əlverişli olmayan daxili siyasi tendensiyaların dayandırılması cəhdi də mümkündür.
Münaqişənin vəziyyət kontekstinin ikinci tərəfi beynəlxalq münasibətlər mühitinin ümumi
vəziyyətidir. Məsələn, mühitdəki nisbi sabitlik və münaqişənin aşağı səviyyədə olması ümumilikdə
münaqişənin inisiasiyası üçün maneəli amil ola bilər. Tarixi təcrübənin göstərdiyi kimi, bu cür
vəziyyət o zaman baş verir ki, beynəlxalq münasibətlərin bu və ya digər sistemli modeli öz yaranma
mərhələsini keçmiş və bir qayda olaraq, ən güclü dövlətlər (iri derjavalar) qrupunun öz mənafeyini
güddüyü iyerarxiya üsulunun mövcudluğuna əsaslanan müvazinətə yetmiş olur. Buna misal olaraq,
1923-1929-cu illəri göstərmək olar - həmin dövrdə beynəlxalq sistemin Versal-Vaşinqton modeli
bu və ya digər dərəcədə ―yerində möhkəm dayanırdı‖.
Digər hallarda beynəlxalq-siyasi mühitin (şəraitin) vəziyyəti münaqişə iştirakçılırdan biri üçün
əlverişli şəraiti, digəri üçün isə ciddi çətinliklər yarada bilər. Buna səciyyəvi misal kimi, Krım
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müharibəsini göstərmək olar – həmin müharibənin gedişində Rusiya imperiyası, mahiyyət etibarı ilə
beynəlxalq aləmdən təcrid olundu, onun rəqibləri (İngiltərə, Fransa) isə nəinki ona hərbi zərbə
vurmağa, həm də onu uzun müddətə zəiflətməyə nail oldular. Başqa bir misal kimi, 1990-cı ildə
Küveytə hücum edərkən İraqın beynəlxalq-siyasi mühitin vəziyyətini düzgün analiz etməməsini
göstərmək olar. Həmin dövrdə aydın idi ki, SSRİ- nin kəskin sürətdə zəifləməsi və ―Şərq blokunun‖
faktiki süqutu ilə beynəlxalq münasibətlər sisteminin köklü şəkildə yenidən qurulması başlanır və
Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada yeni qayda-qanunun qoyulması roluna əsas namizəd olan
potensial hegemon olacaq. ―Soyuq müharibədən‖ sonra ABŞ-ın eventual lider və dünyada yeni
qayda-qanunun yaradıcısı kimi reaksiyası da gözlənilən idi. Yaranmış vəziyyət hərbi əməliyyatların
həyata keçirilməsi üçün ABŞ-a əlavə imkanlar verirdi – bu əməliyyatlar həm ölkə daxilində, həm də
bütün dünyada beynəlxalq ictimai rəy ilə dəstəklənirdi. İraq üçün isə bu vəziyyət konteksti həm
müharibənin getdiyi dövrdə, həm də ondan çox-çox sonra daxili və xarici iqtisadi planda, eləcə də
qonşularla və potensial şəkildə dost dövlətlərlə problemlər yaratdı. Münaqişənin səbəblərini izah
edən müxtəlif nəzəri konstruksiyalar bu və ya digər şəkildə münaqiĢə iĢtirakçılarının bir-birini
dərk etməsi problemini də ortaya çıxarır. Görünür, rəqiblərin bir-birini dərk etməsi, münaqişədəki
maraqları və məqsədləri haqqında təsəvvürlərinin xarakteri iştirakçıların öz davranış növünü
seçməsində, öz məqsədlərinə çatma vasitələrini təyin etməsində əhəmiyyətli, bəlkə də əsas rol
oynayır. Təsəvvür edildiyi kimi, burada aşağıdakı amillərin təsiri mövcuddur.
İştirakçıların eyniyyət (oxşarlıq) dərəcəsi, yəni eyni obyektlər ―sinfinə‖ mənsubluğu – məsələn,
münaqişənin hər iki iştirakçısı dövlət ola bilər, amma belə bir vəziyyət də yarana bilər ki,
iştirakçılardan biri dövlət, ikincisi isə dövlətlər qrupu və ya beynəlxalq orqan olsun, yaxud digər
halda, münaqişənin iştirakçıları mütəşəkkil sosial-siyasi qruplar olsun. Gördüyümüz kimi bu aspekt
yuxarıda nəzərdən keçirilən münaqişə strukturunun problemi ilə bilavasitə əlaqəlidir.
Rəqiblər arasında mövcud olan coğrafi və digər əlaqənin səviyyəsi və onların məqsəd və
maraqları arasındakı uzlaşmayan fərqlərin görünmə səviyyəsi;
-iştirakçıların özünü eyniləşdirilməsi;
Rəqiblərin bir – birini keyfiyyət cəhətdən qiymətləndirilməsi.
Göstərilən amillər kompleksini rəqibin dərk etməsini və münaqişədəki mümkün davranışını
təsir göstərməsi özünü belə büruzə verir: Münaqişə iştirakçıları bir-birini dərk edərkən ümumi
qəbul edilmiş hər hansı universal anlayışlardan yox , öz biliklərindən və dünyagörüşlərindən çıxış
edirlər. Müvafiq olaraq, onların bir-birini dərk etməsi oxşar olmamaqla bərabər ümumiyyətlə
reallıqdan uzaq ola bilər. Təbii ki, rəqibin konkret praktik hərəkətlərinin və münaqişədəki davranış
strategiyalarının motivləşdirilməsi ilə əlaqədar gözlənilənlər heç də həmişə dəqiq və düzgün olmur.
Bundan əlavə, burada açıq – aşkar subyektiv element- rəqib haqqında bilgilərə əlavə süni rəmzlərin
və onların törəmə xüsusiyyətlərinin daxil edilməsi elementi işə düşür. Bu, məsələn, elə bir halda adi
hadisə hesab olunur ki, dövlətin cəmiyyətdə lazımı sosial kontekst yaratması və münaqişədə qəti
addımların atılmasının labüdlüyünü ideoloji cəhətdən əsaslandırması zəruri olsun.
Buna bir qayda olaraq, ictimai şüurun uzunmüddətli ideoloji formalaşması, yaxud münaqişənin
kəskinləşməsindən əvvəl birbaşa təbliğat yolu ilə nail olunur.
Münaqişədəki rəqib cəmiyyət üçün müəyyən ―şər qüvvə‖ mücəssəməsinə çevrilir və həmin
qüvvəyə qarşı bütün mübarizə üsullarından, o cümlədən zorakılıqdan istifadə olunmasına bəraət
qazandırılır . Rəqibin fövqəladə yaxud qərəzli şəkildə ―demonizasiya‖ adlanması hallarına
beynəlxalq münasibətlər və xüsusilə də müharibələr tarixində kifayət qədər tez –tez rast gəlinir.
Bunu XIX əsrin ortalarında ikinci Dünya müharibəsinin sonlarınadək olan dövrdə Fransa ilə
Almaniyanın münaqişəsinə münasibətdə ictimai şüurun formalaşmasının timsalında görmək olar.
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Məsələn, 1870 –ci il Fransa –Prussiya müharibəsindən qabaq bir çox almanlar fransızları ―yalandan,
özbaşınalıqdan, təkəbbürdən yoğurulmuş‖ tarixi düşmən alman dövlətlərinin milli birliyi qarşısında
duran əsas maneə hesab edirlər. Münaqişədə rəqibin ―demonizasiya olunmuş‖ şəkildə dərk
edilməsinə başqa bir misal ―soyuq müharibə‖ dövründə SSR ilə ABŞ –ın təbliğat yolu ilə
yaradılmış ictimai dərk stereotiplərindən irəli gəlir. Çox vaxt bu münaqişə onun iştirakçıları
tərəfindən təxminən ―dünya imperializminin‖ istinadgahına (ABŞ- a) qarşı ―sülh və tərəqqi
istehkamı‖ (SSRİ), yaxud əksinə ―şər imperiyasına‖ (SSRİ-yə ) qarşı ―qərb sivilizasiyasının
müdafiəçisi ‖) (ABŞ)kimi ritorik şəkildə dərk edilərək təsvir olunurdu.
Yeni tarixi misallardan ən parlağı rəqiblərin bir-birini şərin, xəyanətin, etnik və mənəvi
normaların inkar edilməsinin, zorakılığa və qarşısıalınmaz cümlə can atmağın təcəssümü kimi
qiymətləndirilməsidir. Bu məqam ABŞ-İran, ABŞ-İraq, İsrail – Ərəb dövlətləri və ya NATOYuqoslaviya kimi münaqişəli cütlüklərdə öz əksini tapır.
Münaqişə iştirakçılarının bir-birini maraqlarını və davranışlarını düzgün dərk etməməsinə heç
də həmişə iştirakçıların öz daxilində mövcud olan və münaqişənin alovlanmasında maraqlı olan
siyasi dövlət elitalarının və ya hər hansı digər qruplaşmaların məqsədyönlü siyasəti səbəb olmur.
Amma münaqişənin dərk olunmasında özünü büruzə verən bu məqam son dərəcə zəruri ola bilər,
çünki bir müddətdən sonra bir çox hallarda , ilk növbədə, münaqişənin və bir çox hallarda olduğu
kimi, münaqişənin aparılması üçün vasitələrin seçiminin intensivliyinin dəyişməsi haqqında mühüm
qərarlar qəbul edilməsi prosesi məhz həmin məqamın üzərində formalaşacaq.
Nəhayət, beynəlxalq-siyasi qarşılıqlı əlaqələrin qiymətləndirilməsindəki ən zəruri mövqelərdən
birinə - münaqiĢə funksiyaları probleminə nəzər salaq. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, münaqişə
bu və ya digər şəkildə beynəlxalq münasibətlər mühitinin keyfiyyət baxımından dəyişilməsini
özündə əks etdirir. Münaqişənin əsas ümumi funksiyası ondan ibarətdir ki, o dəyişikliklər
potensialını – həm iştirakçıların özünün, həm də beynəlxalq mühitin keyfiyyət baxımından
dəyişilməsini ğzündə əks etdirir. Münaqişənin səciyyəsi və onun gedişi həmin potensialın məhz
necə realizə olunacağını və hansı nəticələrə gətirib çıxaracağını müəyyən edir. Münaqişənin bir sıra
özəl funksiyalarını da göstərmək olar:
1. Münaqişə (və ya münaqişələr seriyası) beynəlxalq münasibətlərin sitemli modelini yarada və
ya məhv edə bilər. Bu cür münaqişələr bir qayda olaraq ―böyük‖ müharibələrdir.
2. Beynəlxalq-siyasi münaqişə dövlətlərin (blokların, ittifaqların, inteqrasiya strukturlarının və
s.) hərbi-siyasi və digər birliklərin yaranmasına və birləşməsinə şərait yaradır.
3. Münaqişə beynəlxalq münasibətlərin regional alt sistemlərinin formalaşmasına və
regionlarda dövlətlər arasındakı münasibətləri tənzimləyən iyerarxiya strukturlarının yaranmasına
gətirib çıxara bilər.
4. Münaqişə öz inkişaf prosesində onun uzunmüddətli ―özünübərpasına‖ kömək edən
iştirakçıların yeni, əlavə dəyər və məqsəd motivlərini yarada bilər. Münaqişənin inkişafı həmçinin
davranış strategiyaları ilə bərabər, münaqişəli hərəkətlər üçün yeni vasitələrin yaranması ilə
nəticələnə bilər. Bununla əlaqədar olaraq, qeyd etmək lazımdır ki, münaqişə transformasiya oluna,
yəni öz inkişafı boyunca ―münaqişəli obyektlər‖, dövlətlərarası ziddiyyətlərin mərkəzində dayanan
məsələlər toplusunu və iyerarxiyasını dəyişə bilər. SSRİ ilə ABŞ arasındakı qlobal münaqişə 1945ci ildən sonra bir neçə inkişaf mərhələsi keçmişdir. Kəskin Karib böhranı rəqiblərin baş-başa
toqquşmasında arzuolunan siyasi nəticələrə nail olmağın qeyri-mümkünlüyünün dərk olunmasına
gətirib çıxardı. İlk növbədə, ―münaqişəli obyektlərin‖ seçimindəki intensivliyin və dəyişikliklərin
azaldılması hesabına münaqişənin məlum transformasiyası baş verdi. Bu zaman Sovet İttifaqı ABŞın dövlət maraqlarındakı münaqişələr qətiyyən bitib tükənməsə də hərbi toqquşma ehtimalı az olan
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qarşılıqlı təsirə çevrildi. Başqa sözlə bu münaqişədə rəqiblərin güc yolu ilə hər hansı hərəkətlərə
məcbur edilməsi ―münaqişəli obyektlərin‖ iyerarxiyasının üst hissəsindən yığışdırıldı.
5. Münaqişə daxili təbiəti (onun iştirakçılarının əsas keyfiyyət xüsusiyyətlərini) güc
səviyyəsini, cəmiyyətdəki sosial-iqtisadi və siyasi münasibətləri dəyişə bilər.
6. Münaqişə tez-tez interaktiv funksiyanı yerinə yetirir – yəni iştirakçı dövlətlərin daxilində
sosiumun (cəmiyyətin, onun siyasi strukturlarının) vəhdətinə onların daxili resurslarının səfərbər
edilməsinə şərait yaradır. Bir qayda olaraq, bu funksiyanın yerinə yetirilməsi beynəlxalq-siyasi
münaqişədə iştirakçılığın əsaslandırılmasına və ona bəraət qazandırılmasına xidmət edən müvafiq
(―səfərbəredici‖) ideologiyanın yaradılması və yayınması ilə müşayiət olunur.
7. İnteraktiv funksiyanın əks tərəfi differensasiya funksiyasıdır. O özünü elə şəkildə büruzə
verir ki, məsələn sosiumun hər hansı bir hissəsi beynəlxalq-siyasi münaqişəni zəruri və ya qaçılmaz
bir münaqişə kimi dərk etməkdən imtina edir, bu münaqişəyə münasibət xətti ilə özünü cəmiyyətin
digər hissəsindən ayırır.
Beynəlxalq mühitdə diferensiasiya özünü belə bir amildə büruzə verə bilər ki, münaqişə
cəmiyyətdə beynəlxalq münasibətlərin digər subyektlərinin ―biz və onlar‖ xətti ilə dərk olunmasına
dünyanın ―dostlara‖ və ―düşmənlərə‖ bölünməsinə şərait yaradır ki, bu da çox vaxt rəqiblərin adı
çəkilən ―denominasiyası‖ ilə müşayiəti olunur.
8. Beynəlxalq –siyasi münaqişə bir və ya daha çox iştirakçının beynəlxalq statusunun (eləcə də
bu cür statusla əlaqəli olan nüfuz anlayışının) dəyişilməsinə gətirib çıxara bilər. Məsələn 19011902-ci illərdə Yaponiyanın Çindəki qiyamın yatırılmasında iştirak etməsi və daha sonra 19041905-ci illər rus – yapon müharibəsində qələbə çalması ― gündoğar ölkənin‖ iri derjavalar sırasına
çıxardı və bu da Avropada tanındı.
Beynəlxalq-siyasi böhranların baş verməsi probleminə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır, çünki
böhranı təkcə münaqişənin fazası yox, həm də onun ― mikrokosmosu‖ hesab etmək olar ki, burada
da münaqişəli münasibətlərin qanunauyğunluqları özünü daha aydın şəkildə büruzə verə bilər.
Dünya elmində vahid ―böhran nəzəriyyəsi‖ mövcud deyil və bir çox alimlər hər hansı
beynəlxalq böhranı unikal fenomen hesab etməyə meyl edirlər və düşünürlər ki, bu fenomen üçün
heç bir ümumi qanun və universal sxem mövcud deyil. Bununla belə, bizim nəzərimizdəki
münaqişə anlayışı kontekstində böhran kimi nəzərdən keçirdiyimiz amilə müəyyən izahlar vermək
və böhranlı vəziyyətlərin öyrənilməsinə mümkün yanaşmalı göstərmək olar.
Böhran münaqişənin elə bir subfazasıdır ki, bu subfaza bir və ya bir neçə iştirakçı tərəfindən
münaqişəli addımların intensivliyinin kəskin surətdə artması ilə səciyyələnir və münaqişənin daha
yüksək və təhlükəli fazaya keçid potensialını ehtiva edir. Böhranı münaqişəli münasibətlərin ―qeyri
– normal‖ inkişafı kimi anlamaq düzgün deyil: bu, iştirakçılardan birinin və ya bir neçəsinin hər
hansı məqsədlərə tezliklə çatmaq cəhdinin tamamilə qanunauyğun nəticəsi ola bilər. Müvafiq olaraq,
böhran zamanı münaqişəli münasibətlərin tam həcminin dinamizmi kəskin surətdə artir. Böhran
münaqişənin bir fazası kimi həm ―sülh‖ həm də ―müharibə‖ elementlərini ehtiva edir. ―Sülh‖
fazasında olduğu kimi, burada da diplomatik üsul və vasitələrdən istifadə olunur, amma
diplomatiyanın məzmunu tamamilə olur və məcburi səciyyə daşıyır. Müvafiq olaraq, ―böhranlı
diplomatiyada‖ sözlərin tərəflərin təklif etdikləri qərarların ―qiyməti, eləcə də mübahisəli məsələlər
üzrə diplomatik müzakirələrin nəticələrinin ―ehtimalları‖ nəzərəçarpacaq dərəcədə artır. Böhranda
―müharibə‖ elementləri də aşkardır: tərəflər, bir qayda olaraq, söz tətbiq edilməsi təhlükəsi, hərbi
qüvvələrin manipulyasiya edilməsi şəklində icbarın zəruri hesab etdikləri amillərin müdafiə
olunmasında zor tətbiq edilməsi şəklində icbarı davranış formalarından istifadə edirlər. Böhranın
bütün iştirakçıları üçün onları zəruri hesab etdikləri amillər müdafiə olunmasında zor tətbiq
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edilməsi ilə qeyri-zorakı vasitələrdən istifadə olunması arasında gərgin seçim problemi durur. Buna
görə də böhrana cəlb olunan bütün dövlətlər üçün əsas problem öz maraqlarının qorunub
saxlanması və müdafiəsi, eləcə də müharibə ilə əlaqədar olan ciddi itkilərdən yaxa qurtarmaqdan
ibarətdir.
Müasir elmdə münaqişənin yeknəsək tipologiyasının mövcud olmamasına baxmayaraq, bir çox
alimlər böhranı bir fenomen kimi beynəlxalq münasibətlərin inkişafındakı digər məqamlardan
fərqləndirməkdə həmrəylik nümayiş etdirirlər.
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После заявлений вашингтона против Ирана и перешел к более опасные процессы в
обвинителя. Специалисты сторон взаимных обвинений, в том числе конфликта между Сша
и Ираном за собой реальных шагов не исключает возможности присоединения других
крупных государств говорят о возможности. В этом плане чаще упоминается России,
Китая и знаки выдаются В Турцию. Особо подчеркивается израиля и Саудовской Аравии.
Другой фактор, как оказывается, которые могут негативно отразиться на ситуации,
сложившейся в региональные противоречия. Здесь основной акцент делается на сложные
отношения между государствами Ближнего Востока в большой и supergüclər. Наконец,
другие противоречия как источник на внутреннюю ситуацию в Иране. При этом, несмотря
на все больше этнических отношений, рассказывается о различных факторов знак. Как
итог противостояния между США и Ираном опасность для всего мира, созданной вывод
получается.
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IRANIAN OPPOSITION POSITION Of AZERBAIJAN ĠN AMERICA
Washington against Iran more dangerous and sensitive spirit, the statement came after the
prosecution process. Experts not rule out the possibility of the conflict between the U.s . and Iran to
talk about the possibility of joining other large states, including their mutual recriminations after
real steps. The more Russia is mentioned, China and Turkey are suggesting. Separately, Israel and
Saudi Arabia says. Another factor that could affect the regional conflicts is a negative situation.
The key here is a complex system of relations existing between great powers and superpowers in the
Middle East is stress. Finally, on another level, which indicates the internal situation in Iran as a
source of contradictions. Various factors have suggested, but rather talk about ethnic relations. The
USA-Iran confrontation that is a threat for the whole world.
Keywords: Iran's nuclear program, Turkey's regional policy, US-Iran confrontation

AMERĠKA ĠRAN QARġIDURMASINDA
AZƏRBAYCANININ MÖVQEYĠ
Amerika ilə İran arasında gərginlik getdikcə yüksəlir. Tərəflərin bir-birini hədələməsi və
müəyyən ittihamlar irəli sürməsi ekspertlərin narahatlığına səbəb olub. Prezident Donald
Trampın Tehranı terrorçuluğu dəstəkləməkdə günahlandırmasından sonra proseslər daha
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təhlükəli yön almaqdadır. İran rəhbərliyi də dərhal buna cavab verib. İslam inqilabının 38-ci
ildönümünə həsr edilmiş təntənəli mərasim ərəfəsində anti-Vaşinqton şüarları səsləndirilib,
iranlıların etirazları bildirilib (5)
Geosiyasi kontekstdə məsələ xeyli mürəkkəbdir. Onun bir neçə aspekti qeyd edilir (bax,
məs.: Вашингтон против Тегерана: кому на руку обострение отношений / "РИА Новости",
9 fevral 2017). Maraqlıdır ki, ekspertlər ABŞ-İran münasibətlərinin üç səviyyədə
gərginləşdiyini ayrıca vurğulayırlar. Birinci səviyyə qlobal miqyasda iki ölkənin maraqlarının
toqquşması ilə bağlıdır.
Onun da iki aspekti qeyd edilir. Öncə, İsrail faktoru vurğulanır. Ekspertlər hesab edirlər ki,
seçki kampaniyası zamanı İsrail lobbisi D.Trampa yardım göstərib, o da münasibətləri yeni
səviyyəyə yüksəltməyə söz verib. Bununla bağlı MDB ölkələri institutunun direktor müavini
Vladimir Yevseyev deyib: "Onun (D.Trampın – Newtimes.az) israillilərə verdiyi vədlər ola
bilər..." (4). Bu səbəbdən Vaşinqton İrana təzyiqləri artırır.
Digər aspekt İran-Rusiya, İran-Çin və Rusiya-Türkiyə münasibətləri ilə əlaqələndirilir. Bir
sıra ekspert hesab edir ki, burada əsas faktor Moskva ilə Tehranın Suriyada əməkdaşlığından
ibarətdir. Amerika iki ölkənin münasibətlərini pozmağa çalışır. Bu barədə ABŞ-ın "The Wall
Street Journal" nəşri də yazmışdı. Rusiya EA Şərqşünaslıq institutunun əməkdaşı Boris Dolqova
görə, "Amerika mətbuatının bu cür bəyanatlarına və Tramp administrasiyasının Tehranla
Moskva arasına ixtilaf salmaq istəyinə ciddi yanaşmaq lazımdır" (2). Bununla yanaşı, Moskva
İranın Amerika və İsrail üçün təhlükə olduğu fikrinin dəyişməsi üçün çalışmalıdır.
Bütövlükdə ekspertlərin rəyinə görə, Vaşinqton Türkiyə-Rusiya əlaqələrinə də İran məsələsi
ilə bağlılıqda baxaraq, İranın regiondakı mövqeyini zəiflətmək üçün Ankara-Moskva
əməkdaşlığına da zərər verməyə cəhdlər edir. Təbii ki, bu zaman İran-Çin münasibətlərini
unutmaq olmaz. ABŞ iki ölkə arasında böyük maliyyəni nəzərdə tutan sazişin imzalanmasını
unutmur. O cümlədən Pekinlə Tehranın Yaxın Şərqdə ortaq çalışa bilməsi ehtimalını nəzərə
alır.
Bununla da birinci səviyyədə Amerika-İran münasibətlərinə mənfi təsir edə bilən
faktorların az olmadığını görürük. Hər halda, ekspertlər bu qənaətdədirlər. Və burada gərginliyi
yüksəltməkdə Vaşinqtonun daha çox maraqlı olduğu vurğulanır. Həmin kontekstdə D.Trampın
İranın nüvə proqramı ilə bağlı əldə edilən müqaviləni "tarixdə ən pis saziş" adlandırması
diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Bu, qlobal geosiyasi səviyyədə Amerikanın İrana qarşı daha
sərt mövqe tuta biləcəyinə işarədir.
İkinci səviyyə regional nüfuz uğrunda mübarizə ilə bağlıdır. ABŞ İranın regionun bir sıra
dövlətlərinə – İraq, Bəhreyn, Suriya, Yəmən və Livana təsirinin artmasından narahatdır.
Vaşinqton hesab edir ki, Tehran həmin dövlətlərdə terrora dəstək verir və hakimiyyəti öz
xeyrinə işləməyə məcbur edir, bu zaman İslam İnqilabının Keşikçiləri Korpusu (Sepah) və
"Hizbullah"dan daha çox istifadə edir. Həmin səbəbə görə, ABŞ İranın fəaliyyətinə mane
olmağa qərar verib. Bunun üçün Amerika MKİ başçısının keçmiş müavini Maykl Morellin bir
neçə dəfə söylədiyi "İranı sərhədindən kənarda sıxışdırmaq lazımdır" tezisinə əsaslanmaq
fikrindədir.
Bu, onu təsdiq edir ki, Amerika Yaxın Şərqin müxtəlif dövlətlərində Tehrana qarşı addımlar
atmaqdan çəkinməyəcək. Bütövlükdə regionda gərginlik yüksələ və iki ölkənin hərbi
toqquşması baş verə bilər. Burada hansı ssenarinin reallaşacağı haqqında dəqiq fikir bildirmək
çətindir. Lakin ümumi əhval-ruhiyyə onu göstərir ki, ABŞ İranın regionun bir sıra ölkələrində
nüfuzunu artırmasına əngəl törədəcək.
16

İrandaxili situasiya: həssas "nöqtələr"ə işarələr: Bunların fonunda Yaxın Şərq ölkələrinin
ABŞ-İran qarşıdurmasına münasibəti maraqlıdır. İraq prezidenti Fuad Məsum "Press TV"-yə
verdiyi müsahibədə xüsusi qeyd edib ki, İranla "qardaşlıq münasibətləri var" və həmin ölkə
İraqa ciddi yardım edir. İraq xalqı iranlıları özlərinə çox yaxın bilir və İraq-İran münasibətlərinə
xələl gətirilməsinə izn verməyəcəklər.
F.Məsum açıq ifadə edib ki, bir sıra Qərb dövlətləri – ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və s.
İraqda hərbi məsləhətçi saxlaya bilirsə, İranın da buna haqqı var. Hətta İran İraqa daha yaxın
olmalıdır. Beləliklə, Bağdad Vaşinqtonun təhriki ilə ölkədə İranın təsirini azaltmaq fikrində
deyil (6).
"Hizbullah" rəhbərinin müavini Naim Qassem isə daha qabağa gedərək, Fars körfəzi
ölkələrini Tehranı dəstəkləməyə çağırıb. O, bunun regionda sabitlik naminə zəruri olduğunu
bildirib. N.Qassem bəyan edib: "Əgər Fars körfəzi ölkələri çiçəklənmək və öz kökləri üzərində
yaşamaq istəyirlərsə, onlar İranla əməkdaşlıq etməlidirlər" (4). Onun sözlərinə görə, İran
regionun bütün dövlətlərinə, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanına yardım əlini uzadıb, lakin ABŞ
və İsrail həmişə buna mane olublar.
Göründüyü kimi, İran və ona yaxın olan qüvvələr Vaşinqtonun xəbərdarlıqlarını ciddiyə
alıblar. Onlar əks-həmlə etməyə hazır olduqlarını ifadə etməyə çalışırlar. Lakin ekspertlər İranla
bağlı başqa bir faktoru da vurğulayırlar. Üçüncü səviyyəyə aid olan bu amil İranın daxili
vəziyyəti ilə bağlıdır. İran mövzusunda maraqlı yazıları ilə tanınan ekspert Aviqdor Eskin qeyd
edir ki, Amerika İranın tarixən daxili ziddiyyətləri olan bir sıra faktordan yararlana bilər.
Keçmiş MKİ əməkdaşı olmuş Robert Ber müsahibələrinin birində vurğulayıb ki, "əgər siz
iranlını yaxşı silkələsəniz, onda tezliklə fars millətçisini tapa bilərsiniz" (7).
Ekspert İranda "farslarla azərbaycanlılar, farslarla kürdlər arasında ixtilaflar"ın olduğunu
yazır və bunu Vaşinqtonun çox yaxşı bildiyini ifadə edir (bax: əvvəlki mənbəyə).
Nəhayət, ekspertlər İranın siyasi dairələrində də ziddiyyətlərin dərinləşdiyindən bəhs
edirlər. Vladimir Yevseyev qeyd edir ki, bugünkü situasiyada Vaşinqtonla Tehran arasında
gərginliyin artması çox həyəcanlıdır. Çünki İranda yazda prezident seçkisi olmalıdır. İslahatçı
prezident Həsən Ruhani Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncaninin ölümündən sonra xeyli zəifləyib.
Əvəzində, İslam İnqilabının Keşikçiləri Korpusunun (Sepah) mövqeyi güclənib. Buna görə də
"Həsən Ruhani yenidən seçilsə, daha mühafizəkar siyasət yeritməyə məcbur olacağı istisna
deyil" (2). Belə gedişat İranı ABŞ-la açıq konfrontasiyaya apara bilər.
Beləliklə, Amerika-İran qarşıdurması kifayət qədər təhlükəli faktorları aktuallaşdıra bilər.
Yaxın Şərq və ətraf geosiyasi məkanlarda yeni gərginlik mənbələri meydana gələ bilər. O
cümlədən lokal münaqişələrin alovlanması istisna deyil. Ancaq iki ölkə arasında normal
münasibətləri formalaşdıra biləcək tendensiyalar da gözə dəymir. Deməli, dünya növbəti
ixtilafa şahid ola bilər.
Trampın İrana qarşı siyasəti birmənalıdır. Həsən Ruhaninin prezidentliyi dövründə Obama
İranla ortaq dil tapmağa çalışdı və nüvə məsələsi həll edildi. İran nə vaxtsa nüvə çalışmalarını
aktivləşdirsə, bu, Amerikanın bölgədəki müttəfiqlərinə təhlükə yarada bilər. Həmçinin, İranın
bölgədəki terrorçu qruplara silahlı dəstək verməsi də Amerikanın narahatlığına səbəb olur.
Baxmayaraq ki, indi nüvə anlaşması var və Qərbin İrana qarşı sanksiyaları bir qədər yumşalıb,
Tramp yenə də İrana qarşı sərt siyasətini davam etdirəcəyini bildirir. Səudiyyə Ərəbistanına səfəri
və orda İslam NATO-sunun formalaşması da bundan xəbər verir.
Amerika-İran münasibətlərinin gərginləşməsi Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Çünki
7-8 il öncə gündəmin əsas mövzusu Suriya, Liviya və ya Əfqanıstan deyildi. Amerika və İsrailin
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İrana qarşı hava zərbələrindən söhbət gedirdi. O zaman İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad nüvə
çalışmaları aparırdı. Həmin vaxt bu məsələdə Azərbaycanın adı da tez-tez hallandırılırdı. İranın bizə
qarşı siyasəti sərtləşmişdi, çünki güman edirdilər ki, Amerika bizim torpaqlardan İrana qarşı
istifadə edəcək.
Amerika ilə İranın münasibətləri yenidən pisləşərsə, bu, Azərbaycanı yenə də çətin seçim
qarşısında qoyacaq. Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanında səfərdə
olması İranın müəyyən dairələrində qıcıq yaradıb. Çünki onlar elə güman edirlər ki, Azərbaycan
antiİran blokuna qoşulacaq. Halbuki, bu, belə deyil.
Azərbaycan prezidenti dəvəti qəbul edərək Səudiyyə Ərəbistanına gedib. Keçirilən sammitdə
Trampla ünsiyyət imkanı var idi. Digər tərəfdən, Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycanın müttəfiqi
sayılır. Çünki Ermənistanla heç bir diplomatik münasibətləri yoxdur və torpaqlarımızın işğalı
məsələsində bizi birmənalı dəstəkləyir. Bu mənada Azərbaycanın ərəb dünyası ilə münasibətləri
inkişaf edir.
Bu inkişaf da bizim xeyrimizədir. Buna baxmayaraq, düşünürəm ki, İranın müəyyən mərkəzləri
Azərbaycanın ərəb dünyası ilə əlaqəsi və dövlət başçısının Səudiyyə Ərəbistanına səfəri ilə bağlı
qıcıqlanacaq. Amma biz müstəqil xarici siyasət yürüdürük. Təhlükəsizliyimizi artırmalı və
inkişafımızı gücləndirməliyik‖.
Bundan əvvəldə ABŞ-la İranən münasibətləri çox gərgin olub, amma bu gərginlik ABŞAzərbaycan və İran-Azərbaycan münasibətlərinə elə təsir etməyib. Düzdür, orada bizim 35 milyon
soydaşımız yaşayır və sanksiyalardan onlarda əziyyət çəkirlər. Buna baxmayaraq, baş verəcəyi
güman edilən gərgin proseslər iki dövlət arasında olacaq. Azərbaycan yalnız bu gərgin
münasibətlərin xoş məcraya yönəlməsi istiqamətində çalışa bilər. Və yəqdin ki, çalışacaq. Buna
görə də Azərbaycana mənfi təsirindən danışmaq çətindir. Amma hər halda ABŞ-İran qarşıdurması
güclənəsə, Azərbaycanın geosiyasi və strateji əhəmiyyəti arta bilər.
Vaşinqtonun İrana qarşı ittihamçı bəyanatlarından sonra proseslər daha təhlükəli və həssas
məcraya keçib. Mütəxəssislər tərəflərin qarşılıqlı ittihamlarının ardınca real addımların
mümkünlüyünü istisna etmir, o cümlədən Amerika ilə İran arasındakı münaqişəyə başqa böyük
dövlətlərin qoşulması ehtimalından danışırlar. Bu sırada daha çox Rusiyanın adı çəkilir, Çin və
Türkiyəyə işarələr verilir. İsrail və Səudiyyə Ərəbistanı ayrıca vurğulanır. Yaranmış vəziyyətə
mənfi təsir edə biləcək başqa faktor kimi regional ziddiyyətlər göstərilir. Burada əsas olaraq
Yaxın Şərqin böyük dövlətləri və supergüclər arasında olan mürəkkəb münasibətlər sisteminə
vurğu edilir. Nəhayət, digər səviyyədə olan ziddiyyətlər mənbəyi kimi İranın daxili vəziyyəti
göstərilir. Bu zaman müxtəlif amillərə işarə edilsə də, daha çox etnik münasibətlərdən bəhs
edilir. Yekun olaraq ABŞ-İran qarşıdurmasının bütün dünya üçün təhlükə yaratdığı qənaəti
alınır.
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Yeni dünya qaydasının formalaşması şəraitində beynəlxalq münasibətlər iştirakçılarının
məqsəd və vəzifələri maraqlı və aktual mövzudur. Təqdim olunan məqalədə dünya siyasətinin
aparici liderlərdən biri olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yaxın Şərqdə maraqlarınin təhlili
aparılır.
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INTERESTS OF THE UNITED STATES
OF AMERICA IN THE MIDDLE EAST
In the conditions of the formation of a new world order, the goals and tasks of the participants
in international relations are the most topical issue. This article is devoted to the analysis of
political interests of one of the world leaders of the United States of America in the Middle East.
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На современном этапе развития международных отношений интересы, цели, задачи
участников международных отношений представляют большой интерес и остро стоят на
международной повестке дня. Поведение ведущих сил в новых условиях формирования
международных отношений определяют контуры мировой политики на современном этапе.
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В связи с этим исследование интересов субъектов международных отношений является
интересной, своевременной и насущной научной проблемой.
Соединенные Штаты Америки на протяжении истории мировой политики претендуют на
политическое и экономическое превосходство в системе международных отношений.
Пытаясь занять место мирового лидера, США, в целях обеспечения своих интересов,
прибегает к всевозможным политическим действиям, которые влияют на обстановку в мире
в целом.
В кругу интересов Соединенных Штатов Америки находятся практически все регионы
земного шара, что вызывает неоднозначные реакции со стороны этих регионов. Своей
политикой США способствуют регулированию остановки в угоду своей проводимой
политики, что зачастую приводит к неспокойной обстановке и неравноправному
распределению места и роли других государств. Борьба за мировое господство
сопровождается
негативными
последствиями:
конфликтами,
вооруженными
столкновениями, экономической разрухой.
Одним из объектов внешней политики Соединенных Штатов является регион Ближнего
Востока. После распада двуполярной системы и нарушения баланса в системе
международных отношений США в этом регионе занимают практически доминирующее
положение. А это, в свою очередь, вызывает негативное отношение других мировых
лидеров. Столкновение интересов в этом регионе самая актуальная тема на современном
этапе.
На Ближнем Востоке у США имеются стратегические важные интересы. Но в последние
годы регион чрезвычайно нестабилен: гражданские войны и распад государства в Сирии,
Йемене, Ираке и Ливии, активность ИГИЛ, напряженность в отношениях между
региональными государствами и, прежде всего, между Ираном и Саудовской Аравией.
Как показывает анализ последних лет Соединенные Штаты Америки не в состоянии
воздействовать на происходящие события и обеспечить стабильное мирное развитие
региона. Существуют различные мнения о том, что авторитет США в мире пострадал из-за
нерешительной позиции администрации Обамы, из-за его осторожного подхода к
использованию военной силы. Сторонники этой позиции призывают к более активному
военному вмешательству: уничтожить ИГИЛ, создать бесполетную зону и поддержать
оппозицию Асаду в Сирии, поставить надежный заслон авантюризму Ирана. [4,5]
Другие считают, что США смогут лучше защитить свои интересы на Ближнем Востоке,
если не будут пытаться решать застарелые проблемы региона, а поставят перед собой менее
амбициозные цели и минимизируют использование военной силы.
В выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в 2013 году президент Барак Обама
обозначил интересы США на Ближнем Востоке таким образом: не допустить агрессии
против союзников США; обеспечить стабильные поставки энергоносителей; уничтожить
террористические сети, угрожающие безопасности Америки; предотвратить распространение
оружия массового поражения. Но многие считают, что приоритетным для США является
вопрос обеспечения демократии и прав человека на Ближнем Востоке.
Ключевыми вопросами политики США на Ближнем Востоке является возможность
скорейшего вывода американских войск из Ирака, американская стратегия в Пакистане
(контртеррористическая операция в приграничным районах с Афганистаном), борьба с
международным терроризмом, стратегия США в отношении Афганистана, отношения с
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Ираном (ядерная политика Ирана). Отношения с Израилем также является одной из проблем
США на Ближнем Востоке. [1,2]
«Реальность состоит в том, что и сам Ближний Восток не может обойтись без
американского присутствия, американской помощи, американских гарантий безопасности, в
том числе и военных. Дело в том, что стратегические интересы многих арабских стран также
строятся на присутствии США в регионе.» [10]
Что касается политики нового президента США на Ближнем Востоке, в его обращении к
конгрессу видно, что США намерены принять дополнительные меры, которые уместны и
необходимы для дальнейшего обеспечения национальных интересов в регионе. Это
заявление было сделано через час после ударов по Сирии. В ночь на 7 апреля 2017 года США
нанесли удар ракетами «Томагавк» по правительственной базе Шайрат в Сирии. Москва и
Дамаск назвали это удар США актом агрессии.
Политика США в регионе Ближнего Востока сложна и многомерна. Например, Израиль
получает ежегодно помощь от США в размере 3 млрд. долларов, а Египет получил с 1974 по
2011 год уже более 50 млрд. долларов. При этом Египет и Саудовская Аравия играли
ключевую роль в стабилизации региона, в продвижении планов израильско-палестинского
урегулирования.
Стратегия США на Ближнем и Среднем Востоке носит глубокую прагматическую
окраску. Каким образом сделать так, чтобы этот прагматизм вновь стал самым лучшим
выбором в поддержании баланса между реальностью и интересами? Для США – это,
действительно, не простой вызов.
На наш взгляд, попытка анализа для определения интересов Соединенных Штатов
Америки на современном этапе на Ближнем Востоке, дала возможность указать главные
направления внешней политики в регионе.
Дальнейшее развитие событий и их научный анализ покажет насколько США способно
обеспечить свои политические интересы в данном регионе и как это скажется на мировой
обстановке в целом.
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Изучение ситуации на Ближнем Востоке в аспекте информационно-технологического
терроризма представляется актуальным, ввиду усугубляющейся проблемы исламского
фундаментализма в регионе, часто обуславливающейся проблемой социального неравенства
в обществе.
Информационные технологии и Интернет стали главными инструментами и основными
активами террористов в плане проведения ими стратегической пропаганды, гарантируя им
благоприятный фактор ассиметричной пропаганды. Располагая такими активами,
террористы способны компенсировать значительную часть неблагоприятной для них
асимметрии в военном потенциале. Террористические группы активно используют новые
информационные технологии и Интернет для обсуждения планов, вербовки новых членов,
финансирования и ведения пропаганды. Многие группы, включая Хизболлу, ХАМАС,
Организацию Абу Нидаля, Аль-Каиду, не только используют киберпространство для своей
деятельности, но и планируют использовать его в качестве оружия для нанесения ударов по
объектам национальной инфраструктуры США (2,с.6). В ходе арабо-израильского конфликта
на Ближнем Востоке, исламисты атакуют израильские сайты.
Современные возможности сети Интернет по распространению информации и ее
информационному воздействию не меньше, чем у традиционных СМИ (газет, радио и
телевидения). Сеть Интернет активно используется различными экстремистскими и
террористическими организациями Ближневосточного региона для пропаганды расовой,
религиозной и других форм нетерпимости. Развитие новых информационных технологий с
их простотой доступа, относительно низкой стоимостью и иными приемлемыми и удобными
для использования качествами, открыло новые границы для терроризма и обусловило
появление опасной его разновидности − кибертерроризма. Интернет предлагает террористам
средства доступа к огромной аудитории за сравнительно низкую цену. Если в прошлом
террористические группы были вынуждены использовать традиционные средства массовой
информации (эту деятельность было легче нейтрализовать), то теперь любой пользователь
Интернета может получить последнюю информацию о деятельности различных
террористических организаций, например, «Хизболла», «ХАМАС», «Аль-Каида» и многие
другие (3,с.1).
Цели использования исламскими террористами на Ближнем Востоке сети Интернет
разнообразны:
• обеспечение доступа к средствам массовой информации и пропаганда
террористической деятельности;
• создание сайтов с подробной информацией о террористических движениях, их целях и
задачах, публикация данных о времени и встрече людей, заинтересованных в поддержке
террористов, оказание синергетического воздействия на деятельность групп,
поддерживающих террористов;
• информационный терроризм путем сообщения о будущих и уже спланированных
действиях на страницах сайтов или рассылка подобных сообщений по электронной почте, а
также заявление террористами об их ответственности за совершение террористических
актов.
Рассматривая на примере Ближнего Востока тенденцию в развитии террористических
групп, исследователь М.Занини отмечает тенденцию к заимствованию наиболее активными
террористическими организациями сетевых принципов устройства, позволяющих создавать
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децентрализованные гибкие сетевые структуры. Данную тенденцию исследователь
рассматривает как неотъемлемую составляющую общего, более широкого процесса перехода
от организаций, основанных на принципах формализации управленческой структуры и
государственной финансовой поддержки, к сетевым структурам, включающим, как
индивидуальных членов, так и отдельные подгруппы. Такие структуры отличаются
ориентацией на принцип частного финансирования своей деятельности. Для них также
характерны, с одной стороны, наличие стратегического управления, и с другой стороны,
независимость в тактических вопросах (11,с.164).
По наблюдениям исследователей, террористические группы Ближнего Востока
отличаются разнообразием происхождения, идеологии и организационного строения. По
критериям принципов организации, идеологии и времени создания исследователь в своей
классификации террористических групп выделяет две категории: традиционные
террористические группы и группы нового поколения.
Традиционные группы – это структуры, созданные в 60-70-е годы XX века (например,
Организация Освобождения Палестины − ООП). По идеологической и политической
направленности группы характеризуются позицией поддержки отдельных идей
национализма или марксизма. В организационной структуре таких групп представлены
отдельные автономные ячейки. Вместе с тем, группы иерархичны, а ячейки не связаны
горизонтальными связями (11,с.166).
Группы нового поколения (ХАМАС, Палестинский Исламский Джихад, Хизболла,
Вооружѐнная Исламская Группировка Алжира, Египетская Исламская Группировка,
террористическая сеть Аль-Каида), отличаются религиозной или идеологической
мотивацией. Группы оперируют как часть террористической сети, организованной не
столько иерархически, сколько объединенной общими ценностями и механизмами
горизонтальной координации для выполнения целей, которые преследуются конкретными
группами. Новое поколение террористических групп Ближнего Востока оперирует как в
рамках, так и за пределами региона, что позволяет отнести структуру террористических
сетей к категории транснациональных, а в отдельных случаях (Аль-Каида и другие) – к
глобальному типу (11,с.167).
Принципы сетевой организации террористических групп нового поколения определены
исследователем следующими категориями:
-относительная гибкость (Relative Flatness);
-децентрализация (Decentralization);
-делегирование полномочий по принятию политических решений соответствующим
властным структурам (Delegation of Decision – Making Autuority);
-свободные латеральные связи между дисперсивными (рассредоточенными) группами и
индивидами (Loose Lateral Ties Among Dispersed Groups and Individuals) (11,с.169).
Отдельные группы действуют по принципу сетевых зонтичных организаций (Umbrella
Organization) и представляют собой гибридные образования, сочетающие сетевые и
иерархические принципы организации. К данному типу М.Занини отнесена Хизболла,
действующая в южном Ливане и имеющая, с одной стороны, формальную организационную
структуру, и с другой стороны, допускающая взаимодействие ее членов, не подчиняющихся
принципам жесткой иерархии и контроля сверху.
Террористическая сеть Аль-Каиды определена как тип сложной сети, состоящей из
сравнительно автономных групп, деятельность которых финансируется из частных
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источников. М.Занини относит данную организацию к типу многонационального союза
исламских экстремистов (Multinational Alliance of Islamic Exstremists), лидер которой
финансирует и руководит проведением отдельных операций, но не выполняет функций
прямого командования и контроля за всеми террористическими акциями. Роль лидера такой
организации – координация и поддержка отдельных из многочисленных ячеек (11, с.173).
Важным представляется в этом отношении замечание М.Занини о том, что в
политическом анализе деятельности сетевых структур данного типа должно учитываться то
обстоятельство, что фигура, определяемая как лидер сетевой террористической организации
(Бен Ладен, в частности), не должна отождествляться с сетью в целом. Однако, многие
операции, проводимые сетью, осуществлялись без его вмешательства, руководства и
финансирования, и проводятся организацией и после гибели главного террориста (5,с.162).
Операции, проводимые сетевыми группами, обеспечиваются механизмами латеральной
координации (Lateral Coordination Mechanisms). Создание таких сетей обеспечивается
новыми коммуникациями и компьютерными технологиями (11,с.175).
В начале XXI века в глобальном сетевом пространстве обозначилась два основных
информационных потока протеррористической направленности ислама: либеральнотеррористический, ориентированный на общественное мнение либерально-демократических
кругов на Западе, и джихадистский, нацеленный на бескомпромиссную и непримиримую
борьбу с «неверными» (6,с.169-170).
Информационные порталы, созданные представителями первой из этих категорий, как
правило, не склонны афишировать и пропагандировать свои террористические операции и
другие насильственные действия. Они фокусируют внимание пользователей Интернета на
критике основного противника – государственной власти и еѐ правоохранительных органов.
Эти проблемы находят большой отклик среди их сторонников, в то же время рассчитаны
вызвать симпатию у западноевропейских, американских и российских либералов и получить
от них моральную, политическую или экономическую поддержку. Выражение протестов
запрещѐнных террористических групп особенно эффективно осуществляется именно сети
Интернет уже потому, что для многих пользователей она является символом независимых,
свободных и неподцензурных коммуникаций (6,с.171).
Вторая, джихадистская, концепция предлагает и утверждает совершенно иной путь
достижения политических целей. В еѐ основе лежит глобальная информационная экспансия
радикального исламизма, не признающая существующих демократических, либеральных и
других институтов, противопоставляющая их шариату и теократическому принципу
организации мусульманского мира. На сегодняшний день существует множество веб-сайтов,
представляющие подобные исламистские организации. Это «Исламское сопротивление»,
«Исламская группа», «Ассоциация распространения ислама», «Халифат», «Сторонники
шариата», «Исламское возрождение», «Караваны шахидов», «Пробуждение» и т.д. Их сайты
связываются в своеобразные узлы в Интернете, объединяющих группы родственных
террористических организаций происламской направленности. Они образуют в Интернете
особое локализованное виртуальное информационное пространство джихадистской
направленности. Условно его можно назвать парадоксальным словосочетанием «djihad-net».
В любой локальной точке этой информационной сети можно обнаружить материалы о
сущности джихада, о том, как вести борьбу с «неверными», какие средства и возможности
рекомендуется при этом использовать (6,с.174). Несмотря на разницу формальных подходов,
все они направлены на внедрение в сознание мусульманской аудитории убеждѐнности в
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необходимости насильственных угрожающих действий для защиты и возрождения ислама.
Исламская концепция джихада демонстрирует открытый политический вызов,
предназначенный, в сущности, для всего мира, за исключением мусульманских радикалов.
При этом преследуется несколько целей: угроза жизни и безопасности людей,
дестабилизация политической обстановки, ставка на развязывание военных действий и
провокация политики «закручивания гаек» со стороны власти, усугубляющая протестные
настроения в обществе; погружение общества в хаос неопределѐнности; утрата у населения
доверия к власти. Большую роль играет провоцирование настроений мести и экстремизма, а
также культивирование ненависти к «неверным» у своих сторонников.
Террористические сайты обычно используют три риторических конструкции для
оправдания необходимости использования насилия. Первая: заявление о том, что террористы
не имеют никакого выбора, кроме как обратиться к насилию. Насилие представляется
потребностью, навязанной слабому как единственное средство ответа применяющему
репрессии врагу. В то время как сайты забывают упомянуть о том, как террористы
преследуют людей, силовые акции государства или режима, преследующего террористов,
постоянно подчеркиваются и освещаются с такими характеристиками, как «кровопролитие»,
«убийство», «геноцид». Террористическая организация изображается как постоянно
преследуемая: ее лидеры подвергаются попыткам убийства, последователи избиваются,
свобода выражения ограничена, последователи арестовываются. Эта тактика, изображающая
организацию маленькой, слабой и преследуемой мощью сильного государства, превращает
террористов в слабую сторону (10,с.131).
Вторая риторическая конструкция, связанная с оправданием применения насилия, –
демонизация и делегитимизация врага. Члены движения или организации представляются
борцами за свободу, использующими насилие против их желания, потому что безжалостный
враг ущемляет права и достоинство людей. Враг движения или организации – настоящий
террорист, множество сайтов настаивают: «Наше насилие ничтожно по сравнению с его
агрессией». Это наиболее общий аргумент. Террористическая риторика перекладывает
ответственность за насилие с террористов на противника, который обвиняется в
демонстрации зверства, жестокости и безнравственности (10,с.133).
Третий риторический прием – многочисленные заявления о ненасильственных действиях
в противопоставление сложившемуся образу террористов. Несмотря на то, что они являются
сильными организациями, многие сайты утверждают, что их группы находятся в поиске
мирных решений, что их окончательной целью является дипломатическое урегулирование,
достигнутое посредством переговоров и международного давления на репрессивное
правительство (10,с.134].
Между тем идеология джихада в его террористической интерпретации, представленная в
Интернете, предназначена, прежде всего, для мусульманской аудитории как потенциального
объекта рекрутирования сторонников террористического движения.
Возможности Интернета по мобилизации активистов была проиллюстрирована ответом
на арест лидера РКК Оджалана. Когда турецкие власти арестовали его, десятки тысяч курдов
во всем мире ответили демонстрациями в пределах считанных часов вследствие работы
сочувствующих сайтов, убеждавших сторонников дать ответ (10,с.95).
Ныне принято считать, что Интернет стал одной из причин возникновения «нового
терроризма» −
децентрализованных, не имеющих единого штаба организаций,
объединѐнных идеологией и сетями электронных коммуникаций, о чѐм уже говорилось в
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предыдущей главе. К примеру, объединѐнные в единую сеть террористы Аль-Каиды
придают огромное значение развитию комплексных стратегий пропаганды с целью
достижения своих целей и желаемых конечных результатов. Они разрабатывают свои
стратегии, основанные на тщательном анализе объектов воздействия, и соответственно
адаптируют свои идеологические послания и методы их доставки, придерживаясь
фундаментальных правил, лежащих в основе любого процесса коммуникации или кампании
по связям с общественностью. Умелое использование средств массовой информации,
сотовых телефонов и Интернета для компенсирования асимметрии в преимуществах
позволяет им продолжить формирование новые поколений радикальных исламистских
террористов. Цель терроризма заключается в использовании СМИ для получения
максимальной общественной огласки в качестве усиливающего фактора, применяемого с
целью повлиять на объекты воздействия для достижения кратко и среднесрочных
политических целей и/или желаемых долгосрочных конечных результатов (1,с.11).
Электронные доски объявлений, электронная почта, интерактивное общение
использовались организацией Аль-Каида для поддержания связи с группировками ХАМАС и
Хизболла (3,с.4). Многие террористические группы, среди которых – ХАМАС и Аль-Каида,
подверглись преобразованию из строго иерархических организаций с определенными
лидерами в сети из полуавтономных ячеек, не имеющих четко определенной иерархии. С
помощью Интернет эти свободные независимые группы имею возможность поддержания
контакта друг с другом и с другими террористическими организациями (10,с.96). В будущем
террористические организации, вероятно, будут еще более децентрализованными,
состоящими из множества интернациональных групп, поддерживающих связь через
Интернет и имеющих горизонтальную, а не вертикальную структуру.
Современные коммуникационные технологии, особенно компьютерные, являются
средством создания сетей и поддержания террористических сетей по нескольким причинам.
Во-первых, новые технологии сильно сократили время передачи, позволяя рассеивать
местонахождение действующих лиц, при этом есть возможность быстрой связи и
эффективного координирования. Во-вторых, новые технологии значительно уменьшили
стоимость связи. В-третьих, объединяя компьютеры с коммуникациями, террористы
существенно повысили многообразие и сложность передаваемой информации. Интернет
соединяет не только членов одной террористической организации, но также членов
различных групп. Например, существует много сайтов, выражающих поддержку джихаду.
Эти сайты и связанные с ними форумы позволяют террористам в различных местах типа
Палестины, Индонезии, Афганистана, Турции, Ирака, Малайзии, Филиппин, Ливана
обмениваться не только идеями и предложениями, но также и практической информацией о
том, как изготавливать взрывчатые вещества, создавать террористические ячейки, выполнять
атаки (10, с.112).
По данным Агентства экономической безопасности ЮНИОН, можно составить список
террористических организаций, наиболее активно использующих ресурсы Интернета
(большинство из них считаются запрещѐнными): «Аль-Каида» («База», международная),
ХАМАС (Движение исламского сопротивления, международная), «Хизболла» (Партия
Аллаха, международная), «Аль-Джихад» (Египетский исламский джихад), «Священная
война» («Аль-Джихад», «Holy War», Египет), «Исламская группа» («Аль-Гамаа альИсламия», Египет), «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун», «Muslim
Brotherhood», международная), «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль29

Ислами», «Islamic Salvation Party», международная), «Лашкар-и-Тайба» (Пакистан),
«Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами», Пакистан), «Движение Талибан» (Афганистан),
«Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль Иджтимаи», «Social Reform
Society», Кувейт), «Дом двух святынь» («Аль-Харамейн», Саудовская Аравия), палестинский
«Исламский джихад», Народный фронт освобождения Палестины, КОНГРА-ГЕЛ (бывшая
Рабочая партия Курдистана), «Кахане Хай» (КАХ, еврейская организация) (3,с.3-4).
Веб-сайт, управляемый Мусульманским клубом хакеров (организация, целью которой,
по мнению американских спецслужб, является разработка программного обеспечения для
дальнейшего осуществления кибернападений), опубликовал ссылки на сайты, раскрывающие
такую информацию, как кодовые названия или радиочастоты, используемые американскими
разведслужбами. Тот же сайт предлагает программы, обучающие созданию и
распространению вирусов, разработке хакерских стратегий, компьютерному саботажу,
шифровке, а также дает ссылки на другие сайты исламских и иных террористических
организаций. Цели, обсуждаемые на сайтах Аль-Каиды и родственных ей сайтов – Центры
контроля и предупреждения болезней в Атланте, система перевода фондов федерального
резерва, средства обслуживания, управляющие потоком информации в Интернете. Как и
многие другие пользователи Интернета, террористы имеют доступ не только к картам и
схемам потенциальных целей, но и данным относительно антитеррористических мер,
принимаемых на этих целях. Один из обнаруженных компьютеров Аль-Каиды содержал
информацию о проектировочных и структурных особенностях дамбы, полученную в
Интернете, и позволяющую инженерам Аль-Каиды моделировать последствия атаки. В
других захваченных компьютерах американские исследователи нашли доказательства того,
что операторы Аль-Каиды заходили на сайты, предлагающие программное обеспечение и
инструкции по программированию электронных коммутаторов, управляющих энергией,
водой, транспортом и сетевыми коммуникациями (9,с.116). Для сбора таких данных
доступно множество инструментов, включая поисковые серверы, почтовые списки рассылки,
чаты и форумы. Множество сайтов предлагает собственные инструменты поиска
содержащихся в их базах данных информации. Изучение электронных версий газет и
журналов также может дать террористам информацию для дальнейшего использования.
Часть этой информации может быть доступна и в традиционных СМИ, но возможности
электронного поиска позволяют террористам получать информацию анонимно и с очень
небольшими усилиями и расходами.
Террористы используют Интернет не только для того, чтобы узнать, как создавать
взрывные устройства, но и для того, чтобы планировать и координировать определенные
нападения (7,с.6). Активисты Аль-Каиды в большой степени использовали Интернет в
планировании и координировании нападения 11 сентября. Тысячи зашифрованных
сообщений в защищенной паролем части сайта были найдены федеральными должностными
лицами на компьютере арестованного террориста Аль-Каиды Абу Забейда, который, по
сообщениям, принимал участие в руководстве нападением 11 сентября. Первые сообщения,
найденные на компьютере Забейда, были датированы маем 2001 года, последние – 9
сентября 2001. Наиболее высокая частота сообщений была в августе. Чтобы сохранить
анонимность, террористы Аль-Каиды использовали Интернет в общественных местах
доступа и посылали сообщения через публичную электронную почту. Некоторые угонщики
самолетов поддерживали связь посредством почтовых аккаунтов на бесплатной почте
(10,с.118).
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Активисты Хамаса на Ближнем Востоке используют чат-румы для планирования
действий и электронную почту для обмена информацией между активистами и координации
действий между Сектором Газа, Западным берегом реки Иордан, Ливаном и Израилем.
Инструкции в форме карт, фотографий, руководств, технических инструкций по
использованию взрывчатых веществ маскируются посредством стенографии, сообщения
скрываются внутри графических файлов. Однако иногда инструкции поступают в
зашифрованном самыми простыми шифрами виде. Последнее послание Мохаммеда Атты
восемнадцати террористам, участвующим в атаке 9/11, гласило: «Семестр начинается через
три недели. Мы получили 19 подтверждений с факультета права, факультета
градостроительного проектирования, факультета искусств, инженерного факультета»
(упоминание о факультетах, очевидно, было шифром для обозначения целей атак) (10,с.120].
Всемирная паутина является домом многих сайтов, содержащих информацию о создании
химического оружия и взрывчатых веществ. На многих из этих сайтов размещены книги
«Руководство террориста» и «Поваренная книга анархиста», два известных учебника,
посвященных детальному описанию создания различных видов взрывных устройств. Другое
пособие – «Руководство моджахеда по ядам», написанное Абдель-Азизом в 1996 году и
«издано» на официальном сайте Хамаса. На двадцати трех страницах оно детально
рассказывает, как подготовить самодельные яды, ядовитые газы и другие смертоносные
материалы для применения в террористических атаках. Намного большее по объему
руководство под названием «Энциклопедия джихада», подготовленное Аль-Каидой – в ней
более тысячи страниц, разбросанных по всей сети – предлагает детальные инструкции о том,
как создать подпольную организацию и провести атаку (12). Найденный в Афганистане
ноутбук Аль-Каиды использовался для многократного посещения французского сайта
«Анонимного сообщества», на котором было размещено «Руководство по саботажу» с
такими разделами, как планирование убийства и методы избежания слежки (10,с.118).
С помощью Интернета террористические группы организуют дезинформации, стремятся
к разрушению эмоциональных и поведенческих установок индивида. Интернет стал
средством распространения различных слухов и агитационных материалов. Использование
бен Ладеном телевидения и Интернета для распространения своего послания, призывавшего
«убивать всех американцев» после начала бомбардировок в Афганистане и Ираке силами
антитеррористической коалиции, служит тому наглядным примером.
Аль-Каида комбинирует мультимедиа – пропаганду и передовые технологии связи,
чтобы создать сложную модель ведения психологической войны (8,с.34). Усама Бен Ладен и
его последователи концентрируют усилия на пропаганде в Интернете, где посетители
многочисленных сайтов Аль-Каиды и сайтов «сочувствующих» незапрещенных организаций
могут получить доступ к аудио- и видеозаписям, фотографиям и объявлениям. Несмотря на
постоянные преследования, которым в последние годы подверглась эта организация: аресты
и смерть многих членов, разрушение ее операционных баз и тренировочных лагерей в
Афганистане – Аль-Каида способна провести кампанию по внушению паники. С 11 сентября
2001 года организация последовательно размещала на своих сайтах сообщения о
планировании «большого нападения» на цели в Америке. Эти предупреждения получили
широкое распространение в печати, что помогало посеять чувство страха и незащищенности
во всем мире, и особенно в США (13).
Интересно, что Аль-Каида последовательно утверждала на веб-сайтах, что разрушение
Всемирного торгового центра причинило американской экономике не только конкретный
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экономический, но и «психологический ущерб». Атака на башни-близнецы изображается как
нападение на символ американской экономики, и доказательства этого видятся в ослаблении
доллара, спаде после 9/11 на американской фондовой бирже и предполагаемой потере веры в
американскую экономику не только в пределах США, но и во всем мире (10,с.19).
По данным исследования, проведенного Институтом мира Соединенных Штатов (United
States Institute for Peace − USIP), исламистские сайты нацелены на три типа аудитории:
активных членов; сочувствующих и международную общественность (для формирования
соответствующего мнения); противников (с целью их деморализации) (6,с.3).
Одной из главных функций сайтов пропагандистской тематики, таких как «Ан-нида уль
Ислам» («Исламская борьба»), является инструктаж новых членов «Аль-Каиды» о способах
противодействия пропаганде противника в лице США и их союзников. На странице,
озаглавленной «Не присоединяйтесь к нашему противнику», рассказывается о методах
распространения дезинформации против Аль-Каиды, о том, что внешним источникам
информации доверять ни в коем случае нельзя. «Лидеры моджахедов должны быть вашим
первым и последним источником информации», − говорится на сайте (4,с.6).
По сообщениям арабской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», экстремистские группировки
расширяют психологическую войну, создавая в виртуальном пространстве органы
психологического воздействия. Один из руководителей «Всемирного исламского
информационного центра» заявил газете, что создан «Исламский информационный фронт»,
объединивший ряд мелких группировок в различных странах. «Фронт» планирует создать
корпорацию «Hyp аль-Хакю», которая будет готовить аудио- и видеоматериалы, а также
публикации на интернет-сайтах, предназначенные для «горячих» точек − Ирака,
Афганистана, Палестины, Кашмира и других. Руководитель «Всемирного исламского
информационного центра» сообщил, что в рамках центра предполагается создать отделы
заявлений и обращений различных группировок, информационный, исследовательский и
экономический отделы. Для достижения своих целей террористические группы ставят
доступ к средствам массовой информации на первое место среди своих стратегических
приоритетов. Поскольку в информационную эпоху коммуникационные возможности
эквивалентны обладанию силой, то и общественное мнение стало приоритетом. Доступ к
СМИ важен для любой террористической группировки. Любой теракт − это информационнопсихологическая акция, призванная привлечь внимание как можно более массовой
аудитории. Традиционные СМИ (радио, газеты, телевидение) в силу законодательных
ограничений информацию подобного рода «отфильтровывают». Однако, как показало
исследование одной из американских неправительственных организаций, 28% американцев,
пользующихся сетью Интернет, активно посещают сайты с информацией о деятельности
террористических организаций и картинами казней, которые невозможно найти в
традиционных СМИ (6,с.3).
Таким образом, исламисты с помощью Интернета решают одну из своих главных задач:
довести до потребителя свое послание без каких-либо цензорских купюр. Этим, как
полагают эксперты, вызван бурный рост числа исламистских сайтов. Если еще 1990-х гг. в
Интернете насчитывалось около 7 тысяч сайтов экстремистского толка, то сейчас их уже
порядка 40 тысяч.
Представители исламской фундаменталистской мысли располагают не только вебсайтами, но и форумами, и досками объявлений, где могут общаться их сторонники.
Террористы из группировки ХАМАС, например, создали несколько сайтов,
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ориентированных на детей. Сторонники организации «Хизбалла» и обычные пользователи
Интернета могут играть на сайте в видеоигру, сюжет которой − война с израильтянами в
Ливане. В сети выложено большое количество текстов выступлений бен Ладена, книги по
идеологии джихада, информация о пленных талибах на базе Гуантанамо, образцы поэзии
джихада (13).
Интернет существенно изменил коммуникационную сеть террористов. Если ранее это
были сети с сильным центральным командным пунктом, то теперь это сети, где четкие
командные пункты не просматриваются благодаря еще большему развитию сетевого
характера этих структур. Интернет активно используется для отправки сообщений тайным
образом. Например, египетские специалисты создали коммуникационную сеть, которая дает
возможность экстремистам обмениваться информацией через Интернет путем отправления
сообщений по электронной почте и на электронные доски объявлений без риска быть
узнанными. Применяются два метода: стеганография (помещение секретных сообщений в
другие тексты для того, чтобы наблюдатели не могли заподозрить что-то необычное;
скрытые послания могут быть спрятаны в аудио, видео- или фотографические файлы, при
этом скрытая информация хранится в наименее значительных частях цифрового файла), и
шифрование (основывается на шифрах и кодах, используемых для шифровки сообщений)
(3,с.5). Электронная почта в Интернете особенно часто используется группами, которые
желают оставаться тайными. Это бесплатно и просто, пользователи лишь должны
предоставить немного информации о себе. Материалы можно не посылать: один человек
помещает их в буфер, другой читает их, используя тот же пароль. Большинство провайдеров
электронной почты не располагают объемным резервированием и выбрасывают
заархивированные материалы через несколько недель.
Как и другие политические организации, террористические группы используют
Интернет для пополнения фондов. Аль-Каида, например, всегда очень зависела от
пожертвований, и ее глобальная сеть сбора денег построена, как и сети неправительственных
организаций, благотворительных фондов и других финансовых учреждений, которые
используют сайты, чаты и форумы. Демографические данные Интернет–пользователей
(получаемые, например, из личной информации, введенной в онлайн анкету или бланк
заявки) позволяют террористам идентифицировать отношение аудитории к той или иной
проблеме. Индивидуумов, сочувствующих террористам, после этого могут попросить о
пожертвованиях посредством адресных рассылок по электронной почте, посланной от имени
«фронт-групп», т.е. организаций, благосклонных к террористам, но действующих публично и
легально и не имеющих никаких прямых связей с террористической организацией (10,с.61).
Еще один вид террористической деятельности может легко осуществляться через
Интернет − это «электронный джихад». Западные эксперты не исключают, что исламисты
могут атаковать жизненно важные инфраструктуры, применяет компьютерные сети. В
отличие от террориста, который для достижения своих целей использует взрывчатку или
стрелковое оружие, кибертеррорист использует современные информационные технологии,
специальное программное обеспечение, предназначенное для несанкционированного
проникновения в компьютерные системы (3,с.4-5). Торговые центры, экономические
организации − это наиболее возможные мишени будущих атак исламских террористов,
вынужденных из-за усилившихся мер безопасности направлять свои удары по менее
защищенным целям. Другая возможная стратегия террористов − взлом компьютерных
систем обороны или систем, обеспечивающих водоснабжение. Атаки кибертеррористов
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могут нарушить электроснабжение, вызвать сбои в системе управления воздушным
транспортом, сети кредитных карт, системе управления неотложной медицинской помощью.
Таким образом, основными целями использования террористами сети Интернет
являются: обеспечение доступа к средствам массовой информации и пропаганда
террористической деятельности; обеспечение коммуникативной функции, организационной,
финансовой и учебно-информационной деятельности; ведение «электронного джихада».
Главной причиной успешного использования террористическими организациями сети
Интернет является сложность обнаружения и ликвидации сетевых центров (серверов,
доменов, веб-сайтов). Кроме того, экстремистами широко используются особенности
технической организации Интернета, позволяющие регистрировать доменные имена сайта в
одной стране, а размещать информацию в другой. Различия в национальных
законодательствах вызывают дополнительные сложности в борьбе с распространением
экстремистами материалов информационно- психологического воздействия через Интернет.
А широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий
делают процесс радикализации населения массовым.
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Прообразом Европейского Союза, юридически закрепившим свое существование в 1992
г. Маастрихтским договором, является Европейское экономическое сообщество (ЕЭС).
Данная организация была образована в 1957 г., Великобритания присоединилась в 1973 г.,
что стало закономерным следствием целого ряда факторов, таких как общая история, тесные
культурные и экономические связи, что подталкивало к интеграции. В то же время нельзя
отрицать, что Лондон всегда испытывал трудности в отношениях с европейскими
государствами и не чувствовал себя частью единой Европы, считая, что политика последней
зачастую идет вразрез с британскими интересами.
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Практически с момента вступления в ЕЭС, внутри Великобритании зазвучали голоса
евроскептиков. На волне опасений о слишком резкой потере суверенитета, всего два года
спустя после вступления в ЕЭС, в июне 1975 года, правительство организовало первый
референдум об участии страны в ―общей Европе‖. В результате голосования две трети
населения поддержали проект ―Европа‖.
В 80-х годах отношения между Лондоном и Брюсселем были крайне напряжены.
Консерваторы, находившиеся у власти поддерживали участие Британии в Сообществе, но
глава правительства М. Тэтчер с неодобрением относилась к идеям создания Единой
Европы. Федерализация Европы, единая европейская валюта и централизованная фискальная
политика не устраивало Великобританию.
Для Британии концептуально неприемлемо, что ЕС выстраивается за федеральным
принципом, как федеральное сверхгосударство. Это лишает Британию ее традиционной веры
в британскую идентичность и британский суверенитет, потому что все это размывается.
Британия же не может быть чисто европейской страной, потому что она не является
континентальным государством. Здесь очень глубоки противоречия — до какой степени
Британия может оставаться в Евросоюзе? И чем больше Евросоюз будет унифицироваться,
чем глубже будет внедряться модель интеграции, тем большей проблемой для Британии это
будет становиться.
Изменение политики в отношении ЕС произошло во время премьерства Т. Блэра. Его
задачей было показать, что Великобритания является сильным партнером в развитии
интеграции. Главные усилия были сосредоточены на разработке новой экономической
стратегии ЕС, учреждении Европейского центрального банка и выборах его президента,
скорейшем начале функционирования Европола, переговорах со странами-кандидатами.
Присоединившись к Лиссабонскому договору в 2008 году, Великобритания, выторговала
себе особый статус – право вето в некоторых вопросах (в частности в вопросах безопасности
и внешней политики), контроль в вопросах налогообложения, социальной политики, границ
и т.д. Британия уже, отказавшаяся от участия в шенгенской зоне и в механизме евро, теперь
отказалась от применения Хартии ЕС по правам человека. Особое положение
Великобритании в ЕС вызывало все большее раздражение у ее партнеров.
Очередной виток напряжѐнности между Лондоном и Брюсселем наступает после
прихода к власти консерваторов в 2010 году. Они проводили политику умеренного
евроскептицизма. Одним из предвыборных обещаний Консервативной партии было
проведение референдума о том, должна ли страна оставаться членом Евросоюза. Позиция
консерваторов была неизменной: Лондон должен воздержаться от новых интеграционных
усилий, сохранить национальную валюту и не допустить ущемления суверенитета
парламента [2].
Одним из главных аргументов противников членства Великобритании в Евросоюзе была
высокая стоимость Британских взносов в бюджет. Еще в 80-е годы лондонское
правительство заявило, что выплачивает несоразмерный с национальным доходом взнос в
бюджет ЕЭС. После долгих переговоров, на саммите 1984 года в Фонтенбло М. Тэтчер
удалось добиться существенного и постоянного сокращения взносов. Возвращалась
примерно треть взносов Великобритании в возмещение переплаты. За период с 1985 по 2000
год сумма возврата превысила 28 млрд фунт стерлингов [6, с. 402]. На основе
договоренностей с остальными членами ЕС, в 2005-2007 гг. сумма возврата сокращалась.
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Тем не менее он составлял внушительную сумму, в частности, в 2012 г. равнялся 4.072 млрд
евро [2].
Вскоре после этого начались разногласия между ЕС и Великобританией из-за проекта
бюджета на период 2014-2020 гг. Еврокомиссия предложила увеличить размер взносов в
бюджет на 5%, а правительство Великобритании выступила за замораживание расходов ЕС и
ограничение бюджета на 900 млрд евро. Во время бюджетных обсуждений Лондон
постоянно угрожал применением права вето и это привело к разладу в правящей коалиции.
Кризис еврозоны, ухудшение отношений Великобритании с партнерами по Евросоюзу
привело к заметному росту евроскептических настроений в стране.
Еще одним камнем преткновения во взаимоотношений Евросоюза и Великобритании
является миграционная политика ЕС и выплата социальных пособий гражданам, прибывшим
из других стран.
Составной частью процесса общеевропейской интеграции является выработка
государствами — членами Европейского союза общей иммиграционной политики. Проблема
заключается в том, что традиционно иммиграционная политика находится в компетенции
национального правительства и связана с безопасностью и национальным суверенитетом.
Общий иммиграционный режим предполагает согласование задач, целей, приоритетов и
масштабов иммиграционной политики стран-участниц [7, c. 113].
В 2012 г. Д. Кэмерон, выступая на ежегодной конференции Конфедерации британской
промышленности (The Confederation of British Industry, CBI), заявил о необходимости
контроля за иммиграцией и о том, что он рассматривает введение «квот» или «ограничений»
на въезд в страну из других европейских стран [3]. Для ЕС это конечно же неприемлемо, так
как Великобритания часть Евросоюза и должна соблюдать общеевропейские законы и
придерживаться единой политики.
Еще, когда подписывалось Шенгенской соглашение о свободе передвижения,
Великобритания не присоединилась к ней, аргументировав это целями безопасности и
предостережения от притока трудовых мигрантов. Это решение разумно с финансовой точки
зрения и поможет решить проблемы иммиграции. Тем не менее, летом 2003 года
Великобритания присоединилась к шенгенской Единой информационной системе, приняв на
себя обязательство предоставлять контрольным организациям стран, подписавших
Шенгенское соглашение, сведения полицейско-иммиграционного характера.
Можно сделать вывод, что негативное отношение британцев к иммигрантам в настоящее
время базируется преимущественно на общественных стереотипах восприятия мигрантов как
конкурентов за рабочие места, источник социальной нагрузки и преступности, а не на
реальных экономических данных. И если до недавнего времени сторонникам европейской
интеграции удавалось одерживать верх над своими оппонентами в Великобритании,
используя в качестве главного аргумента вклад иммигрантов в экономику, то сейчас все
правительственные аргументы об экономическом вкладе иммигрантов разбиваются о
коллективное восприятие.
Дебаты в Великобритании по поводу ограничения иммиграции рассматриваются
многими странами ЕС (особенно странами Центральной и Восточной Европы) как
нарушение фундаментального права свободного передвижения людей и трудового капитала
в границах свободного рынка. Одновременно с этим Австрия, Нидерланды, Финляндия и
Италия опасаются влияния британского евроскептицизма на решение подобных вопросов их
правительствами [10, p. 108].
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Миграционная проблема стала причиной возрастания негативного отношения среди
населения Великобритании к процессам интеграции в рамках Европейского союза. Ситуация
усугубилась резким обострением кризиса с беженцами и мигрантами в Европе. По сей день
между странам ЕС отсутствует консенсус по распределению мигрантов. Ряд стран
Центральной и Восточной Европы вовсе отгородились от мигрантов стеной. Великобритания
же отказалась принимать на себя обязательства по квотам, но, по данным МВД Британии, в
2015 году в стране были размещены более 1000 беженцев из Сирии. Д. Камерон сказал, что в
ближайшие пять лет Великобритания примет еще 20000 сирийцев [4].
Именно этот кризис повлиял в первую очередь на исход референдума о выходе
Великобритании из Европейского Союза, который был проведен 23 июня 2016 года.
Британцы настаивали не только на сокращении потока иммигрантов из горячих точек, но и
на сокращении потока граждан ЕС, прибывающих в Британию. Очевидно, что
экономические и миграционные проблемы соединились в сознании британцев в одну
большую проблему – проблему обеспечения безопасности. Поэтому неудивительно, что
число противников ЕС в Британии всегда было либо равно, либо превосходило число
сторонников членства в ЕС.
Brexit поставил перед Британией и ЕС три ключевых вопроса:
1. Будет ли Британия участвовать в общей миграционной системе ЕС (что требует
признания свободы передвижения) в обмен на право полноправного взаимодействия в
рамках единого рынка?
2. Как Британия будет самостоятельно решать проблему мигрантов в контексте
увеличения потока иммигрантов из стран Содружества наций?
3. Как все это в совокупности может влиять на проблему миграции в ЕС?
Следовательно, после выхода Великобритания из ЕС можно ожидать полного
ужесточения миграционной политики, которое коснется всех – начиная от студентов,
заканчивая иммигрантами, переселяющимися по программам воссоединения семей.
Иммиграция граждан ЕС постепенно также будет постепенно сокращаться.
Сразу после референдума о выходе Великобритании из ЕС премьер-министр Д. Кэмерон
подал в отставку. Он аргументировал свое решение тем, что в условиях Brexit стране нужен
новый лидер, который будет полностью поддерживать выход страны из Европейского
Союза. Сам Кэмерон несмотря на то, что инициировал референдум агитировал за то, чтобы
Великобритания осталась в ЕС. Новым премьер-министром стала Тереза Мей, которая до
этого занимала должность министра внутренних дел. Второй раз в истории страны этот пост
заняла женщина [5].
Нежелание премьер-министра Великобритании Т. Мэй ставить на голосование
законодателей вопросы, связанные с условиями выхода страны из ЕС, привело к
политическому противостоянию между правительством и парламентом. После длительных
дебатов в парламенте и вмешательства суда, 29 марта 2017 года правительство официально
запустило процесс выхода страны из Европейского Союза (задействовала ст.50
Лиссабонского договора) [1]. Ожидается, что Великобритания покинет состав ЕС в марте
2019 года — через два года после применения статьи 50 Лиссабонского договора.
Правительство Великобритании в настоящее время рассматривает варианты своего
будущего сотрудничества с ЕС, что неизбежно будет включать и торговые отношения.
Премьер-министр Тереза Май заявила, что обсуждаются несколько моделей, которые могут
служить, в качестве рекомендаций при оценке плюсов и минусов различных подходов.
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Каждая из моделей (называемых в сокращенной форме: ВТО, Норвегия, Швейцария, Турция
и Канада) имеет свои соответствующие плюсы, но каждая из них также имеет серьезные
недостатки для Великобритании. Великобританией до сих пор не рассматривалась модель
―соглашения об ассоциации‖, которые представляет собой создание углубленной и
всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ). Эту модель Евросоюз использовал для
расширения отношений о странами Восточного Партнерства [9, p.1].
В Брюсселе же рассматривается «легкий» план выхода Великобритании из ЕС, который
позволит сохранить текущие деловые связи и не нанесет значительного ущерба бизнесу
обеих сторон. В основе этого плана лежит модель взаимодействия Европейского Союза с
Норвегией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией, которые, не являясь членами союза,
имеют свободный доступ на его рынки капитала, услуг и рабочей силы. Но этот план может
быть отвергнут последовательными сторонниками выхода Великобритании из ЕС, потому
что Лондону придется согласиться с четырьмя основополагающими свободами ЕС:
свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и людей. Желание получить полный
контроль над иммиграционной политикой было для многих участников референдума
главным стимулом, чтобы проголосовать за выход из Евросоюза [8].
Сегодня в вопросе о том, покинет ли Великобритания Евросоюз по итогам референдума,
решающую роль начинают играть политические факторы, а не экономические. Несмотря на
то, что изначально референдум был инициирован, исходя из чисто экономических мотивов:
Великобритания считала невыгодным и слишком затратным для себя нахождение в составе
ЕС. Известно, что самый авторитетный премьер Великобритании последних десятилетий
Маргарет Тэтчер изначально была противницей вступления Британии в ЕС. Она отстояла, а
вслед за ней, и другие руководители британского правительства и то, что Британия заняла
обособленную позицию в ЕС, не отказалась от национальной валюты и не перешла на евро.
По большому счету, Британия никогда не была полным членом Евросоюза и всегда
испытывала большие колебания даже на том уровне членства, который есть. Британия
долгие годы вела горячие дискуссии с руководящими органами ЕС по поводу своих взносов
в фонды Евросоюза. В результате этих дискуссий, а также шантажируя ЕС возможным
выходом, она сумела в последние годы уменьшить взносы.
Безусловно, выход Великобритании из ЕС может негативным образом сказаться, как и на
Великобритании, так и на самом Союзе. Для Евросоюза выход Великобритании может
поставить под вопрос весь европейский проект и привести к выходу из него других стран.
Лондону это грозит уменьшением авторитета в Европе. Встанет вопрос о 1,4 млн британцев,
проживающих в других европейских странах, поскольку они потеряют право на свободное
передвижение в ЕС, а также о 2,5 млн граждан стран-членов ЕС, проживающих в
Великобритании. Обострится и экономический вопрос, т. к Британия может потерять
свободный допуск на рынки второй экономики мира. В настоящее время больше половины
британской внешней торговли приходится на страны ЕС [3].
Учитывая все это премьер-министр Т. Мэй объявила о досрочных парламентских
выборах, которые должны пройти 8 июня 2017 г. Она объяснила это тем, что стране после
референдума нужна ―определенность, стабильность и сильное государство‖.
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ĠDMAN DĠPLOMATĠYASININ BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏRDƏ ROLU
Məqalə idman diplomatiyasının formalaşmasının, təşəkkülünün və onun beynəlxalq
münasibətlərdə rolunun aktual məsələlərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Müəllif diplomatiyanın və
xalqlar arasında anlaşmanın əldə edilməsinə,idman vasitəsilə əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə
yönəlmiş diplomatik fəaliyyətin bir növü kimi idman diplomatiyasının anlayışını və mahiyyətini
təhlil edir.Konkret nümunələr əsasında göstərilir ki, idman diplomatiyası dövlətlərin xarici
siyasətinə mühüm təsir göstərən səmərəli alət kimi çıxış edir.Məqalədə habelə Azərbaycan
Respublikasında ―yumşaq güc‖ün təzahürü kimi idman diplomatiyasının tətbiqi təcrübəsinə ümumi
şəkildə toxunulur.
Açar sözlər:‖yumşaq güc‖, idman diplomatiyası, beynəlxalq münasibətlər, xarici siyasət,
tərəfdaşlıq
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РОЛЬ СПОРТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Статья посвящена исследованию актуальных процессов формирования, становления и
функционирования спортивной дипломатии и ее роли в международных отношениях и
внешней политике. В статье рассматривается понятие спортивной дипломатии как
разновидности публичной дипломатии и относительно самостоятельного вида
дипломатической деятельности, направленной на достижение взаимопонимания между
народами, укрепление мира и сотрудничество через спорт. Автор на конкретных, наиболее
характерных примерах доказывает, что спортивная дипломатия обладает мощным
потенциалом, оказывает заметное влияние на внешнюю политику государств и является ее
эффективным инструментом.
Ключевые слова: «мягкая сила», «спортивная дипломатия», международные
отношения, внешняя политика, партнерство
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THE ROLE OF SPORTS’ DIPLOMACY IN INTERNATIONAL RELATIONS
The article is devoted to the research of current processes of formation, establishment and
functioning of Sports’ Diplomacy and its role in international relations and foreign policy. The
paper deals with the concept of Sports’ Diplomacy as a form of public diplomacy and relatively
independent type of diplomatic activity aimed at achieving mutual understanding among peoples,
peace strengthening and cooperation through sports. The Author proves using the most specific,
characteristic examples that Sports’ Diplomacy has great potential and noticeable effect on foreign
policy and it is an effective tool.
Keywords: "soft power", sports diplomacy, international relations, foreign policy, partnership
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Son onilliklərdə qlobal inkişafın mədəni paradiqması kontekstində dünya siyasətində humanitar
meyarın təsdiqi prosesi müşahidə olunur. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə humanitar problemlər
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onların həlli beynəlxalq münasibətlərin vəziyyətindən, onlarda mövcud
olan gərginlik səviyyəsindən, habelə bu prosesə yalnız dövlətlərin rəsmi nümayəndələrinin deyil,
həm də ictimaiyyət nümayəndələrinin, o cümlədən idman ictimaiyyətinin cəlb edilməsindən asılı
olub, dərin və hərtərəfli təhlil tələb edir.
İdman qlobal təzahür olub, mənşəyindən, təhsilindən, dini etiqadından, yaxud iqtisadi
vəziyyətindən asılı olmayaraq insanları birləşdirmək qabiliyyətinə malikdir.Müasir dünyada idman
güclü potensiala və imkanlara malik siyasi təsir vasitəsidir.Müxtəlif ölkələr bu alətdən məqsədlərini
reallaşdırmaq üçün müxtəlif şəkildə istifadə edirlər.Bu gün idman beynəlxalq münasibətlərin
ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir.O, beynəlxalq əməkdaşlığın fəallaşdırılması vasitəsi,
münaqişələrin qarşısının alınması və mədəniyyətlərarası dialoqun qurulması aləti kimi çıxış
edir.İdman universal olduğundan, irqindən, dərisinin rəngindən, dini etiqadından, ideoloji
baxışlarından asılı olmayaraq hamı üçün anlaşılandır, bu da mövzunun aktuallığını artırır.
Son onilliklərdə xalqlar arasında anlaşmanın əldə edilməsinə, idman vasitəsilə əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş fəal inkişaf edən diplomatik fəaliyyət növü kimi idman
diplomatiyası fenomeni idmanın beynəlxalq münasibətlər sahəsinə cəlb edilməsi ilə bağlıdır.Müasir
dünyada daxili və xarici siyasət sahəsində dövlətlərin strateji vəzifələrini həll etməyə qadir olan
humanitar texnologiya və vətəndaş cəmiyyəti institutu kimi idman diplomatiyasının fəal şəkildə
formalaşması prosesi cərəyan etməkdədir.
Müasir mürəkkəb və ziddiyyətli dünyada idman dinc əməkdaşlıq modelinin imkanlarını və
üstünlüklərini nümayiş etdirərək, dərin simvolik funksiya daşıyır. Məhz özünün sülhyaradıcı
potensialı səbəbindən idman BMT-nin fəaliyyətində inkişafın və sülhün təmin edilməsi aləti kimi
nəzərdən keçirilir. İdmanın və fiziki fəallığın əhəmiyyəti, idman xadimlərinin artan təsiri nəzərə
alınmaqla, idman və insan hüquqları arasında qarşılıqlı əlaqə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.
İdman fəaliyyəti sülh mədəniyyətinin dəyərlər sistemində mühüm yer tutan demokratik norma və
prinsiplərə istiqamətlənmiş davranışın tərbiyə olunmasına təkan verir. Məhz idman tolerantlıq,
qarşılıqlı hörmət və zorakılıqdan imtina nümunəsi kimi çıxış edir.
Beynəlxalq mədəni-humanitar əməkdaşlıq sahəsində vəzifələr müəyyən olunarkən xüsusi
vurğulanır ki, idman və bədən tərbiyəsi insanlar arasında anlaşmanın inkişaf etdirilməsinin və xoş
məramın ifadəsinin mühüm vasitəsidir. ―Siyasətdən kənarda‖ olmasına baxmayaraq, idman güclü
siyasi potensiala malikdir və beynəlxalq münasibətlərdə mühüm rol oynayır.Sülh və inkişaf
alətlərindən biri olan idman yerli, milli və beynəlxalq səviyyələrdə həmrəyliyin, dözümlülüyün və
sosial inteqrasiyanın möhkəmləndirilməsinə təkan verir. Komanda ruhu, dürüstlük, intizam, rəqibə
və oyun qaydalarına hörmət kimi idman dəyərləri bütün dünyada qəbul olunur və dinc yanaşı
yaşamanın təşviqi üçün istifadə oluna bilər.
BMT sistemində idman beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri, ilk növbədə, sülh və
inkişaf problemi haqqında təbliğatın və ictimai məlumatlılığın yüksəldilməsinin unikal və güclü
aləti kimi nəzərdən keçirilir. Yerli, regional və qlobal səviyyələrdə idmandan təxirəsalınmaz
humanitar yardımın göstərilməsindən tutmuş uzunmüddətli inkişaf layihələrinə qədər bir çox
hallarda istifadə oluna bilər. İdmanın ən böyük faydası, birincisi, şəxsiyyətin inkişafında; ikincisi,
sağlamlığın möhkəmləndirilməsində;üçüncüsü, gender bərabərliyinin gücləndirilməsində;
dördüncüsü,sosial inteqrasiyada və ictimai kapitalın inkişafında;beşincisi, münaqişələrin qarşısının
alınmasında və nizamlanmasında;altıncısı,təbii
fəlakətlərdən sonra normal həyatın
bərpasında;yeddinicisi, iqtisadi inkişafda təzahür edir.
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Müasir beynəlxalq münasibətlərdə idmanın realizəsinin dörd formasına daha böyük tələbat
duyulmaqdadır:
1. İdman inkişaf aləti kimi;
2. İdman ―yumşaq güc‖ aləti kimi;
3. İdman multikultural dialoq və yaxınlaşma aləti kimi;
4. İdman beynəlxalq münasibətlərdə sülhün təmin edilməsi aləti kimi.
Müasir beynəlxalq münasibətlərdə idman diplomatiyasının xarakteri və məzmunu son
onilliklərdə əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmışdır.Müasir idman diplomatiyası dövlətlərin
vətəndaş cəmiyyəti institutları səviyyəsində məlumat və ideyalar mübadiləsi vasitəsilə bir-birinin
ictimai rəyinə qarşılıqlı təsirini nəzərdə tutur.Hazırda beynəlxalq münasibətlərdə idman
diplomatiyasının rolunun güclənməsi aşağıdakı səbəblərlə şərtlənir:
-ənənəvı diplomatiyada baş verən coşğun dəyişikliklər, yalnız dövlətlərin qarşılıqlı fəaliyyətini
nəzərdə tutan klassik diplomatiya modelinin müasir diplomatik fəaliyyətin aspektlərindən birinə
çevrilməsi, ənənəvi diplomatiyanın müasir reallıqlara adaptasiya məcburiyyətində qalması;
-idman növlərinin və idman təşkilatlarının sayının artması, onların təsirinin güclənməsi, ümumi
dəyərlər baxımından idman və diplomatiyanın yaxınlaşması, açıqlığa, tolerantlığa, sülhə
istiqamətlənmə;
-humanitar texnologiya və vətəndaş cəmiyyətinin institutu kimi idman diplomatiyasının
dövlətlərin daxili və xarici siyasət sahəsində strateji vəzifələrini həll etmək qabiliyyəti.
Müasir beynəlxalq münasibətlərdə idman diplomatiyası idman ictimaiyyəti nümayəndələrinin
bir-biri və rəsmi hakimiyyət orqanları ilə qeyri-rəsmi qarşılıqlı fəaliyyətinin forması kimi çıxış
edir.O, hamı tərəfindən tanınan prinsip və normalar əsasında reallaşdırılmalıdır.Həmin prinsip və
normalara: ümumbəşər sivilizasiyasının vahid əsasının tanınması;qarşılıqlı təhlükəsizlik;digər
sivilizasiyaların və dövlətlərin inkişaf imkanlarının pozulmaması və onlara təhdidlərin
yaradılmaması;müasir dünyanın çoxqütblülüyü, vahidliyi və müxtəlifliyi; dövlətlərin beynəlxalq
sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə görə xüsusi məsuliyyəti;xalqların özünəməxsusluğunun
bütün aspektlərinin müdafiəsi aiddir.
Son illərdə ―yumşaq güc‖ konsepsiyası nəzəri dairələrdə xüsusi nüfuz qazanmışdır, bu
fenomenin elmi tədqiqatlarının dinamizmi təcrübədə ondan istifadə üzrə geniş fəaliyyət spektrinin
mövcudluğu ilə şərtlənir. Belə mühüm istiqamətlərdən birini məhz idman diplomatiyası təşkil edir.
Dünya miqyaslı idman hadisələrinin populyarlaşması, habelə idmandan siyasi məqsədlərlə
istifadənin çoxəsrlik tarixi fonunda idman diplomatiyasının daha geniş tədqiqinin əhəmiyyəti
artır.Transmilli korporasiyaların beynəlxalq idman sahəsinə daha intensiv surətdə nüfuz etməsi
dövlətlərin idman diplomatiyası xəttinin məqsədləri ilə qarşılıqlı təsirin öyrənilməsinə marağı
gücləndirir.Milli səviyyədə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı məsələlərinə daha çox diqqət
yetirilir, dünya siyasətində beynəlxalq idman təşkilatlarının rolu genişlənir, bu və ya digər dövlətin
dünya siyasətinə ―yumşaq güc‖ mövqeyindən təsirinin güclənməsi mexanizmləri daha fəal surətdə
müzakirə olunur.
İdman diplomatiyasının ən geniş yayılmış anlayışı aşağıdakı kimi ifadə olunur: dövlətlərin,
hökumətlərin, xarici siyasət vəzifələrinin həyata keçirilməsi üzrə xüsusi orqanların beynəxalq
idman tədbirlərinin təşkili, keçirilməsi və komandalar, idmançılar, məşqçilərlə həmin tədbirlərdə
iştirak və nailiyyətlər əldə etmə vasitəsilə dövlətlərin xarici siyasət vəzifələrini həyata keçirməsi[5].
İdman diplomatiyası ölkənin ―yumşaq güc‖ vasitəsilə təsirinin artırılmasının perspektivli
istiqamətidir.Dövlətin idman mübadilələrinin təşkili çərçivəsində minimum iştirakından başlayaraq
böyük idman hadisələrinin sıyasi səbəblərdən boykot edilməsinə qədər idman diplomatiyası
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müəyyənliklə yanaşı, idmanın universalist məqsədlərinin pozulması ilə bağlı bəzi etik xarakterli
şübhələrə rəvac verə bilər.İdman diplomatiyasının inklişaf perspektivlərinə gəlincə, mövcud
informasiyaların təhlili aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan yaradır.Böyük idman yarışlarının
təşkilatçısı olan ölkələrin nüfuzunun artması və xarici siyasi təsirin komponenti kimi ―yumşaq güc‖
amilinin nəzəri təhlili zərurəti nəzərə alınmaqla, idman diplomatiyasına marağın daha da
güclənəcəyini proqnozlaşdırmaq mümkündür. İdman sahəsində müasir dövlət siyasətinin tədricən
təkmilləşdirilərək cəmiyyətin birliyinə təsir göstərəcəyi istisna olunmur.Diplomatiyanın ən dinamik
və inamla inkişaf edən növlərindən biri olan idman diplomatiyası dünyanın bir çox dövlətində
institutlaşmağa başlamışdır.
Hazırda Azərbaycan Respublikasında cəmiyyətin müasir siyasi mədəniyyətinin mühüm tərkib
hissəsi kimi idman diplomatiyasının inkişaf etdirilməsinə, idmanın xarici siyasət fəaliyyətinə cəlb
edilməsinə böyük önəm verilir. İdman diplomatiyasının fəal tətbiqində məqsəd ölkənin müsbət
obrazının yaradılması, onun beynəlxalq aləmdə nüfuzunun yüksəldilməsi, ―yumşaq güc‖ün tətbiqi
sisteminin təkmilləşdirilməsi, bu istiqamətdə həm beynəlxalq təcrübəni, həm də milli
özünəməxsusluğu nəzərə alan optimal fəaliyyət formalarının axtarılıb tapılması, bu istiqamətdə
normativ bazanın daha da təkmilləşdirilməsidir. Azərbaycan Respublikasında idman
diplomatiyasının siyasi tətbiqi təcrübəsi özünün dinamizmi ilə seçilir. Azərbaycanın idman
diplomatiyası daim inkişafdadır.
Azərbaycan Respublikasında idman potensialının gücləndirilməsınə keçən əsrin 90-cı illərinin
ortalarından etibarən xüsusi diqqət yetirilir. 1997-ci ildə İlham Əliyev Azərbaycan MOK-un
prezidenti seçildikdən sonra ölkədə olimpiya hərəkatının və idmanın sürətli inkişafı reallığa
çevrildi.Nəticədə idman diuplomatiyası Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində mühüm təsir
alətlərindən birinə çevrildi.2014-cü ildə Bakıda Birinci Avropa Oyunlarının keçirilməsi bu
istiqamətdə atılmış mühüm addım kimi Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət vəzifələrinin
həyata keçirilməsi baxımından müsbət nəticələr verdi[4]. Bakıda Birinci Avropa Oyunlarının
keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının idman diplomatiyasının reallaşdırılması baxımından
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki bu hadisə ölkənin ―yumşaq güc‖ünün səviyyəsinin, onun imicinin
və nüfuzunun yüksəldiulməsinə təkan vermişdir.Bu gün Bakı şəhəri artıq dünya miqyasında idman
təyinatlı mötəbər tədbirlərin keçirildiyi məkan kimi tanınırr.Bir tərəfdən ölkəmizin və Bakı
şəhərinin infrastrukturu, digər tərəfdən isə dövlətimizin xoşməramlı siyasəti bu kimi tədbirlərin
keçirilməsi üçün mühüm zəmin yaradır. Birinci Avropa Oyunlarının ardınca ―Formula-1‖ Avropa
Qran-prisinin Bakıda keçirilməsi prosesini 2017-ci ildə ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi İslam
Həmrəyliyi Oyunları davam etdirir. Bakıda İslam Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsi Azərbaycan
Respublikasının idman diplomatiyasının həyata keçirilməsi istiqamətində atılan növbəti uğurlu
addımdır.
Hazırda ölkəmizdə həm peşəkar, həm də kütləvi idmanın populyarlaşdırılmasına yönəlmiş
siyasət yürüdülür, sağlam həyat tərzinin təbliği və əhalinin sağlamlığının möhkəmləndirilməsi
uzunmüddətli vəzifə kimi qarşıya qoyulur.Reallaşdırılan siyasət sayəsində milli birliyin
möhkəmləndirilməsi və ölkənin beynəlxalq imicinin daha da yaxşılaşdırılması təmin
olunur.―Sportfacilities‖ jurnalnın icmalında qeyd olunur ki, son illərdə Azərbaycan Respublikası
ölkədə keçirilən dünya səviyyəli yarışların sayına görə liderlər sırasında yer alır.
Siyasi məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün idman diplomatiyası metodlarından istifadənin
populyarlığının artması ilə əlaqədar dövlətlər öz imicini və nüfuzunu yüksəltmək məqsədilə kütləvi
idman tədbirləri vasitəsilə daha çox sayda təsir mexanizmindən istifadə edirlər.Bu gün Azərbaycan
Respublikası idman diplomatiyasının reallaşdırılması sahəsində böyük perspektivlərə malikdir.
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Ölkəmizin dünya miqyaslı idman hadisələrində fəal iştirakı, idman siyasəti sahəsində
qanunvericiliyi daha da təkmilləşdirlməsi idman diplomatiyasının nəzəri prinsiplərinin
implementasiyası təcrübəsində qazanılan uğurları nümayiş etdirir. Lakin xarici siyasət vəzifələrinin
reallaşdırılması üçün bilavasitə dayaq kimi idman tədbirlərinin funksiyası onun daha da
təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir.
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What is Islamic Solidarity?
Unity and solidarity of Islamic countries against any threats to world community, prevention of
Islamphobia and spreading Islamic identities and values around the world, providing interstate
collaboration, settlement political, economic and social problems and promoting sustainable
development among these countries.
The 58 mostly-Muslim majority countries of the world represent more than $7.0 trillion GDP
(current) in 2014, a 1.7 billion population growing at a faster pace than the global population and
some of the fastest-growing global economies that stretch from Indonesia in the east to Turkey in
the west with the Arabian Gulf states at their centre. Their influence stretches beyond Muslimmajority countries as more than 350 million Muslims reside as minorities in many nations, with
largely affluent ones living in the West and large populations residing in the emerging nations of
India, China, and Russia (22).
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Currently, 25 percent of the world's population of 7 billion is the Islamic faith. The Islamic
world is only 8.5 per cent stake in the global economy of $ 100 trillion. 60 per cent of the world's
oil reserves, 62 percent of gas reserves in the Islamic countries (21).
According to BBC News report Islam is growing than any other religion. It will overtake
Christianity by 2070 becoming the world`s largest religion.
In 2010 Indonesia had the largest population in the world (205 mln) but India`s will be larger
by 2050 (311 mln). The Christian population in the UK and France will drop 50 % and 10 % of
people in Europe are forecast to be Muslim in 2050. Four out of every 10 Christians in the world
will live in sub-Saharan Africa. And in the United States 1 in 50 people will be Muslim by 2050
(19).
Additionally, according to research by the US-based Pew Research Center, ISLAM will take
over Christianity as the largest religion in the world by 2070, The estimations, compiled from
figures from a number of Pew reports, found if both faiths continue to grow at the same rate, there
will be 2.76billion Muslims and 2.92billion Christians by 2050. And Islam will have a bigger
following than Christianity by 2070.
The group predicted India would overtake Indonesia to become the world‘s largest Islamic
nation by 2050.
A growing Muslim population in Europe could also count for the significant increase.
Muslims are set to make up 10 per cent of Europe‘s population, as the world is expected to
grow by 37 per cent over the same period (20).
Solidarity from Islamic Perspective
Islamic solidarity indicates that Muslims, despite their diversity, are united by virtue of their
collective adherence to the principles of Islam. The Islamic understanding of solidarity is in the
pursuit of cohesion â€‘ increasing interaction, and unity in a society that can provide grounds for
enhancing the Ummah, the global community of the faithful. Islamic solidarity can take several
forms â€‘ such as social (the welfare of society), financial (giving Zakat, "obligatory almsgiving,"
and Sadaqah, "voluntary almsgiving"), and political (the implementation of the Shari'ah laws, both
technological and moral). Waqf is also one of the methods of social solidarity within the Islamic
environment (7).
Social solidarity in Islam is not the concern of only the Muslims belonging to the Muslim
nation, but also is the concern of all mankind with all their religions and beliefs within that Islamic
society. Allah (SWT) says: {Allah forbids you not, with regard to those who fight you not for
(your) Faith nor drive you out of your homes, from dealing kindly and justly with them: for Allah
loveth those who are just} (Al-Mumtahanah 60:8) because the basis of solidarity is the dignity of
mankind. Allah (SWT) says: {We have honored the sons of Adam; provided them with transport on
land and sea; given them for sustenance things good and pure; and conferred on them special
favors, above a great part of our creation} (Al-Isra' 17:70) (7).
One of the comprehensive verses in the context of solidarity and integration of members of the
Muslim community is Allah's saying: {Help ye one another in righteousness and piety, but help ye
not one another in sin and rancor: fear Allah, for Allah is strict in punishment} (Al-Maeda 6:2).
Furthermore, Al-Qurtubi said: "It is a command for all the creation to help one another in
righteousness and piety, which means they must help one another. Al Mawardi said "Allah (SWT)
has called on people to help one another, and connected it to righteousness and piety because with
piety comes Allah's pleasure and with righteousness comes people's pleasure, and he who gets
Allah's pleasure and people's pleasure is happy and completely blessed" (7).
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History of Islamic Solidarity
The Islamic understanding of solidarity is in the pursuit of cohesion ‒ increasing interaction,
and unity in a society that can provide grounds for enhancing the Ummah, the global community of
the faithful. Islamic solidarity can take several forms ‒ such as social (the welfare of society),
financial (giving zakāt ―obliga-tory almsgiving,‖ and ṣadaqah, ―voluntary almsgiving‖), and
political (the implementation of the Sharī‗ah laws, both technological and moral) (13).
Muslims did not wish to gain only their political independence. They also wished to assert their
own religious and cultural identity. From the 18th century onward Muslim reformers appeared upon
the scene who sought to reassert the teachings of Islam and to reform society on the basis of Islamic
teachings. One of the first among this group was Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab, who hailed from
the Arabian peninsula and died there in 1792. This reformer was supported by Muhammad ibn alSa'ud, the founder of the first Saudi state. With this support Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab was
able to spread his teachings not only in Arabia but even beyond its borders to other Islamic lands
where his reforms continue to wield influence to this day (24).
In the 19th century lslamic assertion took several different forms ranging from the Mahdi
movement of the Sudan and the Sanusiyyah in North Africa which fought wars against European
colonizers, to educational movements such as that of Aligarh in India aiming to reeducate Muslims.
In Egypt which, because of al-Azhar University, remains to this day central to Islamic learning, a
number of reformers appear, each addressing some aspect of Islamic thought. Some were concerned
more with law, others economics, and yet others the challenges posed by Western civilization with
its powerful science and technology. These included Jamal al-Din al-Afghani who hailed originally
from Persia but settled in Cairo and who was the great champion of Pan-Islamism, that is the
movement to unite the Islamic world politically as well as religiously. His student, Muhammad
'Abduh, who became the rector of al-Azhar. was also very influential in Islamic theology and
thought. Also of considerable influence was his Syrian student, Rashid Rida, who held a position
closer to that of 'Abd al-Wahhab and stood for the strict application of the Shari'ah. Among the
most famous of these thinkers is Muhammad Iqbal, the outstanding poet and philosopher who is
considered as the father of Pakistan (24).
The first attempt on creation of Islamic Solidarity traces back to 1920s with the establishment
of Muslim Brotherhood movement. The Society of the Muslim Brothers (Arabic: اإلخ وان جماعة
Jamāʻat al-Ikhwān al-Muslimīn), shortened to the Muslim Brotherhood ( ال م س لمون اإلخ وانalIkhwān al-Muslimūn) is an Islamic organization that was founded in Ismailia, Egypt by Hassan alBanna in March 1928 as an Islamist religious, political, and social movement. The group spread to
other Muslim countries but has its largest, or one of its largest, organizations in Egypt, where for
many years it has been the largest, best-organized, and most disciplined political opposition force,
despite a succession of government crackdowns in 1948, 1954, 1965 after plots, or alleged plots, of
assassination and overthrow were uncovered. The Muslim Brotherhood was a religious and
political group founded on the belief that Islam is not simply a religion, but a way of life. It
advocated a move away from secularism, and a return to the rules of the Quran as a basis for
healthy families, communities, and states (16).
The movement officially rejected the use of violent means to secure its goals. However,
offshoots of the group have been linked to attacks in the past, and critics blame the Brotherhood for
sparking troubles elsewhere in the Middle East (15).
The official motto of the Muslim Brotherhood is "Allah is our objective.
The Prophet is our leader.
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The Quran is our law.
Jihad is our way.
Dying in the way of Allah is our highest hope." (17)
The ―Islamic Solidarity‖ movement was active in the 1960s and that was founded by late King
Faisal. But the mentioning of the ―solidarity movement‖ by King Abdullah soon brought memories
of King Faisal and whatever came with the movement from protocols and sentiments. It is hard to
find a definition for Muslim solidarity, but nothing describes it best than its name. The solidarity
between Muslims is where the movement derives its power back then and today. It is a solidarity
call for all Muslims, regardless of their sect or color…Muslims and that‘s it. During that era
‗Muslims and that‘s enough‘ was a statement that was widespread and was used as headlines for
Saudi TV and radio stations (5).
The movement was also against communism. Communism which, was activated and boosted
by revolutions and coups, was the youths‘ choice for change, including for Arabs and Muslim.
Therefore, the movement entered with communism a fierce battle. The movement had to also face
Arabism, which existed as an alternative to Islam, but it was not against Arabism altogether. The
late king Faisal after all was proud of his Arab heritage but for him Islam came first (5)
He was able to form a current, a mold of Arabism and Islamism, and was able to create a
balance that has lessened from the Arabism zealously and the general widespread discourse of
progressive Arab-zealous forces at the time. The movement was to defend Islam, when Islam‘s
values and pillars were fiercely attacked, and when Arabs were divided between two camps:
―reactionaries‖ and the progressives(5)
The Islamists, who included traditional religious and fatwa intuitions, fell in the reactionary
camp, and faced campaigns against what they stood for by the progressive camps. The Islamists
were transformed to mere decor that surrounded the ―leader,‖ who had support coming from the
laborers, farmers, intellectuals and artists. At the time, the Islamic movement was arrested… it was
whipped and tortured, and the execution of high-ranking religious scholars was an issue that on one
protested
against(5).
It is not imagined today to see a constitutional religious scholar being dragged and executed like
what happened to Abdulqader Awda, or for a thinker like Sayid Qutub, or like Abdulaziz al-Badri,
without the protests of Cairo and Baghdad. But this had happened in the 1960s.
Whoever was able to salvage himself, became a refugee, and found a place for himself under the
movement‘s wide umbrella. The movement welcomed them, and they became allies and were
active in its institutions at the time(5).
“Islamic Solidarity” in modern period
In our contemporary world many institutions coordinate some issues related with ―Islamic
Solidarity‖. There are as follows:
1. Organisation of Islamic Cooperation;
2. Muslim World League
3. Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO);
4. Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD);
5. Council of Islamic Ideology
6. Organization of the Islamic Conference etc.
The main functions of these organizations are as below:
-Enhance and consolidate the bonds of fraternity and solidarity among the Member States;
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-Safeguard and protect the common interests and support the legitimate causes of theMember States and coordinate and unify the efforts of the Member States in view of the challenges faced by
the Islamic world in particular and the international community in general;
-Respect the right of self-determination and non-interference in the domestic affairs and to
respect sovereignty, independence and territorial integrity of each Member State;
-Ensure active participation of the Member States in the global political, economic and social
decision-making processes to secure their common interests;
-Reaffirm its support for the rights of peoples as stipulated in the UN Charter and international
law;
-Strengthen intra-Islamic economic and trade cooperation; in order to achieve economic
integration leading to the establishment of an Islamic Common Market;
-Exert efforts to achieve sustainable and comprehensive human development and economic
well-being in Member States;
-Protect and defend the true image of Islam, to combat defamation of Islam and encourage
dialogue among civilizations and religions;
-Enhance and develop science and technology and encourage research and cooperation among
Member States in these fields (25).
Modern challenges:
Modern challenges of Islamic Solidarity are the following:
-Towards a New and just World Order;
-Security and Peace in the Region and the World;
-Comprehensive, balanced, and Sustainable Development of Islamic Countries;
-Reassessment of the Role of the Organization of the Islamic Conference (27).
Islamic Solidarity Game
The Islamic Solidarity Games (Arabic: ال ت ضامن أل عاب
) is a multinational, multi-sport
event. The Games involve the elite athletes of the Organisation of the Islamic Conference. The
Islamic Solidarity Sports Federation (ISSF) is the organisation that is responsible for the direction
and control of the Islamic Solidarity Games (31)
The first event was held in 2005 in Saudi Arabia and there are currently 57 members of the
Organisation of the Islamic Conference. Non-Muslim citizens in the member countries are also
allowed to take part in the Games.
A second event, originally scheduled to take place in October 2009 in Iran, and later
rescheduled for April 2010, was canceled after a dispute arose between Iran and the Arab World
over the use of the term Persian Gulf in logos for the Games, as some countries in the Arab world
use the term "Arabian Gulf" to refer to the Persian Gulf. Dispute over the name has been a recurring
source of disharmony between Arab states and Iran (29). The latest edition took place in 2013 in
Indonesia. The fourth edition will be held in Baku, on 12–22 May 2017 (30).
CONCLUSION
This research paper defined the term ―Islamic Solidarity‖, explained the definition of the term.
The birth of the ideology of Islamic Solidarity and development of the ideology in 19 th century and
new period on the evolution of the ideology were described in the research paper.
After World War II many institutions were established in order to preserve Islamic Ideology, to
gather all the Islamic countries together. The main functions of these institutions are promoting
collaboration among Muslim World, enhancement corporation among them and providing
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sustainable development for all Islamic States and avoid all the negative thoughts against Islam and
Islamic Solidarity ideology. At the end of the article modern challenges for Islamic States were
mentioned, future concerns were discussed and brief information about the establishment and
evolution of Islamic Solidarity Games were expressed as well.
REFERENCES:
1. http://azertag.az/xeber/Azerbaycan_edebiyyatinda_Islam_hemreyliyi_ve_tolerantliq1042872
2. http://files.preslib.az/projects/remz/pdf/atr_din.pdf
3. http://en.themwl.org/sites/default/files/Islamic%20Solidarity%20Program_en.pdf
4. https://www.isesco.org.ma/wp-content/uploads/2015/05/Alame_islami_en.pdf
5. http://www.azerbaijan.az/portal/General/Religion/traditionReligion_03_a.html
6. http://english.alarabiya.net/views/2012/08/05/230425.html
7. https://www.ukessays.com/essays/theology/the-concept-of-solidarity-conventional-vsislamic-theology-religion-essay.php
8. https://www.cmi.no/publications/file/1548-political-islam-in-the-middle-east.pdf
9. http://en.themwl.org/content/charter-islamic-solidarity
10. http://www.ilmgate.org/wp-content/uploads/2011/02/Islamic-Revival-and-Modernity-TheContemporary-Movements-and-the-Historical-Paradigms.pdf
11. http://en.themwl.org/content/charter-islamic-solidarity
12. http://www.americamagazine.org/issue/islamic-awakening
13. http://www.academia.edu/1455505/Islamic_Awakening_and_Its_Role_in_Islamic_Solidari
ty_in_Malaysia
14. http://www.discoverthenetworks.org/Articles/Muslim%20Brotherhood.pdf
15. http://edition.cnn.com/2013/07/03/world/africa/egypt-muslim-brotherhood-explainer/
16. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Muslim_Brotherhood_in_Egypt
17. http://www.billionbibles.org/sharia/muslim-brotherhood-movement.html
18. http://www.meclis.gov.az/?/az/news/view/3539/
19. http://www.dinarstandard.com/state-of-the-global-islamic-economy-report-2015/
20. https://www.facebook.com/bbcnews/videos/10154490938327217/
21. http://www.express.co.uk/news/world/774202/Islam-largest-religion-world-2070-pewresearch-centre-report-Christianity
22. http://www.meclis.gov.az/?/az/news/view/3539/
23. http://www.halalbalancing.com/Downloads/Events/2015/SGIEReport2015.pdf
24. http://www.barkati.net/english/#23

51

Mehriban BABAZADƏ,
dosent, Bakı Dövlət Universiteti
Tacirə ABDULLAYEVA,
magistr, Bakı Dövlət Universiteti
TRANSNASĠONALĠZM VƏ KONSTRUKTĠVĠZM BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏR
NƏZƏRĠYYƏSĠNDƏ YERĠ VƏ ROLU
Məqalədə transnasionalizm və konstruktivizmin beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinə iki yeni
cərəyan kimi daxil olması və onların sonrakı inkişafından bəhs edilmişdir. Bu gənc nəzəriyyələrin
daha dərindən dərk olunması üçün ənənəvi beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri ilə müqaisələr
aparılmışdır. Bundan başqa məqalədə transnasionalizm və konstruktivizm tərəfdaşlarının öz daxili
fikir ayrılıqları; əxlaq, din, kimliklər və aktorlar, normalar haqda düşüncələri xüsusilə tədqiq
edilmişdir.
Açar sözlər: Soyuq müharibə, beynəlxaq münasibətlər nəzəriyyələri, milli maraqlar, aktor,
anarxiyalı sistem, mədəniyyət, insan hüquqları, dünya siyasəti, metodologiya, təhlükəsizlik, əxlaq,
status-kvo, sosial faktor, din, elm qanunları
Мехрибан БАБА-ЗАДЕ,
доцент, Бакинский Государственный Университет
Таджира АБДУЛЛАЕВА,
магистр, Бакинский Государственный Университет
МЕСТО И РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗМА И КОНСТРУКТИВИЗМА
В ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье повествуется о двух новых течениях в теории международных отношениях –
транснационализме и конструктивизме – и их дальнейшем развитии. Для лучшего понятия
этих новых течений приводится их сравнительный анализ с традиционными теориями
международных отношений. Кроме того, в статье исследуются разница мнений
сторонников транснационализма и конструктивизма; проанализированы мнения о морали,
религии, идентичности, акторах, а также нормах.
Ключевые слова: Холодная война, теории международных отношений, национальные
интересы, актор, анархичная система, культура, права человека, мировая политика,
методология, безопасность, мораль, статус-кво, социальный фактор, религия, законы науки

Mehriban BABAZADEH,
associate professor, Baku State University
Tacire ABDULLAYEVA,
master, Baku StateUniversity
PLACE AND ROLE OF TRANSNATIONALISM AND CONSTRUCTIVISM
IN THE THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS
The article deals with the entry of transnationalism and constructivism into the theory of
international relations as a new course and its further development. For a deeper understanding of
this young theory it is compared with traditional theories of international relations. Moreover, the
article highlights internal divisions of transnationalists and constructivists themselves, their ideas
about ethics, religion, identity and the actors and norms.
52

Key words: The Cold War, theories of international relations, national interests, actor,
anarchic system, culture, human rights, global politics, methodology, security, morality, status quo,
the social factor, religion, the laws of science
XX əsrin əvvəllərində bütün dünyada baş verən dəyişikliklər təbii ki, beynəlxalq münasibətlər
nəzəriyyəsinə də öz təsirini göstərdi. Bu dövrdən başlayaraq artıq insanlar arasında qarşılıqlı
əlaqələr güclənir, dövlətlər arasındakı sərhədlər tədricən zəifləyirdi. Məhz XX əsrin əvvəllərində
dövlətlərarası mədəni münasibətlərdə yeni düşüncəni təsvir etmək üçün ilk dəfə olaraq R.Bourne
―transnasionalizm‖ terminindən istifadə etmişdir.
II dünya müharibəsindən sonra ABŞ-ın Sovet İttifaqı, Çin və kommunist dünyasına qarşı digər
dövlətlərlə yaxınlaşması, Qərbi Avropa, Latın Amerikası, Şərqi və Cənubi Asiya, Afrikanın böyük
bir hissəsini ―azad dünya‖ adı altında təhlükəsizlik zonasına çevirməsi transnasionalizmin yüksəlişi
üçün şərait yaratdı. Həmin dövlətlər transmilli proseslərə qoşularaq həm öz müstəqillikləri üçün
Vaşinqtondan təminat alır, həm də amerikan şirkətləri hesabına iqtisadi mənfəət əldə edirdilər.
Beləliklə də, həmin dövrdə ―amerikan imperiyası‖ tez-tez səslənməyə başladı, lakin bu əvvəlki
imperiya modelindən fərqlənirdi, yəni artıq əsas məqsəd ərazi işğalı deyil, amerikan maraqlarının
dünyaya yayılması idi. Lakin, transmilli fəaliyyətə sırf amerikan məvhumu kimi baxmaq düzgün
olmazdı. Bu gün ABŞ artıq iqtisadiyyatdan başqa heç nədə hökmranlıq etmir: amerikan transmilli
siyasi partiyalar, inqilabi hərəkatlar üçün mərkəz deyil. Baxmayaraq ki, əsas transmilli elmi
mərkəzlər, həmkarlar ittifaqları məhz Amerikada mərkəzləşib, bütün yollar Nyu-Yorka aparmır,
bəzi yollar Roma, Pekin, Cenevrə, hətta Dəməşqə aparır.
Transmilli əlaqələr bir cəmiyyətin digərinə qarşı həssaslığını artırır, beləliklə də dövlətlərarası
münasibətlərin xarakteri dəyişir. Bu fikri iki misalla işıqlandırmaq olar: beynəlxalq ticarət və
maliyyə sahəsində; kütləvi kommunikasiya sistemi sahəsində.
R.Kuper dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı qətiyyətlə iddia edir ki, bir halda ki, biznes və bank
fəaliyyətində qərar qəbulu milli yurisdiksiya çərçivəsindən kənara çıxır, bir dövlətin daxili
siyasətindəki dəyişikliklər ümumi sistemə az təsir edəcəkdir. Buna oxşar fikir L.Kror tərəfindən də
irəli sürülmüşdür ki; dövlətlər kənar təsirlərə qarşı həssaslığı onların qarşılıqlı əlaqələrində olan
mənfəətin azaldılması yolu ilə aşağı sala bilərlər.
Dünya kütləvi kommunikasiya sistemi sayəsində müxtəlif cəmiyyətlərə aid olan müxtəlif
qruplar: radikal tələbə, hərbiçi, irqi azlıqlar və s. bir-birinin fəaliyyətini müşahidə etmək və lazım
gəldikdə özlərini eynilə o qaydada aparmaq imkanına sahibdirlər. Belə ki, radikal tələbə qrupları
eyni siyasi tələbləri irəli sürə və bir-birilə birbaşa əlaqəsi olmadan eyni taktikanı seçə bilərlər.
Onların beynəlxalq ―danışıqları‖ cəmiyyətdə aparılır və güclü kütləvi informasiya vasitələri ilə
ötürülür. Bu fenomenin mənbəyini qlobal televiziya şəbəkəsinin miqyası və sürətinin yayılmasında
görmək olar. Biz burada bir dövlətin digərinin daxili işlərinə birbaşa olmasa da təsirini görürük,
lakin əgər hər hansı bir dövlət ona uyğun olmayan kommunikasiyanın qarşısını alarsa bu artıq
dövlətlərarası siyasətə öz təsirini göstərəcək.
Ümumiyyətlə dövlətlərarası siyasətə təsir edə bilən transmilli münasibətlər və transmilli
təşkilatların fəaliyyətlərinin beş variantını göstərmək olar. Bu variantlardan dördü transmilli
təşkilatların müdaxiləsi olmadan transmilli münasibətlərin nəticəsi ola bilər, beşinci variant isə
yalnız muxtar transmilli təşkilatların iştirakı ilə baş verən münasibətlərdən irəli gələ bilər. Bu
variantları belə mənalandırmaq olar:
1) münasibətlərin dəyişməsi;
2) beynəlxalq plüralizm;
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3) dövlətləri asılı və qarşılıqlı asılı vəziyyətdə saxlama vasitələrinin artırılması;
4) bəzi dövlətlərin digər dövlətlərə təsir etmə imkanlarının miqdarının artırılması;
5) dövlət siyasətinə təsir edən, hətta ona qarşı çıxma iqtidarında olan, özünəməxsus xarici
siyasətə sahib olan yeni aktorların meydana gəlməsi [9,s.137].
Bəllidir ki, artıq XX əsrin 70-ci illərdən sonra ümumdünya böyük problemləri təkbaşına həll
etmək hər hansı bir dövlət üçün qeyri-mümkündür. Hətta ABŞ kimi möhtəşəm dövlətlər belə xarici
siyasət üzərində nəzarəti itirməkdən narahatdırlar. Müasir dövrə nəzər saldıqda isə görürük ki,
ekoloji və digər qlobal problemlərin artması, bir sözlə ətraf-mühitə tam nəzarət etmək artıq heç bir
dövlətin tək öhdəsindən gələcəyi iş deyil. Bu problemlər artıq transmilli xaraker daşıyır və onların
həlli yalnız kollektiv fəaliyyət və dövlətlərin əməkdaşlığını tələb edir. Burdan da ortaya bir çox
transnasionalistlərin bütün dünyaya qlobal vətəndaş cəmiyyəti kimi baxması cəhdi ortaya çıxır və
bu da liberalların dünya höküməti kimi dövlətüstü orqanların yaradılması ilə bağlı nəzəri fikirlərini
yada salır [5,s.19].
Bu halda belə bir sual meydana çıxır ki, hökümətlərarası institutlar hansı yolla transmilli
hadisələri idarə edə bilər. Kosmik məkan, dünya okeanı və istehsalın beynəlmiləlləşməsi – daha çox
beynəlxalq qanunlar, yeni beynəlxalq təşkilatlar və ya hər ikisinin beynəlxalq nəzarətini daha çox
tələb edən üç əsas sahədir. Yeni qanunlar və təşkilatlar vacib qeyri-dövlət aktorlarının
fəaliyyətlərini nəzərə almalı, beləliklə də onları təşkilatların işinə cəlb etməli və qanuni olaraq
səlahiyyətlərini təsdiqləməlidir. Bu sahədə atılan bir sıra addımları misal göstərmək olar. Məsələn,
1970-ci illərdə Avropa İqtisadi Birliyi vahid pul siyasətinə keçərək ticarət blokadası yaratmağa
çalışırdı. Maliyyə sahəsindəki fəaliyyəti tənzimləmək üçün belə addımlar Atlantik ölkələri
tərəfindən də atılmışdı. Bundan başqa Avropa Birliyi dövlətləri amerikanlara qarşı dura bilmək
üçün korporasiyalarla bağlı ümumi qanunlar məsələsi ətrafında bir çox müzakirələr aparmışdı.
Tanınmış tədqiqatçılar C.Nay və R.Keoxeyn dövlətlərin hələ də əsas aktor kimi qalması fikrini
inkar etmirlər. Baxmayaraq ki, hal-hazırda transmilli təşkilatların sayı günü-gündən artmaqdadır,
dövlətlər yenə də beynəlxaq aləmdə baş verən hadisələr üzərində nəzarəti gücləndirməyə çalışırlar.
Əvvəllər nəzərə çarpmayan, diqqət yetirilməyən fəaliyyət növləri müasir dövrdə dövlətlər
tərəfindən daha çox idarə olunur. Təbii ki, C.Nay və R.Keoxeynin dedikləri bütün müəlliflər
tərəfindən birmənalı şəkildə qarşılanmamışdır. Görkəmli politoloq S.Hantinqton məqalələrindən
birində müəlliflərin bu əsərdə bütün fikri transmilli proseslərin gedişatına deyil, yalnız prosesə cəlb
olunan aktorların dövlət və ya qeyri-dövlət xarakterli olmasına yönəltmələrinin yalnış olduğunu
qeyd edir. Hantinqtona görə transmilli proseslərə dövlət aktorları da çox böyük təsir göstərmək
imkanına sahibdir. Beləliklə Hantinqtonun gəldiyi ümumi nəticə odur ki, istənilən qlobal miqyaslı
təşkilat dövlət və ya qeyri-dövlət aktoru olmasından, milli və ya beynəlxalq idarəetməyə sahib
olmasından asılı olmayaraq dünya siyasətinə eyni miqyasda yeniliklər gətirə bilər [7,s.335].
Transnasionalizmlə bağlı digər maraqlı fikirlərə sahib olan tədqiqaçılardan biri də
Y.Qaltunqdur. Onun təbirincə, beynəlxalq sistemdə sülhü saxlamağın iki yolu var- inteqrativ, və ya
assosiasiya və qüvvələr balansı, yəni dissosiasiya. Müasir dövrümüzdə birinci seçimə daha çox
üsünlük verilir. Bu modeldən istifadə olunması həm ərazi vahidləri arasında ―ilkin‖ əlaqə
yaradılması prosesini, həm də mövcud əlaqə sistemlərinin beynəlxalq problemlərin həll edilməsi və
sülhə imkan yaratmasının tanınmasını araşdırır. Hər bir dövlətin xarici işlər üzrə idarəsində mədəni
əlaqələrə xüsusi yer verilməsi buna bir sübutdur. Lakin bütün dövlətlərin bu yolda atdığı addımlar
eyni nəticəni vermir. Y.Qaltunqun fikrincə, inkişaf etmiş dövlətlər transnasionalizmin ən fəal
işirakçısı olsalar da, kiçik dövlətlərin buna resursları yetməyəcək. Dövlətin transmilli münasibələrə
nə dərəcədə cəlb olunmasını onun mədəni potensial göstəricisinə görə bilmək olar. Mədəni
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potensialın isə iki tərkib ünsürü var- bilik ehtiyatı və onun istifadə olunması; fəaliyyət şəbəkələri.
Bilik ehtiyatı dedikdə dünya ehtiyatlarının milli səviyyədə qəbulu prosesi başa düşülür ki, bu da
əhalinin savadlılıq dərəcəsindən asılıdır. Fəaliyyət şəbəkələrindən söz açan zaman isə Y.Qaltunq
əsas diqqəti qadınların iştirak ediyi qeyri-hökümət təşkilatlarının fəaliyyətinə və transmilli dini
şəbəkələrə verir [10,s.23-27].
Lakin tədqiqatçıları transmilli əlaqələri araşdırarkən daha çox iqtisadi münasibətlər cəlb edirdi,
nəinki mədəni, idman və digər əlaqələr, xüsusilə də dövlətlərarası münasibətlərə təsir edən iqisadi
məsələlər. C.Nay və R.Keoxeynin araşdırmalarında isə iqtisadiyyat və siyasət birlikdə tədqiq
olunur; siyasət əlaqələrin strukturunu, oyunun qaydalarını müəyyən edir, iqtisadiyyat isə resurslar
üzərində qısamüddətli bölüşdürmə və sövdələşmə prosesini, güc strukturu çərçivəsində yaradılan
mal və xidmələrin istehsal faktorunu izzah edir. Hər halda belə qarşılıqlı təhlil bu iki müəllifin
əsərinin işıq üzü görməsindən illər keçsə də, hələ də öz aktuallığını qorumasına səbəb olmuşdur.
R.Gilpin də təsdiqləyir ki, real dünyada iqtisadi və siyasi güclər daima əlaqədədirlər və onları birbirindən ayırmaq həddən artıq çətindir. O siyasi iqtisadiyyat haqqında məqaləsində qeyd edir ki,
beynəlxalq iqtisadi münasibətlər həmişə siyasidir və o dünyada ki, güc iqtisadiyyat və sənayeyə
əsaslanır dövlətin milli maraqları kimi var-dövlət (resurs,sənaye və xəzinə) və güc arasında seçim
edə bilmərsən [8,s.336-337].
XX əsrdə beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinə yeni ideyalarla daxil olan nəzəriyyələrdən biri
də konstruktivizm oldu. Konstruktivizm əslində sosial elmlərə daha yaxındır. Bu nəzəriyyənin
formalaşmasında E.Durkheim və M.Veberin böyük təsiri olmuşdur. 1890-cı illərin sonu, 1900-cü
illərin əvvəllərində E.Durkheim öz əsərlərində ilk dəfə olaraq sosial həyatda ideyaların rolunu
tədqiq etmişdir. Onu əsas maraqlandıran insanların beyinlərindəki ideyalar deyil, ordan kənarda
sosial dünyada mövcud olan ideyalardır. Durkheimin əsas fikri budur ki, ideoloji faktorlar həqiqidir
və digər amillərin təsiri ilə ixtisar oluna bilməz, beləliklə də, onların elmi araşdırılmalara cəlb
olunması vacibdir. O belə bir iddia irəli sürür ki, ideyalar sosial əlaqələr vasitəsilə dil, dini inam və
əxlaq normaları və sairə bir sıra bu kimi ―sosial faktlara‖ çevrilmişdir ki, onlar da davranışa təsir
edir. İdeyaların davranışa təsir etməsi məsələsi daha sonralar 1940-cı illərdə M.Veber tərəfindən
geniş şəkildə aydınlaşdırılmışdır. Onun səbəbiyyət nəzəriyyəsi ilk növbədə aktorlara aidiyyatı olan
sosial faktların mənalarının açılmasını tələb edirdi. Hər iki müəllif öz araşdırmalarında
konstruktivizmin fəlsəfi əsasını yaradır, yəni o ideyalar sosial məzmunu, mənalı fəaliyyəti təmin
edir və yalnız belə sosial faktların davranışa təsiri ola bilər [2,s.96].
Konstruktivizm beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində 1980-ci illərdə daha da möhkəmləndi.
ABŞ-da geniş yayılmış neorealizm və neoliberalizm məktəbinin nümayəndələrinin fikirləri bu
dövrdən geniş tənqid olunmağa başladı. Məlum olduğu kimi adları çəkilən nəzəriyyələr dünya
siyasətinin rasionalist hesablarını təmin edir: realistlər üçün bu rasionallıq gücün paylanması ilə,
liberalistlər üçün isə maraqların paylanması ilə təmin olunur, ideyaların təsiri isə rasionalistlər
tərəfindən əhəmiyyətli dərəcədə kiçildilmişdir. Konstruktivistlər isə bunun əksinə olaraq ideyaların
beynəlxalq strukturunu, dünya siyasətinə necə təsir etməsini və onun formalaşmasında rolunu, bu
strukturun dövlət kimliyi və maraqlarını necə formalaşdırmasını, dövlət və qeyri-dövlət aktorlarının
bu strukturu yenidən necə dəyişməsi prosesini işıqlandırmışlar. Bu, sürətlə böyüyən yeni ədəbiyyat
dünya və onun üzərində cərəyan edənlərin necə sosial şəkildə qurulmasını göstərir. Onlar dünyanın
aktorların özləri və digərləri ilə bölüşdüyü – yaşadıqları dünya haqqındakı ideyalar vasitəsilə
qurulduğunu göstərirlər. Konstruktivistlərdən öncə də bəzi nəzəriyyəçilər, məsələn neoliberalizm
məktəbinin nümayəndələri ideyalara az da olsa yer vermişdilər. Lakin onlar ideyalara yalnız dövlət
siyasətini müşahidə edən qaydalar kimi yanaşırdılar. Konstruktivistlər isə ideyalara daha
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fundamental rol verir və iddia edir ki, ideyalar dünya siyasətindəki aktorları və onların fəaliyyətini
idarə edir.
Soyuq müharibənin başa çatması, yeni dünya düzəninin yaradılması sosial və tənqidi
nəzəriyyələrin daha da geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. Konstruktivizm də yeni dünya
siyasətinin ümumiləşdirilməsindəki üstünlüyünə görə məhz bu dövrdə məşhurluq qazandı və termin
kimi geniş yayıldı. Çoxları da bunu N.Onufun 1989-cu ildə işıq üzü görmüş ―The World of Our
Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations‖ kitabının adı ilə bağlayır
[4,s.161]. Ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlərdəki yeni nizam da bir sıra əhəmiyyətli
dəyişikliklərə cavab verirdi, məsələn suverenliyin sona çatması, biliyin artan iqtisadi və sosial
əhəmiyyəti, qloballaşma, internet və təbii ətraf-mühit dəyişiklikləri və s.
1990-cı illərdə ABŞ-da konstruktivizmdə yeni bir tendensiya yarandı. Onun əvvəlkilərdən
fərqi onda idi ki, nümayəndələri indiyə qədər istifadə olunmuş düşüncələri təkcə tənqid etmir, eyni
zamanda onları təsdiqləməyə, qanuna salmağa cəhd edirdi. P.Katsentaynın bu dövrdə nəşr etdirdiyi
―Milli təhlükəsizlik mədəniyyəti ‖ kitabı konstruktivist düşüncələrinin inkişafında önəmli bir təkan
oldu. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin tənqidi yanaşmalarının nümayəndələri bu kitabın
müəllifləri sırasına daxil olmadılar. Bunun əvəzinə Katsentaynın tələbələri olmuş A.Klotz, R.Prays,
K.Reus-Smit, E.Kirin məqalələri burda dərc olundu [6,s.98]. Bu kitabda kimlik və mədəni norma
fenomenləri dövlətlərin milli təhlükəsizlikləri sahəsində ―müstəqil dəyişənlər‖ şəklində təsvir
olunur. Kitabın müəllifləri ideoloji cəhətdən ABŞ və Qərbin dünyada yumşaq hegemonluq
ideyasına yaxın idi. Bunu iştirakçıların kollektiv tədqiqatı göstərir; kütləvi qırğın silahlarının
yayılmaması və onlardan istifadə olunmaması, humanitar müdaxilə, NATO-nun genişlənməsi,
qeyri-qərb sistemlərinin liberallaşdırılması və s. bu mövzular dünyada təhlükəsizlik normalarını öz
ideyalarıyla sübut etməyə çalışan Vaşinqtonun diqqət mərkəzindədir. Bu ideyaların ―mədəni
normalar‖ şəklində yayılması konvensional konstruktivizmin siyasi-ideoloji vəzifəsini təşkil edir
[1,s.82].
Bəzi tədqiqatçılar konstruktivizmin çox radikal fikirlər irəli sürdüyünü və bunun o dövrki
cəmiyyətə uyğun gəlmədiyini göstərərək daha az radikal inkişafa yol açdılar. Adler 1997-ci ildə
yazdığı əsərində həmin istiqamətə ―orta yol‖ adını vermiş və onun əsas nümayəndələri olaraq
Aşleyin güc, təcrübə və beynəlxalq cəmiyyət, C.Derianın diplomatiya, D.Kempbelin Amerikan
xarici siyasəti, A.Linklaterin əxlaqi cəmiyyət, P.Volkerin suverenlik haqda əsərlərinin təsirindən
bəhs etmişdir [6,s.99].
Konstruktivizmi daha dərindən dərk etməkçün onu digər nəzəriyyələrlə müqayisə etmək
məqsədəuyğun olar. S.Barkin 2003-cü ildə yazdığı məqaləsində realizmlə konstruktivizmi ətraflı
şəkildə qarşılaşdırmışdır [3,s.34]. Konstruktivistlər öz metodologiyalarının realizmlə uyğun
gəlməməsinin səbəbini realizmin materializm və rasionalizmlə assosiyasiyasında görür, realistlərsə
buna cavab olaraq onları idealist və utopist adlandırırdılar. Məsələn, B.Loker və E.Pruql beynəlxalq
münasibətlərin qurulmasında gücün roluna mərkəzi yer vermədiyinə görə konstruktivizmi tənqid
edir. Neorealist C.Mearşeymer də ―The false promise of international institutions‖ əsərində
konstruktivizmi dünya siyasətinin dəyişməsində gücə deyil, ideyalara mərkəzi yer verməsinə görə
tənqid edir. S.Barkin isə əksinə bu iki nəzəriyyənin bir-birinə daha çox uyğun gəldiyini iddia edir.
Bu iki nəzəriyyə arasında əsas qarışıqlığı ayrı-ayrı şəxslərin eyni anlayışları, terminləri fərqli təyin
etməkləri kəskinləşdirir. Konstruktivistlər beynəlxalq siyasətin faktlarını obyektiv, maddi reallığın
əksi kimi deyil, subyektlərarası, sosial reallıq kimi görürlər.
Şübhəsiz, bu iki nəzəriyyəni qarşılaşdırdıqda realizm öz müddəalarına görə daha üstün gəlir.
Çünki bu gün də göz qabağındadır ki, ideyayla güc qarşılaşmasında ikinci vasitəsilə daha çox
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nailiyyət əldə etmək mümkün olur. Lakin Barkinin də düşüncələrində bir həqiqət vardır ki, bu
nəzəriyyələrin qarşılıqlı şəkildə inkişaf etdirilməsiylə daha çox bilik əldə etmək mümkün olardı.
Konstruktivistlərin bir hissəsi təcrübəyə əsaslanan reallıqların tanınması və öyrənilməsini
göstərməklə fərqlənirlər. Bəzi konstruktivistlər isə beynəlxalq münasibətlərdə gücün əsas olduğunu
qəbul edirlər. Hətta A.Vendt qeyd edir ki, güclə bağlı realistləri dəstəklədiyinə görə özünü bəzən bu
istiqamətin nümayəndəsi kimi də görür.
Bəzi konstruktivistlərin insan hüquqları (K.Sikkink, M.Risse, A.Rop), təhlükəsizlik
cəmiyyətləri (A.Adler, M.Barnet) və bir sıra bu kimi məsələlər üzərində xüsusilə dayanması onların
liberal idealist olduqlarını sübut etmir. Lakin bu məsələlərə yanaşma tərzi bəzən konstruktivistləri
idealistlərə yaxınlaşdırır. Birinci onu qeyd etməliyik ki, konstruktivistlər insan hüquqlarından bəhs
edərkən beynəlxalq sivil cəmiyyətin rolunu dövlətlərin fəaliyyətinin yaxşılığa doğru dəyişməsində
görür. Bu, konstruktivistlərin subyektlərarası normaların maraqların təyin olunmasına təsir etməsini
göstərir. Buna misal olaraq J.Habermasın kommunikativ rasionallıq kimi ideyalarından istifadə
edərək kommunikativ fəaliyyətin və yaxşı təşkil olunmuş ictimai sferanın xilasedici güc olmasını
göstərə bilərik [11,s.145-147]. Həqiqətən də belə görünür ki, liberalizmlə konstruktivizmin uyğun
cəhətlərinin yetərincə olması ikincinin birincidən bəhrələndiyini deməyə rəvac verir.
Bəzi konstruktivistlər isə kimliyin dövlət maraqlarını necə formalaşdırdığını dərk etməkçün
sosial nəzəriyyə olan rasional seçimə müraciət edirlər. Amerikan kimliyi milli maraqları
formalaşdırır, beynəlxalq sistem isə o maraqları təqib etməkçün onun strategiyalarını bildirir.
Bəziləri daha irəli gedərək qeyd edirlər ki, mədəni məzmun yalnız aktorların kimlik və maraqlarını
formalaşdırmır, eyni zamanda öz maraqlarını həyata keçirmək üçün istifadə etdikləri strategiyanı da
formalaşdırır. Onilliklər boyunca ərəb millətçiliyi ərəb dövlətlərinin kimlik və maraqlarını
formalaşdırmış, siyasətçilərinin oyunlarının normalarından ibarət olmuş, ərəb liderlərinə öz
rəqibləriylə necə davranmaqda yol göstərmiş və cəsarətləndirmişdi. Ərəb liderlərinin oynadıqları
regional oyunlar ərəb siyasətinin normalarından təşkil olunmuşdu. Onların çox güclü rəqibləri
vardır və onlar prestij və status üçün bir-birlərini tez-tez millətlərinə satqınlıqda günahlandırmışlar.
Lakin onlar nadir hallarda hərbi qüvvələrdən istifadə edirdilər. 1970-ci illərin sonunda İzraillə əlaqə
faktiki olaraq qadağan edilmişdi. Ənvər Sədatın o illərdə Yerusəlimə səfəri və İzraillə müqavilə
bağlaması ilə hiddətlənən Ərəb dövlətləri buna hərblə deyil, Misiri ƏDL-dən çıxarmaqla cavab
verdi [4,s.166-167].
Konstruktivizmin digər ənənəvi nəzəriyyələrlə müqayisə edilməsində onun idealistlərin
―demokratik sülh nəzəriyyə‖si ilə bağlı düşüncələrini təhlil etmək yerinə düşər. Konstruktivistlərə
görə sosial reallıq dəyişilməyən varlıq deyil və rasional şəkildə təyin olunmur. Realistlər və
liberalistlər isə əksinə israrla qeyd edirlər ki, beynəlxalq münasibətlərin iştirakçılarının məqsədləri
birincilərə görə hakimiyyət və təhlükəsizliyin artırılması, ikincilərə görə isə iqtisadi və siyasi
institutların modernləşməsidir. Konstruktivist nöqteyi nəzərindən isə ―obyektiv məqsədlər‖ milli
maraqlara cəmlənmişdir. Maraqların özləri, nəticə etibarilə də rasionallığı intelektual deyil, sosial
şəkildə verilir və onlar araşdırılmalı və öyrənilməlidirlər. Bu anlayışın açarı maraqların tarixi və
siyasi mənalarıdır. Bütün rasionallıqlarda dərin özünəməxsus tarixi köklər vardır və onların hamısı
siyasi təsirli aktorların iştirakı ilə yaranır. Buradan da konstruktivizmin üç əsas prinsipi ortaya çıxır
ki, onları da sosial fəaliyyətin mədəni, tarixi və siyasi əsasları kimi formalaşdırmaq olar. Bizim
dünya haqqında biliklərimiz də sosial cəhətdən əsaslanıb və tarixən keçicidir. İdrakı mədəni
şərtləşdirilmiş görərək konstruktivistlər beynəlxalq münasibətlərin Qərbdə yaranması və Qərb
sivilizasiyasını əks etdirməsi fikrini davam etdirir, onu dünyanın bütün qalan hissəsinin təsirindən
kənar bir nizam kimi görürlər. Demokratiya və onun sülhsevərliyi haqda konstruktivistlərin bilikləri
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də məhz mədəni, tarixi və nəhayət siyasi cəhətdən əsaslandırılmışdır. İlk növbədə demək lazımdır
ki, mədəni şərtilik prinsipi göstərir ki, demokratiya heç də universal formaya sahib deyil və bu gün
mövcud olan demokratik ―standartlar‖ heç də hər kəsə uyğun gəlmir. Seçicilik xüsusiyyəti, icraedici
hakimiyyətin rolu, müxalifətin hüquqları, sistemdaxili ziddiyətlərin sayı və növləri,
çoxpartiyalılığın və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı – bütün bunlara müəyyən sosial şəraitlərin
məhsulu kimi baxılmalıdır, hansı ki, hər kəsin məcburi əməl etməli olduğu dəqiq şərtlərdən
azaddır. Sosial-iqtisadi məsələlərin demokratiya anlayışına daxil edilməsi də təbiidir. Əks halda
demokratiya yalnız bir cəmiyyətin digərinə onun mədəni xüsusiyyətlərini kifayət qədər anlamadan
əks olunmasıdır. Demokratiyaya məcburetmənin də öz sərhədləri var. Bu, mədəni birliklərin
stabilliyinin dağılmasına, o da öz növbəsində tiranlığın yaranmasına rəvac verə bilər. Bir halda ki,
demokratiyanın sosial kökləri fərqlənir, bəzi hallarda o sülhə və stabilliyə səbəb olmur. Məsələn,
postkommunist məzmunda demokratiya əvvəllər gizli və passiv formada hərbi etnonasionalizmin
böyüməsinə səbəb ola bilərdi.
Konstruktivistlərə görə məsələ yalnız ―demokratiya‖ termininin qərbyönümlü şərhində deyil,
həm də müharibəni ancaq dövlətlərin hərbi toqquşması kimi mənalandırmalarındadır. Belə olduğu
zaman növbəti suallar meydana çıxır: necə gizli müharibələr aparıb qarşı hərəkatlara silah
daşımaqla bağlı sanksiyalar vermək olar; necə ―demokratik‖ Amerika Vaşinqtonun maraqlarına
uymayan rejimlərin dağılması üçün terrorçular hazırlaya bilər; ―demokratiyaların‖ dünya bazarında
ən güclü hərbi-sənaye maşınlarının istehsalçısı olması və dünya bazarında ən böyük silah
daşıyıcıları olmaları faktını necə qiymətləndirmək lazımdır və s.
Demokratiyanın tarixilik prinsipi konstruktivizm üçün çox əhəmiyyətlidir. Onlar
demokratiyanın tarixi formalarının bərpasını təklif edirlər. İ.Oren bunla bağlı öz kitabında bir neçə
məsələyə toxunur. O qeyd edir ki, bu nəzəriyyəçilərin istifadə etdiyi keyfiyyətli məlumat bazası
məhduddur. Oren ABŞ-ın Avropa dövlətləri ilə münasibətinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq
ölkədə demokratiya anlayışının qəbulunun necə dəyişdiyini göstərir. 1910-1920-ci illərdə
―demokratiya‖ termininin mənası siyasi iştirakın kütləviliyinə inamdan texnokratik elitanın
üstünlüyünə qədər dəyişmişdi. 1930-cu illərdə Böyük böhran və sosial təcrübə sayəsində
demokratiya yoxsulluq və işsizliklə uğurlu mübarizə, hakimiyyət orqanlarına seçmək və seçilmək
hüquqlarının universallaşması ilə müşayiət olundu. 50-ci illərdə Soyuq müharibə və SSRİ ilə
qarşıdurma nəticəsində R.Dalles, D.Trumen, Q.Almondun səyilə demokratiyanın təcrübə və
prosedur təyinatı gücləndi. Çox qəribədir ki, liberal V.Vilson seçicilik hüququnu demokratiyanın
vacib əlaməti kimi qəbul etmirdi [1,s.159-163].
İndi isə heç də az əhəmiyyətli olmayan siyasi şərtilikdən danışmaq lazımdır. Siyasətçilər çox
yaxşı anlayırlar ki, qərar qəbulu və sosial formaların yaradılması proseslərində sərt determinasiya
yoxdur. İstənilən rəhbərliyin, hətta bu demokratik dövlət belə olsa siyasət sahəsində fəaliyyət
göstərdiyi zaman böyük hakimiyyəti var. Bu, dövlət xaricindəki siyasi aktorların fəaliyyətinə də
aiddir. Demokratiya olsa da, olmasa da siyasi və sosial aktorlar ilk növbədə öz maraqları və
dəyərlərinə uyğun hərəkət edirlər. Məsələn, əgər İraqda vətəndaş müharibəsi və terrorun küllərində
demokratik idarə rejimi doğursa, onda bu rejimin sülhsevər olmasına kim zəmanət verə bilər. Bütün
bu deyilənləri konstruktivistlərin belə bir fikri ilə yekunlaşdırmaq olar: beynəlxalq münasibətlər
mədəni yarımsistemlərin mürəkkəb cəmidir, beynəlxalq münasibətlərin iştirakçılarını öz dəyər və
kimlikləri ilə təyin etməyə vadar edir. Bu ―mübarizə‖ - mədəni düşüncələr və özünütəyinetmə
uğrundadır, hakimiyyət və ya liberal ideyaların təsdiqi uğrunda deyil. Konstruktivistlər iddia edirlər
ki, hakimiyyət də, azadlıq da bu növ düşüncələrin variantlarıdır və beynəlxalq münasibətlər
sistemində tez-tez baş verən özünütəyinetmə hadisələrini göstərir.
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Bu gün konstruktivizm qlobal siyasətin vacib xüsusiyyətlərini əhatə etmə bacarığına görə
beynəlxalq münasibətlərin mühüm nəzəriyyəsi kimi özünə yer tapmışdır. Lakin hələ də digər
nəzəriyyələrlə müqayisədə konstruktivizm daha gəncdir, inkişaf və özünütəyinetmə
mərhələsindədir.
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Təşkilatıda bu təşkilatlardan birirdir. Məqalədə muasir dövrdə Azərbaycan Respublikası və İslam
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COOPERATION OF AZERBAIJAN AND ORGANIZATION
ISLAMIC COOPERATION AT THE PRESENT STAGE
International organizations play an important role in the cooperation of states. The
Organization of Islamic Cooperation is one of such organizations. This article is devoted to a brief
analysis of the relationship between the Republic of Azerbaijan and the Organization of Islamic
Cooperation at the present stage.
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Международные организации — одна из важнейших форм многостороннего
сотрудничества между государствами. Они создаются на основании соглашения между
участниками, которые имеют единый интерес. Деятельность международных организаций
основывается их уставом. Эффективность деятельности организаций зависит от степени
согласованности, которой удается достичь государствам. Наряду с отношением и желанием
интегрирования в европейские институты взаимодействие с Исламским миром является
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одним из приоритетов внешней политики Азербайджанской Республики. Со своей стороны
Исламский мир рассматривает Азербайджан как неотъемлемую часть мусульманского
сообщества. Из мусульманских республик бывшего Советского Союза Азербайджан первым
обратился по вопросу вхождения в ОИC.
Важным звеном во взаимодействии нашей страны с исламским миром является
Организация Исламского Сотрудничества, наиболее крупное и влиятельное международное
сообщество мусульманских государств. ОИС, на международной арене иногда называемая
«мусульманским ООН», по количеству своих участников и мобильности является
структурой, занимающей свое особое место в мировой политике. Контакты с этой
организацией начались еще при советской власти при активном содействии председателя
Духовного управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама А.Пашазаде. Вступление в ОИС
и укрепление сотрудничества с ней были связаны с необходимостью усиления исламского
вектора нашей внешней политики. К этому времени уже установились и начали развиваться
отношения с некоторыми мусульманскими государствами, а также исламскими
финансовыми и благотворительными организациями. Азербайджан был заинтересован в их
дальнейшем укреплении. Резервы для усиления работы в этом направлении были большие, и
членство в ОИС предоставляло дополнительные возможности для этого. Кроме того,
имелась острая необходимость в наращивании усилий по формированию общественного
мнения в мусульманском сообществе в поддержку нашей страны в АрмяноАзербайджанском конфликте.
Азербайджанская Республика была принята в ОИС в 1991 году на Дакарском саммите
глав государств и правительств организации. ОИС является первой международной
организацией, членом которой стал Азербайджан. Связи Азербайджана с ОИС стали еще
более интенсивными с середины 1993 года, т.е. после возвращения Гейдара Алиева к
высшему руководству, они обрели последовательный и целенаправленный характер.
Азербайджан стал более эффективно пользоваться возможностями этой организации в
оказании странам-участницам финансовой, информационной и политической поддержки.
Главная и важная сторона сотрудничества с ОИС для Азербайджана состоит прежде
всего, в поддержке этой организацией нашей страны в Армяно-Азербайджанском конфликте.
Азербайджанской дипломатии удалось сформировать в рамках ОИС достаточно монолитный
взгляд на Армяно-Азербайджанский конфликт. На саммитах, конференциях министров
иностранных дел и других форумах данной организации приняты три фундаментальные
резолюции по этому вопросу: "Об агрессии Республики Армения против Азербайджанской
Республики", "Об уничтожении исторических и культурных памятников на оккупированных
в результате агрессии Республики Армения территориях Азербайджанской Республики" и
"Об оказании экономической помощи Азербайджанской Республике". ОИС признает
Армению агрессором, требует немедленного и безусловного освобождения оккупированных
азербайджанских территорий и восстановления территориальной целостности нашей
республики. Генеральный секретариат ОИС регулярно выступает с политическими
заявлениями, поддерживающими законные права нашей страны и разоблачающими
противоправные действия армян на оккупированных азербайджанских территориях.
Эффективность подобных инициатив была еще раз подтверждена в связи с рассмотрением на
Генеральной ассамблее ООН вопроса "О положении на оккупированных азербайджанских
территориях". Как известно, большинство государств, поддержавших инициативу нашей
страны, были членами ОИС. Исламское информационное агентство ведет постоянную
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работу по распространению информационно-пропагандистских материалов по нагорнокарабахской проблематике. Составной частью нашего сотрудничества с ОИС является также
оказание финансовой и гуманитарной помощи Азербайджану со стороны исламских
государств и международных организаций. Многие годы наша страна поддерживает
активные связи с Исламским банком развития, арабскими фондами развития и другими
финансовыми структурами исламских стран, принимающими участие в реализации наших
проектов социально-экономического развития. Нужно особо отметить гуманитарную
помощь исламских благотворительных организаций беженцам и вынужденным
переселенцам в нашей стране. Политическую и юридическо-правовую основу этой помощи
составляет вышеупомянутая резолюция ОИС "Об оказании экономической помощи
Азербайджанской Республике".
Наша страна активно поддержала все инициативы, направленные на перестройку работы
ОИС в соответствии с новыми задачами, и сама внесла ряд предложений по повышению
эффективности деятельности организации. В качестве знакового события в этом деле можно
привести состоявшуюся в 2006 году в Баку 33-ую конференцию министров иностранных дел
государств-членов ОИС и выступление на ней главы нашей республики. Конечно, основная
работа с ОИС ведется по линии внешнеполитического ведомства. И в этой связи хочется
отметить активную работу МИД Азербайджанской Республики, успешно обеспечивающего
интересы нашего государства. Подключились к сотрудничеству с ОИС, его
специализированными
организациями
и
другие
государственные,
а
также
неправительственные структуры: Милли Меджлис, Министерство культуры и туризма,
Министерство молодежи и спорта, Фонд имени Г.Алиева. В последнее время в
Азербайджане проводились конференции министров культуры и министров туризма
исламских стран. Город Баку в 2009 году объявлен столицей исламской культуры. В рамках
этого события в нашей стране состоялись Дни и Недели культуры Марокко, Иордании и
Египта, научные симпозиумы по исламской культуре, искусству и другой тематике. В ноябре
2009 года в нашей столице была проведена международная конференция "Диалог между
цивилизациями: взгляд из Азербайджана", посвященная 40-летнему юбилею ОИС.
Следует отметить, что 2017 год указом Президента Ильхам Алиева был объявлен годом
«Исламской солидарности». На наш взгляд это было важно, так как в последние годы под
эгидой «ислама» совершаются террористические акты, которые совсем не пресущи
настоящему исламу и поэтому нужно и важно провести мероприятия, направленные на
пропаганду сущности ислама.
В рамках года «Исламской солидарности» в Баку, в мае будут проведены Игры
исламской солидарности и это покажет Баку как центр мультикультурализма.
На заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического
развития в 2016 году и предстоящим задачам, президентом было отмечено:
«Посмотрите, что говорят о нашей стране руководители Организации исламского
сотрудничества, как высоко они ее оценивают. Не ладящие порой друг с другом
мусульманские страны также относятся к нам с большим уважением. Это и есть наша
политика. Наша политика искренняя, верная, справедливая, принципиальная и смелая.
Учитывая все это, я объявляю 2017 год в Азербайджане «Годом исламской солидарности»
[9]
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В современном мире сепаратизм является одной из самых насущных проблем.
Соответственно эта проблема широко обсуждается и дискутируется как в политических, так
и в научных кругах. Актуальность проблемы очевидна.
Термин сепаратизм (от лат. separatus ‗отдельный‘) означает теорию, политику или
практику отделения части территории государства для создания нового самостоятельного
государства или получения статуса широкой автономии. Этот факт свидетельствует о
нарушении «суверенитета, единства и территориальной целостности государства, принципа
нерушимости границ и, как показывает опыт, может явиться источником острейших
межгосударственных и межнациональных конфликтов» [1].
Следует упомянуть тот факт, что сепаратизм, который является по большому счету
делом если не регионального уровня, то уж точно внутренним делом суверенного
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государства, на поверку оказывается делом международного значения. Факт наличия
сепаратистских настроений или же откровенных проявлений радикальных форм
освободительных движений в том или ином государстве часто снижает авторитет этого
государства, иногда является оправданным, а порой надуманным камнем преткновения в
межгосударственной политике. Еще большую актуальность проблеме сепаратизма придает
влияние сепаратистских процессов на экономику. Экономический фактор в сепаратизме
является одним из основных, особенно в тех случаях, когда речь идет о благополучной с
экономической точки зрения Европе. Современная Западная Европа экономически развита
хорошо; это предполагает, что данный регион с высокой степенью вероятности может
подвергаться экономическим угрозам.
Актуальность темы сепаратизма в Европе породила множество исследований в этой
области. Конечно, сегодня большинство исследований в области сепаратизма направлены на
изучение проблемы Балканского региона. Но это ни в коей мере не умаляет внимания,
уделяемого и другим европейским регионам, таким как Испания со Страной Басков,
Фландрия в Бельгии, Северная Италия, Корсика, Шотландия и др. Все процессы,
протекающие на территории того или иного европейского региона, каким-либо образом
оказывают влияние на соседние регионы. Сегодня много говорится о том, что путь
разрешения балканского кризиса, связанного с отделением Косово, послужит прецедентом
для многих государств, в которых имеется проблема сепаратизма. Этого многие опасаются,
так как демократия требует четкого следования букве закона, а также нормам
международного права. В то же время нельзя давать повод для обвинений в политике
двойных стандартов (о которой сейчас говорится много, но чаще, когда речь идет о внешней
политике США) [2].
В споре сепаратистов и автономистов последние явно активнее, реалистичнее, гибче, чем
их оппоненты-радикалы. Автономисты стремятся совместить региональные и национальные
интересы, учитывают характер процессов на глобальном и евроинтеграционном уровне. Они
склонны к поиску консенсуса и отвергают лобовую конфронтацию с оппонентами [3] . В
1979 г. умеренными националистами-автономистами, представляющими интересы
национальных меньшинств и добивающимися расширения их политических прав, был
образован «Европейский свободный альянс» (англ. European Free Alliance, EFA),
объединяющий, по собственному определению, регионалистские и гражданские
национально-демократические партии Европы. Членами EFA являются 40 партий из 17 стран
Европы, имеющие достаточно широкое представительство в органах власти: 7 депутатов
Европарламента, 61 депутат национальных парламентов, 171 депутат региональных органов
власти и более 2,7 тыс. членов муниципалитетов. В 1985 г. 47 регионов Европы
объединились в «Ассамблею Европейских регионов» (англ. Assembly of European Regions,
AER) [4], провозгласившую следующие программные цели:
• продвижение принципа взаимопомощи и региональной демократии;
• усиление политического влияния регионов в европейских институтах;
• поддержка регионов в расширении Европы и в глобализации;
• помощь в межрегиональном сотрудничестве во всей Европе и за ее пределами.
В настоящее время AER объединяет 270 регионов из 34 стран и 16 межрегиональных
организаций. Однако в ряде случаев сепаратистские движения не ограничиваются
65

парламентскими формами борьбы за расширение политических прав национальных
меньшинств, а прибегают и к экстремизму. Движение басков в Испании является ярким
примером европейского сепаратизма.
Возвращаясь
к
истории сепаратизма в Европе, хочется отметить работу Т.В. Зоновой «От Европы
государств к Европе регионов?» [5, с. 56]. Интерес к данной теме поддерживается тем, что
проблему сепаратизма и ее истории, можно осветить не с сугубо исторического подхода, а в
равной степени уделить внимание проблеме современного сепаратизма в Европе, а также его
перспективам и тенденциям регионализации.
Историю сепаратизма можно разделить на три этапа:
1. Формирование национальных государств
2. Период между первой и второй Мировыми войнами
3. Послевоенный период
Период после окончания второй мировой войны является наиболее актуальным для
современных исследователей. Так как, он характеризует мировые тенденции
антиколониального движения и становления новых государств. Данные процессы коснулись
мира целиком: от стран третьего мира до конкретных регионов Европы. Сергей Бирюков
описывает следующее: «лидеры антиколониальных движений второй половины ХХ века (М.
Ганди, Д. Неру, Н. Мандела, Р. Мугабе) никогда не ставили своей задачей формирование
новых государств на этнической основе и реализовали принцип "один народ (в
этнокультурном смысле) - одно государство". Однако, в развитие импульса, порожденного
антиколониальными движениями, у целого ряда народов проявилось стремление к созданию
собственной "этнической" государственности. Приверженцы данного подхода пытались
объявить источником государственного суверенитета и субъектом государственного
самоопределения не нацию как совокупность граждан, а определенную этническую
общность, реализующую свои права на "исторической территории". Выражением данной
тенденции в 60-80-е гг. прошлого века стал этнический сепаратизм (баскский, курдский,
северо-ирландский, албанский в пределах Балканского региона и др.) с претензиями на
независимость» [6].
Зарубежная Европа на протяжении длительного времени была
регионом многочисленных этнических конфликтов, которые в значительной своей части
уходят корнями в далекое историческое прошлое. Несовпадение политических и этнических
границ характерно и для современной Европы, но в разных странах и субрегионах оно
выражено по-разному. Поэтому рассмотрение межнациональных противоречий в регионе
логично начать с характеристики этнического состава населения отдельных его стран. В
свою очередь основой ее может стать четырехчленная группировка стран с подразделением
их на однонациональные, страны со значительными национальными меньшинствами,
двунациональные и многонациональные. К категории однонациональных можно отнести 17
стран, не считая микрогосударств. К числу стран с наиболее однородным национальным
составом относятся Исландия и Португалия.
Еще 10 стран региона правильнее было бы отнести к числу хотя и не
многонациональных, но со значительной долей национальных меньшинств.
Наряду с этим в зарубежной Европе есть двунациональные страны, например Бельгия. С
некоторой степенью условности к этой категории можно отнести и Македонию, основное
население которой составляют македонцы и албанцы. Наконец, к числу собственно
многонациональных стран нужно отнести Швейцарию, Боснию и Герцеговину, Сербию и
Черногорию. Априори можно предположить, что национальные противоречия в
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однонациональных странах не должны быть выражены относительно резко. В основном
так оно и есть, хотя отдельные проявления сепаратизма (отчасти и на национальной почве)
возможны и в них.
Примерами такого рода могут служить неоднократные попытки Фарерских о-вов, и так
пользующихся широкой автономией, отделиться от Дании или идея о провозглашении
Паданской республики в Северной Италии.
В группе стран с большой долей национальных меньшинств межнациональные
отношения отличаются, как правило, гораздо большей сложностью. Это можно показать на
примерах таких стран, как Великобритания, Испания и Франция. [7, с. 24-25]
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ основные национальные проблемы связаны с Шотландией и
Северной Ирландией (Ольстером). Спор между Англией и Шотландией продолжается уже не
одно столетие. Течение шотландского национализма начало проявлять себя в 1920-е гг.
Шотландская национальная партия (ШНП), нынешний лидер этого течения, образована в
1934 г. Программа данного политического образования включает ценности самоуправления
и (в перспективе) независимости. Конвенция ШНП 1976 г. провозгласила, что отдельный
шотландский парламент – это только первый шаг, и ничто меньшее, чем независимость, ее
не удовлетворит. В июле 1978 г. было решено провести референдум о создании
шотландского парламента. Согласно условиям «за» должно было проголосовать не менее 40
% местного электората, неявившиеся автоматически считались «против». Референдум
прошел в 1979 г. и принес 32,85 % общего числа имеющих право голоса. После этого почти
десятилетие вопрос об автономии не поднимался в политических кругах. К 1990 г. согласно
опросу общественного мнения поддержка идеи независимости достигла 50 %. Референдум
состоялся 11 сентября 1997 г. За создание парламента проголосовало 74 %. За придание ему
права варьировать размер налогов, введенных Лондоном, были 63 %. По опросам
общественного мнения, в то время 52 % шотландцев были готовы голосовать за
независимость и 41 % против. В 1999 г. начался процесс автономизации Шотландии. Первый
министр Шотландии Алекс Салмонд наметил референдум о независимости на 2014 г., но
Шотландия не планирует отказываться от монархии, и английский монарх останется и
монархом Шотландии (в настоящее время британская королева является также королевой
Австралии, Новой Зеландии, Канады, Ямайки и прочих королевств содружества).
Общественное мнение по вопросу о независимости разделено в Шотландии примерно
поровну. [8]
Ситуация в Северной Ирландии отличается еще большей остротой и конфликтностью.
Предыстория этого конфликта уходит своими корнями в эпоху раннего нового времени.
Коренное население Ольстера (Северной Ирландии) – ирландцы. Но в XVII–XVIII вв., в
период усиленной колонизации этой области английским правительством, сюда были
переселены выходцы из Англии и Шотландии, которые заняли не только лучшие земли, но и
ключевые позиции в экономической и политической жизни. Коренное же население попало в
положение арендаторов и батраков, лишилось большинства политических прав. Такое
национальное и социальное расслоение усугубляется религиозными различиями. Коренное
ирландское население исповедует католицизм, тогда как выходцы из Англии и Шотландии
являются приверженцами англиканской и пресвитерианской церквей. Религиозная
чересполосица еще более обостряет обстановку, превращая Ольстер в сложный узел
социально-экономических, национальных и религиозных противоречий.
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С тех пор как в 1949 г. основная часть Ирландии окончательно вышла из состава
Великобритании, став уже не доминионом, а независимым государством, главные усилия
ирландских католиков были направлены на присоединение Северной Ирландии к
Ирландской Республике. При этом борьба велась не только политическими методами, но и в
форме вооруженного сопротивления англичанам, которое осуществляет военизированная
группировка под названием Ирландская республиканская армия (ИРА). В результате ее
террористических акций погибли тысячи людей, а английское правительство было
вынуждено ввести на территорию Ольстера свои войска. Только в 1998 г. правительству
удалось достичь соглашения с ольстерскими националистами, которое было затем одобрено
на проведенном в Ольстере референдуме. После этого прямое правление Лондона в
Ирландии, введенное четверть века назад, было отменено. Было восстановлено также
правительство Ольстера. А Республика Ирландия исключила из своего основного закона
статьи, в которых северные графства рассматривались как неотъемлемая часть этой страны.
Иными словами, в Ольстере также была восстановлена автономия. Но разоружение всех
боевиков ИРА еще не закончено, и угроза нового обострения межнациональных
противоречий полностью не снята. [7, с. 25-26]
Движение басков в ИСПАНИИ является ярким примером европейского сепаратизма.
Баски – самоназвание «эускалдунак» – древнейшее коренное население Пиренейского
полуострова. Споры между интегристами и защитниками независимости баскских
территорий ведутся с 1904 г. Население Эускади составляет немногим менее 3 млн человек;
из них собственно басками являются около 1 млн (более 860 тыс. в Испании и 140 тыс. во
Франции, плюс еще около 120 тыс., живущих в Латинской Америке и США). Данная оценка
основывается на показателе владения баскским языком, которым на этой территории
пользуется около трети населения. Сложность выделения носителей баскской этничности,
носителей баскского языка (euzkaldunak) состоит в отсутствии ее четко определенных
критериев – большинство местных жителей, имеющих баскские корни, осознают себя
одновременно басками и испанцами, басками и французами. В этой провинции с 1959 г.
существует леворадикальная террористическая организация ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna,
ETA, в переводе с баскского языка – «Баскония и свобода»). Террористические акции ЭТА
начала в 1968 г., а всего, по данным РИА «Новости», ею убито более 800 человек (2009). [9]
Сторонники ЭТА требуют отделения провинции от Испании и объединения в отдельное
государство с сопредельной частью Франции, где также проживают баски. Первоначально
сепаратизм был обусловлен притеснениями басков со стороны режима Франсиско Франко–
запрещался баскский язык, баскские имена, баскский национальный флаг. После смерти
генералиссимуса ситуация постепенно менялась, в настоящее время Страна Басков имеет
статус автономии, баскский язык является государственным, а уровень жизни в провинции
превышает средний по стране. Однако ЭТА продолжает настаивать на самоопределении,
хотя официально считается, что ее поддержка в обществе постоянно снижается, а
политическое представительство – партия «Батасуна» – было запрещено в 2003 г. Несмотря
на многочисленные аресты членов организации, включая ее высших руководителей, а также
заявления лидеров сепаратистов о намерениях прекратить вооруженную борьбу,
террористические акты продолжаются. По данным опросов, в 2007 г. сторонников
независимости в регионе было 28 %, а год спустя – 38 %; в 2008 г. около 12 % поддерживало
партию «Батасуна», несмотря на ее запрет, а 72 % считало, что правительство Испании
должно вести переговоры с ЭТА. В испанской Стране Басков в октябре 2012 г. Прошли
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региональные выборы. Выиграли националисты – сторонники независимости. У них
большинство мест в парламенте. СМИ прогнозируют, что теперь баски вслед за каталонцами
могут потребовать проведения референдума об отделении. Еще год назад подобные
результаты парламентских выборов в Басконии как минимум вызвали бы удивление.
Националистическая партия на протяжении последних десятилетий регулярно набирает
больше трети голосов избирателей.
ФРАНЦИЯ также относится к группе стран со значительной долей национальных
меньшинств. Французы составляют 86 % ее населения, тогда как остальное приходится на
другие этнические группы. Они отличаются от коренных французов в культурно-языковом
отношении и расселены по окраинным районам страны. Это эльзасцы на востоке, говорящие
на одном из верхненемецких диалектов, бретонцы на северо-западе, язык которых относится
к кельтской группе и родствен языкам уэльсцев и ирландцев, корсиканцы на о. Корсика,
говорящие на диалектах итальянского языка, фламандцы на крайнем севере страны,
использующие фламандский язык, близкий к голландскому. Кроме того, это баски и
каталонцы, живущие в Пиренеях. Все эти народы фактически двуязычны. Сохраняя знание
родного языка, они широко используют и французский, на котором обычно ведется
обучение, деловое и культурное общение. Во Франции, как и во многих других странах, в
последнее время обострилось национальное самосознание этнических меньшинств, которые
ведут борьбу за сохранение своей традиционной культуры. Сепаратистское движение
наиболее сильно на Корсике, которой французский парламент в 2001 г. решил предоставить
ограниченную автономию.
Из других стран этой группы можно упомянуть Румынию, где восстановления
автономии давно уже добиваются венгры, компактно проживающие в Трансильвании,
Хорватию, где существенные противоречия разделяют хорватов и сербов. Несколько
особняком стоят страны Балтии, где наиболее острой проблемой является сохранение
политических и других прав русскоязычного населения. [7, с. 26]
Наиболее ярким примером двуязычной страны в зарубежной Европе может служить
БЕЛЬГИЯ, где межнациональные отношения стали сложной проблемой едва ли не с
момента образования этого независимого государства в 1830 г. На государственном гербе
Бельгии начертан девиз: «В единении сила». Но достичь такого единения не удавалось на
протяжении многих десятилетий. Дело в том, что Бельгия – двунациональная и двуязычная
страна, населенная в основном фламандцами и валлонами; кроме того, небольшая часть
населения на востоке страны говорит по-немецки. Фламандцы живут на севере страны, во
Фландрии. Их язык очень близок тому, на котором говорят в соседних Нидерландах.
Валлоны живут в южной половине страны, в Валлонии, их родным языком является
французский. Но в Бельгии долгое время существовало языковое неравенство, которое
отражало различия в социально-экономическом развитии двух ее частей. В течение XIX и
первой половины XX в. экономическим ядром страны была Валлония. Здесь добывался
уголь, выплавлялся металл, процветали торговля и ремесла, богатела и множилась
буржуазия, концентрировались аристократия и чиновничество. Не только государственным,
но и литературным языком считался валлонский, на котором творили такие всемирно
известные писатели и поэты, как Шарль де Костер, Морис Метерлинк, Эмиль Верхарн.
Фландрия же выполняла роль сельскохозяйственного придатка к бурно развивавшемуся
промышленному югу. Ее население подвергалось культурной и национальной
дискриминации. Достаточно сказать, что фламандский язык был признан вторым
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государственным языком только в 1898 г. Но после Второй мировой войны обе части страны
как бы поменялись ролями. В Валлонии, где были представлены в основном угольная,
металлургическая и прочие старые отрасли промышленности, начался экономический
упадок, затронувший Льеж и другие крупные города. В то же время потенциал Фландрии
значительно вырос, причем преимущественно путем развития новых и новейших отраслей
индустрии. Выросло и значение Антверпена, Гента, других городов. Можно добавить, что
благодаря более высокой рождаемости Фландрия увеличила свой перевес над Валлонией в
населении страны. Теперь в ней живет 58 % всех жителей, тогда как в Валлонии – 33 %;
остальное приходится в основном на столичный округ Брюссель, входящий в провинцию
Брабант. Все это снова резко обострило противоречия между валлонами и фламандцами. Для
выхода из кризиса было решено осуществить переход к федеративному государственному
устройству, который был проведен в несколько этапов и завершился в начале 1993 г., когда
бельгийский парламент одобрил конституционную реформу. Отныне центральное
(федеральное) правительство сохраняет за собой полномочия в области внешних сношений,
обороны, безопасности, финансово-валютной политики, тогда как все вопросы экономики,
научных исследований, охраны окружающей среды, просвещения, культуры,
здравоохранения, спорта и туризма перешли в ведение Фландрии и Валлонии. Одновременно
официальным языком во Фландрии стал фламандский, в Валлонии – французский. Что же
касается торговли, сферы услуг, транспорта и т. д., то здесь нет никакой регламентации, и
можно пользоваться обоими языками. Особый статус введен для Брюссельского района, где
80 % населения говорит по-французски и 20 % – по-фламандски. Чтобы не ущемить права
фламандского меньшинства, во всех учреждениях гарантируется двуязычие. Названия улиц,
дорожные указатели, вывески делаются на двух языках. Они употребляются также в
торговле и бытовом обслуживании. Кроме того, на востоке страны выделен небольшой
район с немецкоязычным населением, которое тоже пользуется равными правами с
фламандцами и франкофонами (так здесь называют говорящих по-французски). С созданием
в Бельгии двусоставной федерации вместо прежнего унитарного государства возникла
основа для нормализации отношений между фламандцами и франкофонами. Но это не
решило всех проблем этого застарелого межнационального конфликта. К числу его «узких
мест» по-прежнему относится позиция фламандцев, касающаяся Брюсселя, и позиция
франкофонов, касающаяся области вокруг Брюсселя (так называемого пограничья) и
языковой границы между двумя частями федерации. Некоторые фламандские политики попрежнему настаивают на самоопределении или по крайней мере на переходе от федерации к
конфедерации. В 2008 г. этот конфликт снова так обострился, что стал угрожать разделением
Бельгии на три части. [7, с. 27-29]
В ГЕРМАНИИ живут четыре национальных меньшинства: лужицкие сорбы – потомки
древних славян, датчане, фризы, цыгане. Эти группы подпадают под действие «Рамочной
конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств» 1995 г. Лужичане – самый
маленький из славянских народов. По данным 2000 г., насчитывалось около 60 тыс. лужичан
– 40 тыс. в Саксонии и 20 тыс. в Бранденбурге. «Говорящих по-лужицки, по
приблизительным оценкам, не более 40 тыс. После Второй мировой войны лужичане в
основном оказались на территории ГДР. За 45 лет их численность сократилась в 10 раз (с 500
тыс. до 50 тыс.)» [10]. Лишь в 1990-е гг. началась систематическая работа по защите прав
сорбов, появились первые историко-этнографические музеи лужицкой культуры. Согласно
конституциям Саксонии и Бранденбурга, лужичане имеют права на сохранение культурной
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идентичности, развитие национальной культуры, названия населенных пунктов на двух
языках, обучение на собственном языке, возможность общения с властью на родном языке.
Гарантируются высокие дотации, складывающиеся из отчислений федерального
правительства и земельных властей. Таким образом, в последние десятилетия в отдельных
регионах Западной Европы отчетливо фиксируются признаки этнополитического ренессанса
некоторых миноритарных групп, отстаивающих свои права на эксклюзивный групповой
статус.
Многонациональных стран в зарубежной Европе, как уже отмечалось, не так много, да
и острота межнациональных конфликтов в них неодинакова.
Хорошим примером страны, сумевшей бесконфликтно решить свои национальные
проблемы, может служить ШВЕЙЦАРИЯ. В этой стране четыре коренных народа: германошвейцарцы (65 % всего населения), франко-швейцарцы (18 %), итало-швейцарцы (10 %) и
ретороманцы (около 1 %), живущие компактными группами в исторически сложившихся
национальных областях. Германо-швейцарцы говорят на одном из верхненемецких
диалектов, франко-швейцарцы – на диалекте прилегающих районов Франции, италошвейцарцы – на северных диалектах итальянского языка. Ретороманцы – потомки римских
легионеров, осевших в районе кантона Граубюнден еще в начале нашей эры, говорят на
ретороманских языках. Все четыре языка в Швейцарской Конфедерации признаны
государственными. На них ведутся государственное законодательство и делопроизводство,
общее для всей Швейцарии. Наряду с этим в каждом из четырех этнических ареалов страны
в качестве официального и разговорного приняты соответственно германо-швейцарский,
франко-швейцарский, итало-швейцарский и ретороманский языки и диалекты. Они
используются также в прессе, теле– и радиовещании, школьном преподавании. Кроме того, в
стране получили развитие двуязычие и даже трехъязычие. В таких условиях какие-либо
острые межнациональные конфликты для Швейцарии не характерны. Хотя и в этой стране
развернулось движение за автономию франкоязычной части кантона Берн (с населением
около 60 тыс. человек), которое закончилось в 1979 г. после 19 референдумов (!) созданием
нового кантона Юра. Совсем другой пример являют собой многонациональные страны,
возникшие на месте бывшей СФРЮ. [7, с. 30]
Существующее европейское законодательство гарантирует защиту этнокультурных прав
граждан ЕС при условии сохранения существующего status quo в системе территориального
единства стран – членов содружества. Последний факт не является удовлетворительным с
точки зрения различных радикальных организаций и не препятствует росту ксенофобии в
среде представителей «титульных наций». На территории Европейского союза
функционирует ряд организаций, помогающих на практике разрешать актуальные проблемы,
однако и здесь есть необходимость в дальнейшем усовершенствовании взаимодействия
органов этнической самоорганизации
с исполнительной властью, налаживании связей и сотрудничества между различными
этническими общинами.
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ABŞ və Çin müasir dünya siyasətinin iki nəhəng dövləti hesab olunur. Çin minillik
tarixə malik, sənaye inqilabından da əvvəl mövcud olan bir ölkədir. ABŞ isə 250 iki yüz əlli illik
tarixə malik və ötən əsrin ortalarında ―super güc‖ statusu qazanmış gənc bir ölkədir (7, s. 373

19). ABŞ siyasi və iqtisadi təsir imkanlarının genişliyinə görə hazırki dünyada fövqəldövlət statusu
daşıyır. Çin isə qədim tarixə malik olsa da, öz müstəqilliyini hələ soyuq müharibənin əvvəlində
qazanmışdır. Soyuq müharibə dövründə ABŞ-la olan enişli-yoxuşlu əlaqələr SSRİ-nin dağılması ilə
yeni mərhələyə qədəm qoydu. ÇXR-nın Baş katibi Den Syaopinin dövründə özünü böyük yox,
region dövləti kimi göstərməyə çalışan Çin müasir dövrdə əsas diqqət mərkəzlərindən biri oldu (7,
s. 20-42). Təsadüfi deyidir ki, bu gün ABŞ-Çin əlaqələri qüvvələr balansına həm siyasi, həm də
iqtisadi cəhətdən ciddi təsir göstərir. ABŞ rəsmilərinin Çinlə bağlı işlətdiyi ―önəmli əməkdaş və
eyni zamanda rəqib‖ ifadəsi də əlaqələrin əhəmiyyətini göstərir (7, s. 119-140). Son iki əsrdə
dünyadakı böhranlar, müharibələr, ideoloji qarşıdurmalar ilə əlaqədar olaraq beynəlxalq
münasibətlərdə arxa planda qalmasına baxmayaraq, Çin müasir dövrdə yenidən dirçəlməyə çalışan
və ―super güc‖ mövqeyinə iddialı olan bir ölkədir. İki dövlət arasında güclü əsaslara söykənən
iqtisadi əməkdaşlıq, son bir neçə ildə ziddiyyətli məqamlarla bərabər, ABŞ-ın iqtisadi və geosiyasi
baxımdan Çini təhdid kimi hesab etməsi dünya siyasətinin danılmaz mövcud reallığıdır (7, s. 141158).
Soyuq müharibə dövründən fərqli olaraq müasir dövrdə iki ölkə arasındakı münasibətlərdə açıq
konfliktlər müşahidə olunmur (12). Hər iki ölkənin beynəlxalq terrorizmin və nüvə silahlarının
yayılmasının qarşısının alınmasında ortaq siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik maraqları var. İkiqütblü
dünyadan çoxqütblü dünyaya transformasiya qüvvələr balansını əvvəllər qərbin xeyrinə dəyişdirsə
də, bir qədər sonra vəziyyət tamamilə başqa xarakter aldı. Çin çoxqütblü dünya modelini
dəstəkləməklə yeni mərhələdə özünə yer eləməyə çalışırdı. Müxtəlif güc mərkəzləri dünyanın siyasi
arenasında rol oynamağa başladı. 2001-ci ilin 11 sentyabr terror hadisəsindən sonra bütün dünya
ictimaiyyətinin fikri beynəlxalq terrorizmlə mübarizəyə yönəldi. Çin də terrorizmlə mübarizə
aparan ölkələrdən biri kimi beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə ABŞ-ın yanında yer aldığını və
birgə əməkdaşlıq edəcəyini bəyan etdi. ÇXR nə qədər böyük dövlət olsa da terrorizmdən
sığortalanmayıb, çünki Əfqanıstan, Şərqi Türküstan və Tibetdəki radikal terror qruplar Çinin milli
təhlükəsizliyinə potensial təhdid təşkil edirdi (1, s. 4-5).
ABŞ özünün Çinlə siyasi əlaqələrində bəzi məsələləri problem olaraq qabardır. Bu
problemlərin içində Çindəki hökumətin demokratikliyi və ölkədəki insan haqları kimi məsələlər yer
alır. Bu da başda ABŞ olmaqla, qərbin demokratik institutlarını narahat edən məsələlərdəndir.
Vaxtilə, hökümətə etiraz edən siyasi dissidentlərin ABŞ-ın və qərbin təkidi ilə azad edilməsi
əlaqələrin pozulmasına yol açmışdı (12). Siyasi əlaqələrin dinamikliyi iqtisadi əlaqələrin
inkişafından da asılıdır. ABŞ-Çin əlaqələrinin inkişafında Strateji və İqtisadi Dialoq (SİD) böyük
rol oynayır (1, s. 16-18). SİD Çin və ABŞ arasında iqtisadi, regional və qlobal strateji məsələləri
müzakirə etmək üçün yaradılmış yüksək səviyyəli dialoq formatıdır. Dialoq zamanı hər iki ölkə
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətində olduğunu bildirmişlər. İqtisadi əlaqələrin inkişafında G2
(Group of Two), Chimerica kimi xüsusi əməkdaşlıq formatları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir (8, s. 6263). ABŞ Çinlə olan iqtisadi əlaqələrində əsasən iki məqsəd güdür: Çini qlobal iqtisadi və ticarət
sisteminə inteqrasiya etmək və ABŞ ixracatçılarının və investorlarının Çin bazarına rahat girişini
təmin etmək (13). Çin həmçinin, ABŞ-ın ən böyük kreditoru olaraq qalır ki, bu kreditin həcmi də
ABŞ milli borcunun 21%-nə bərabərdir. Beləliklə, Çin dünyanın ən nəhəng
iqtisadiyyatına malik ölkəsinə çevrilmişdir.
ABŞ və Çinin xarici siyasətini təhlil etdikdə dünya siyasətində ortaya bəzi vacib məqamlar
ortalığa çıxır. Çin xarici siyasətində dünyanın bəzi qaynar nöqtələri ilə bağlı məsələlərə
münasibətdə konkret mövqe nümayiş etdirməkdən. çəkinir. Lakin gələcəkdə aktiv siyasi
müdaxilələr etmək üçün əlverişli şərait yaratmağa da çalışır. Onun Ukrayna və Suriya
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münaqişələrində sərt və iddialı mövqe sərgiləməməsi, Rusiya və İran blokuna yumşaq dəstəyi, qərb
dünyasına və Amerikaya olan müxalif tərzi açıq-aydın büruzə verilir (15). Bununla bağlı Çin öz
müttəfiqi Rusiyanın məruz qaldığı iqtisadi sanksiyalardan və beynəlxalq aləmin hədəfinə çevrilmək
prosesindən kənarda qalmaq istəyir. Son illər Çinin iqtisadi inkişafı ilə paralel olaraq, hərbi sahədə
də inkişafının müşahidə olunması diqqətçəkici məqamdır. İqtisadi inkişafda nailiyyətlər əldə edən
Çin hərbi sənayesini gücləndirir (7, s. 78). Bu, qonşu ölkələrin, eləcə də beynəlxalq aləmin
diqqətinə səbəb olur. Çin bununla gələcəkdə bölgədə baş verə biləcək geosiyasi rəqabətdə üstünlük
əldə etməyə çalışır. ABŞ-ın Əfqanıstandan qoşunlarını geri çəkməsi heç də təsadüfi deyildir. Belə
olduqda, yerli terror qruplaşmaları yenidən dirçələcək və bölgədə böyük təhlükəsizlik mühiti
yaranacaq. Bu da ilk növbədə Rusiya və Çinin təhlükəsizliyini təhdid edir və onların bölgəyə
nəzarətini zəiflədir. Rusiya və Çinin ortaq təhlükəsizlik maraqları onları qərbə qarşı daha da
yaxınlaşdırır. Çin özünün hərbi-geopolitik imkanlarını artırmaq istiqamətinə və iqtisadi inkişafa
xüsusilə diqqət verir, çünki yaxşı başa düşür ki, güclü iqtisadiyyat olmadan diplomatiyada və hərbi
sahədə uğur qazanmaq olmaz. Təbii iqtisadi artımın illik rəqəmlərində ABŞ-la yarışan Çin
gələcəyin iqtisadi imperiyasının təməllərini qoyur. Əlbəttə ki, bu gedişat başda ABŞ olmaqla,
iqtisadi güc mərkəzlərini də narahat etməyə bilməz. İqtisadi inkişaf Çinə siyasi, strateji, diplomatik
və s. üstünlüklər qazandırır. Çin hələ açıq oyun qaydalarına keçməsə də, əldə etdiyi güclə yaxın
gələcəkdə qüvvələr balansını öz xeyrinə çevirə bilər. Bu da tarixdə növbəti qarşıdurmalara və
böhranlara gətirib çıxaran amillərdəndir.
İqtisadi və hərbi parametrlərlə yanaşı, Çindəki mühafizəkar sosial-siyasi quruluş qütbləşmənin,
eləcə də gələcəkdə ehtimal olunan qarşıdurma şəraitinin yaranmasına zəmin yaradır. Sivilizasiyaölkə olan Çin bu ənənəvi formatı qorumağa çalışır və getdikcə öz yerini möhkəmləndirir. Qərb
mədəniyyətinin dünyaya getdikcə hakim olmasi Çin sivilizasiyasını da narahat edir. Buna alternativ
olaraq, Çin özünün qədim fəlsəfə və mədəniyyətinə qayıtmağa çalışır. Qərb dəyərlərinin İslamla
toqquşduğunu görən Çin İslamla konfutsionizmin yaxınlaşması siyasətini güdür. Eyni zamanda
qərb də bu yaxınlaşmadan xəbərdardır. Qərb-Şərq qarşıdurmasının fonunda gerçəkləşən ABŞ-Çin
arasındakı mədəniyyət savaşı bu qarşıdurmaya fərqli bir format qazandırır. ABŞ-ın ―yumşaq
siyasət‖dəki uğurları Çini qarşılıqlı cavablar verməyə vadar edir. Çinin ―sərt gücün‖ tətbiqindən
yayınaraq, ―yumşaq gücə‖ üstünlük verməsi onun xarici siyasətinin ən mühüm və lazımi
məqamlarından hesab etmək olar (9, s. 19-20). Buraya ideoloji-mədəni, iqtisadi amillər də daxildir.
Çin dünyanın müxtəlif yerlərində konfutsi məktəbləri açmaqla öz dil və mədəniyyətini tanıdır, hər il
minlərlə amerikalı tələbə Çinə, çinli tələbələr də ABŞ-a təhsil almağa gedirlər (9, s. 23).
İqtisadi fonda Çin Afrika qitəsinə də genişmiqyaslı layihələrlə investisiyalar qoyur, böyük kreditlər
verir. Eyni zamanda nəhəng enerji layihələrində iştirak edir və böyük investisiyalar qoyur. Təsadüfi
deyildir ki, Çin son illərdə dünyanın ən nəhəng kreditorlarından birinə çevrilmişdir (1, s. 6-8).
Çin ətrafında geosiyasi vəziyyət olduqca mürəkkəbdir. Bir tərəfdən Cənubi Çin dənizində
geostrateji rəqabət və kiçik adalar uğrunda mübarizə, Hindistanın geosiyasi rəqabətə qoşulması və
Çin-Yaponiya gərginliyi vəziyyəti daha da gərginləşdirir, digər tərəfdən isə Şimali Koreyanın
apardığı raket sınaqları onun qonşularını ciddi narahat edir və bölgədə təzyiqi yüksəldir (2, s. 7).
ABŞ da müvafiq olaraq müttəfiqlərini silahlandırır və bölgədəki hərbi bazalarının sayını artırır.
ABŞ ən son Filippində beş hərbi baza açaraq çənbəri daha da daraltdı (2, s. 5). ABŞ Asiyanın
şərqində şimaldan cənuba uzanan bu cəbhə ilə Çini dənizdən nəzarətə almağa çalışır. Çin Cənubi
Çin dənizində hərbi donanmasının sayını artırır çünki, Filippin Cənubi Çin dənizində bəzi kiçik
adalara iddia irəli sürür və bu Çinlə qarşıdurmaya səbəb ola bilər. Buna görə Çini itirmək qorxusunu
ABŞ-ın nəzərinə çatdıran mərkəzi Pekin hər iki ölkənin qarşılıqlı maraqları olduğunu xüsusi
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vurğulayır (3, s. 6). Belə məlum olur ki, Çin ABŞ-Filippin yaxınlaşmasından ciddi təşviş
içərisindədir və hərbi bazaların varlığı onun təhlükəsizliyini təhdid edir. ABŞ-ın da bu regionda
xüsusi maraqları var. Bu maraqlar təkcə hərbi və geosiyasi amillərlə şərtlənmir. Bu region həm
iqtisadi, həm də geosiyasi cəhətdən mühüm əhəmiyyətə malikdir. Çinin cazibə mərkəzinə
çevrilməsi və digər region ölkələrinin də iqtisadi baxımdan ona inteqrasiya etməsi qərb bazarları
üçün ciddi sıxıntılara gətirib çıxara bilər. Şərqi Asiyanın belə sürətlə inkişafı siyasi və geosiyasi
qütbləşməni də sürətləndirir. ABŞ bölgədəki qüvvələr balansını öz xeyrinə çevirmək üçün Çinin
qonşu ölkələri ilə əməkdaşlıq edir və onları öz tərəfinə çəkməyə çalışır. ABŞ-ın bu strateji xətti
―Çini əhatələmək‖ və ya ―çəpərləmə‖ siyasəti adlanır (3, s. 11). Bu yolla o, Çinin ətrafında
müttəfiqlərindən ibarət halqa yaradır və onu təcrid etməyə çalışır. ABŞ-ın bölgədəki başlıca
müttəfiqləri Yaponiya, Cənubi Koreya və Tayvandır. Bu ölkələrdə onun hərbi bazaları mövcuddur.
Həmçinin o, Asiyanın iqtisadi birliklərində aktiv fəaliyyət göstərir. İkili siyasət aparan ABŞ bir
tərəfdən də Çinlə əlaqələri normal səviyyədə inkişaf etdirməyə çalışır və onunla əməkdaşlıq edir.
Kənardan nə qədər anlaşılmaz görünsə də, bu, amerikan diplomatiyasının ənənəvi metodudur və hər
iki yolla mənfəət qazanmağa və Çini sıxışdırmağa çalışır.
Tayvan məsələsi də ABŞ-Çin əlaqələrinin inkişafına mühüm təsir göstərən amillərdəndir. 1971ci ildə ABŞ Tayvanla diplomatik əlaqələri kəsdi və paytaxtı Pekin olan ÇXR-i tanıdı. Ping-pong
diplomatiyası, dövlət başçılarının rəsmi səfərləri, ―Vahid Çin‖ə sadiqlik ABŞ-la ÇXR arasında
əlaqələrin formalaşmasına zəmin yaratdı. Tayvanla bütün əlaqələrin kəsilməsinə baxmayaraq, ona
silah satan ABŞ zaman-zaman Çinin notaları ilə üzləşsə də, Tayvanı silahlandırmaqda davam
edirdi. Tayvan siyasətində Çinin başlıca məqsədi sülh yolu ilə onu özünə birləşdirməkdir. Bu
birləşmə öz əksini ―bir ölkə- iki sistem‖ formatında göstərəcəkdir (14). Yəni beynəlxalq aləmdə
onlar hər ikisi ÇXR ilə təmsil olunacaq. ABŞ isə bu siyasətin əksini istəyir və bu məsələnin həll
olunmamasına çalışırdı. ABŞ bu problemin həll olunmamasında qətiyyən maraqlı deyildi. Mövcud
status-kvodan razı olan və ikili siyasət aparan ABŞ 2010-cu ildə Tayvana 6.5 milyard dollarlıq silah
satmışdır (14). ABŞ-ın adaya strateji marağı bu məsələnin yaxın perspektivdə həll olmayacağını
göstərir. Tayvan-Çin əlaqələrində isə əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq bir qədər mülayimlik
müşahidə olunur. Bu mülayimliyə baxmayaraq, problemin həllinin gecikməsində əsas səbəblərdən
biri ideoloji fərqliliklərdir (6, s. 12). Çin və Tayvan arsında sosial-iqtisadi məsələlərdən tutmuş
insanların gündəlik həyat tərzi və mədəniyyətlərinə qədər bəzi fərqliliklərin olması iki sistemin birbirinə yaxınlaşmasına ciddi əngəllər törədir. Tayvan ətrafında gedən bu mübarizədə ABŞ heç vaxt
bu strateji ərazini itirmək istəməz və təbii ki, Çini neytrallaşdırmaq üçün Tayvan kartından həmişə
istifadə edəcək. Çin də bu siyasəti başa düşərək Tayvanla əlaqələri normal və sülh şəraitində davam
etdirməyə çalışır. Vacib məqamlardan biri də Tayvanın həm Çinlə münasibətləri yaxşı saxlaması,
həm də ABŞ-dan silah alışını davam etdirməsidir. Yəni Tayvan da müttəfiqi ABŞ kimi ikili siyasət
aparır və Çinin ambisiyalarına qarşı ABŞ-ın yanında olduğunu göstərir (10, s. 32). Hər iki ölkənin
Tayvana olan marağı onları ada ətrafında iqtisadi əməkdaşlığa vadar edir. Tayvan tarix boyu
əhəmiyyətli olduğu kimi, gələcək də əhəmiyyətli zona olacaqdır. Ancaq keçmişdən fərqli olaraq o,
iki ölkə əlaqələrinin tamamilə deyil, müəyyən bir hissəsinə təsir göstərmək iqtidarına malik
olacaqdır. Çünki iqtisadi əməkdaşlığın güclənməsilə Çin və ABŞ daha çox qazanmağa çalışacaq və
qarşılıqlı asılılıq mühiti yaranacaqdır.
ABŞ-ın sabiq prezidenti Barak Obamanın ―Asia Pivot‖ siyasətinin yeni prezident D. Tramp
tərəfindən davam etdirilməsi gündəmi məşğul edən məsələlərdən biridir (11, s. 32-36). Bu siyasətin
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yaxın gələcəkdə Uzaq Şərqə daha çox diqqət ayrılacaq. Onun həyata
keçirilməsi ilə ABŞ Asiyanın şərqində nüfuz dairəsini daha da artırmağı planlaşdırır. Əsas hədəf
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kimi əlbəttə ki, Çin götürülür. Respublikaçılar bu siyasətin davam etməsini dəstəkləsələr də, xarici
siyasətdə Orta Şərqin daha çox diqqət mərkəzində olması bu siyasətin həyata keçirilməsini ləngidə
bilər. Həmçinin yeni hökumət TPP (Trans Pacific Partnership) kimi müqavilədən iştirakdan boyun
qaçırır (11, s. 28). D.Trampın milli-mühafizəkar tərzi və Çinə qarşı açıq cəbhə açması ABŞ-Çin
əlaqələrinin normal inkişafını risk altına qoyur. D.Trampın Asiyaya konkret baxışları müəyyən
olmasa da, qlobal idarəetmədə Çinlə ortaq fəaliyyətin aparılmasında geriləmənin yaşanacağı ABŞda müzakirə olunur (11, s. 21). Beləliklə, ABŞ-ın siyasi dairələrində Çinə münasibətdə fikir
ayrılıqları meydana gəlir. Dünyanın hazırki gedişatında həll olunması daha vacib siyasi, iqtisadi,
ekoloji və təhlükəsizlik məsələləri varkən Çinlə ortaq fəaliyyətdən boyun qaçıran Tramp və kabineti
tənqidlərə məruz qalır. ABŞ artıq özünü qlobal lider statusundakı super güc kimi yox, milli
sərhədlərinə çəkilən və müdafiə mövqeyində olan ölkə kimi aparır (13). D.Trampın Çini öz tərəfinə
çəkməsi yox, qarşısına alması Asiyanın şərqində ciddi gərginliklərə səbəb ola bilər və istər-istəməz
region dövlətləri iki güc arasında bölünməyə və cəbhələşməyə məcbur edilə bilərlər. ABŞ-da milli
dövlətçilərin hakimiyyətə gəlişi və Avropada millətçiliyin yüksəlişi beynəlxalq münasibətlərdə
ciddi dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Çin ilə münasibətlər də bu hadisələrin fonunda başqa məcraya
istiqamətlənə bilər. Lakin ABŞ və Çinin bir çox ortaq maraqlarının və qarşılıqlı asılılıqlarının
olduğunu nəzərə alaraq, zaman-zaman iki dövlət arasında böhranların baş vermə ehtimalı olsa da,
bu böhranların ciddi bir gərginliyə əsas olmayacağına dair proqnozlar da var. Hər iki ölkənin
iqtisadiyyatları bir-birindən asılı vəziyyətdədir. ABŞ-ın Çinə olan xarici borcu 4 trilyon dollardan
çoxdur (4, s. 9). ABŞ-da 100 minlərlə çinlinin yaşaması əlaqələrin qopma nöqtəsinə gəlməyinə
ciddi əngəl törədəcəkdir. Bir çox qlobal məsələlərin həllində də ABŞ-Çin əməkdaşlığı səmərəli
nəticələr verə bilər. Ancaq ABŞ-Çin yaxınlaşmasının mümkün olmadığı halda bəzi ölkə və
qüvvələrin əl-qolu açılacaqdır. Əgər bu yaxınlaşmada ciddi əngəllər baş verərsə, Şimali Koreya
nüvə fəaliyyətini daha da genişləndirəcəkdir. Bu da şübhəsiz ki, gərginliyi və qütbləşməni
artıracaqdır. Hadisələrin gələcək inkişafında Rusiyanın fəaliyyəti də ABŞ-Çin əlaqələrinə təsir
göstərməyə bilməz. Çinin geosiyasi nəzəriyyələrində Rusiya güc mərkəzi olaraq göstərilməsə də,
ABŞ-la Çin arasındakı mübarizənin mərkəzində Rusiya dayanır. Rusiyanın yeni xarici siyasət
konsepsiyasında (2016) gələcəkdə Uzaq Şərqin rolunun artması xüsusilə diqqəti cəlb edir (15).
D.Tramp Rusiyanı öz yanına çəkməyə çalışır. Lakin Putin hazırki ABŞ hakimiyyətinə olan
münasibəti ilə, ABŞ-ın ənənəvi xarici siyasət doktrinasına olan münasibəti arasındakı fərqi
anlayacaq qədər təcrübəli liderdir. Tamamilə başa düşüləndir ki, Rusiya-Çin ittifaqını zədələyəcək
və qərbə qarşı ortaq fəaliyyəti şübhə altına alacaq hər hansı ciddi proseslər müşahidə olunmur.
Beynəlxalq münasibətlərdə dost yox müttəfiq, düşmən yox rəqib vardır. Çin hər nə qədər SSRİ
tipli ölkə olmasa da, sağlam iqtisadi rəqabət aparmağa davam etməkdədir və proqnozlara görə
2050-ci ildə ümumilli gəlirin miqdarına görə ABŞ-ı geridə qoyması gözlənilir (5, s. 76). Bu
baxımdan qənaətə gəlmək olar ki, ABŞ hər vasitə ilə Çinin qarşısını almağa çalışacaq. Baxmayaraq
ki, ABŞ özü də Çinə böyük investisiyalar qoyur, digər tərəfdən də onu sıxışdırmağa – yəni, istədiyi
vəziyyətə gətirməyə çalışır. Əlaqələri normal inkişaf etdirmək məqsədilə hökumətlər ikitərəfli
əlaqələrdə tərəfdaşlığın əhəmiyyətini qeyd edirlər. O biri tərəfdən isə ABŞ-ın Tayvanı
silahlandırması və Çini ―çəpərləmə‖ siyasəti ziddiyyətli situasiya yaradır. ABŞ Çinin böyüməsinin
qarşısını yumşaq güc vasitələrilə almağa çalışır. Bunlardan biri də yuanın dəyərinin süni şəkildə
qaldırılmasıdır ki, bu da Çinin əlavə xərclərini artıracaq (13). Bu da Çinin gələcəkdə texnologiyaya
investisiya qoyaraq daha keyfiyyətli məhsul istehsal etmək üçün işçi qüvvəsinin azalmasına səbəb
olacaqdır. Nəticədə işsizliyin ortaya çıxması meydana gələcəkdir. ABŞ-Çin arasında baş verə
biləcək belə bir iqtisadi böhran siyasi böhranı da qaçılmaz edəcəkdir. İkitərəfli əlaqələrdə ən
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əhəmiyyətli məqamlardan biri də enerji mənbələri uğrunda mübarizədir. Nəhəng
sənayelərə malik bu ölkələrin enerjiyə olan ehtiyacları ildən-ilə daha da artır. Bu da yenə Mərkəzi
Asiyada və Orta Şərqdə maraqların toqquşacağına gətirib çıxaracaqdır. Eyni zamanda, Afrika ABŞÇin rəqabətinin daha da güclənəcəyi məkana çevrilir. Qitədəki iqtisadi üstünlük hazırki situasiyada
Çinə məxsusdur (1, s. 19). Nəticə etibarilə, qlobal idarəetmədə çoxmərkəzli sistemin yaranması
ABŞ-ı digər mərkəzlər ilə hesablaşmağa vadar edir. Bunlardan biri də gələcəyin yeni gücü olan
Çindir. Çini müxtəlif yollarla cilovlamağa və böyüməyinin qarşısını almağa çalışan ABŞ eyni
zamanda onu ən böyük əməkdaşlarından biri kimi görür. Artıq Çinin nüfuzu gündəmin müzakirə
obyektindən düşməyən məsələlərdəndir. Çin inkişaf edən Şərqi Asiyada özünə müttəfiq
axtarışlarındadır. Çin qədər olmasa da, iqtisadi inkişaf tempi 5%-dən az olmayan İndoneziya,
Sinqapur, Malayziya kimi sənaye ölkələri də Çinlə əməkdaşlıqdan məmnundurlar (1, s. 33). ABŞ
Çinin bu region ölkələri ilə yaxınlaşmasına potensial təhlükə kimi baxır. Bu səbəbdən zaman-zaman
bölgədə gərginliyi artıracaq hadisələr yaradır. Çin üçün əsas təhlükə qonşu ölkələrdə yerləşən
amerikan hərbi bazalarıdır. Hələlik dəniz geopolitikası uğrunda gedən bu mübarizədə Çin Şərqi Çin
və Cənubi Çin dənizlərində qabaqlayıcı tədbirlər görməklə dəniz qüvvələrini səfərbər edir. Orta
Şərqdə ABŞ-Rusiya arasında gedən vəkalət müharibələri Uzaq Şərqdə ABŞ-Çin timsalında özünü
göstərir. D.Tramp seçkiqabağı kampaniyalarında Orta Şərqə xüsusi fikir verməsi və terror
təşkilatları ilə mübarizəni prioritet hesab edirdi. Yaxın gələcəkdə isə Asiyanın şərqi dünya
gündəminin prioritetinə çevrilə bilər. Buna da təbii ki, regionda baş verəcək hadisələrə böyük
dövlətlər biganə qalmayacaqlar.
Hamıya bəllidir ki, ABŞ son illər geosiyasi proseslərin ağırlıq mərkəzinin Asiyaya dəyişmək
tezisindən çıxış edərək, xarici siyasətində Asiya faktoruna üstünlük verməyə başlamışdır. Onun bu
istiqamətdə strateji məqsədi həmin regionun dövlətləri üzərində hegemonluq etməkdir. Bunu rəsmi
Vaşinqton heç gizlətmir də. Bu məqsədə çatmaq üçün ABŞ ÇXR ilə ticarət əlaqələrini 2014-cü ildə
fantastik səviyyəyə - 555 milyard ABŞ dolları həcminə çatdırmış, qarşılıqlı investisiya qoyuluşu isə
120 milyard dolları keçmişdir.
Müasir mərhələdə dünya siyasətinin inkişaf dinamikası tamamilə fərqli şəkildə cərəyan edir.
Belə bir mühitdə həm Çin Xalq Respublikasının, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji
hədəfləri nəzərə alınmalıdır. Əks təqdirdə, iki dövlət arasında münasibətlərin real məzmununu dərk
etmək mümkün deyil. Lakin bir şeyi əminliklə söyləmək olar: həm regionda, həm də bütövlükdə
dünyada yaxın perspektivdə siyasi həyatı məhz formalaşmaqda olan ABŞ-ÇXR münasibətləri
müəyyən edəcəkdir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI ĠLƏ ĠRAN ĠSLAM CÜMHURĠYYƏTĠ
ARASINDA MÜNASĠBƏTLƏRĠN ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ (2001-2010-cu ĠLLƏR)
Məqalədə müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası və İran İslam Cümhuriyyəti arasında
münasibətlərin əsas inkişaf istiqamətləri nəzərdən keçirilir. Müəllif iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafına təsir göstərən başlıca amilləri təhlil edərək, münasibətlərin genişləndirilməsinin hər iki dövlətin mənafeyinə uyğun olduğunu göstərir.
Məqalədə Azərbaycan və İran arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi perspektivlərinə, bu sahədə mövcud olan problemlərə xüsusi toxunulur.Belə bir qənaət
ifadə olunur ki, müasir dövrdə iqtisadi maraqlar siyasi münasibətlərin özülülnü təşkil edir.
Açar sözlər: ikitərəfli əməkdaşlıq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadi əlaqələr, dünya
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ И ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ИРАН (2001-2010 ГГ. )
В статье рассмотрены основные направления развития отношений между
Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран на современном периоде.
Автор проанализировав основные факторы, влияющие на развитие сотрудничества между
двумя странами, подчеркнул, что расширение отношений служит интересам обеих стран.
В статье особо затронуты экономические и торговые отношения между Азербайджаном и
Ираном, проблемы и перспективы их дальнейшего развития. При этом выражено
заключение о том, что на современном этапе экономические интересы составляют основу
политических отношений.
Ключевые слова: двустороннее сотрудничество, международные отношения,
экономические связи, мировая политика, региональные процессы
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THE MAIN AREAS OF RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (2001-2010)
The main directions of development of relations between the Republic of Azerbaijan and the
Islamic Republic of Iran in the modern period are considered in the article. The author, having
analyzed the main factors influencing the development of cooperation between the two countries,
stressed that the expansion of relations serves the interests of both countries. The article touches
upon the economic and trade relations between Azerbaijan and Iran, the problems and prospects
for their further development. At the same time, the conclusion is expressed that at the present stage
economic interests form the basis of political relations.
Keywords: bilateral cooperation, international relations, economic relations, world politics,
regional processes
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İran İslam Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlər həmişə yüksək
dəyərləndirilmişdir. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev demişdir:«… Biz, İran İslam
Respublikası ilə Azərbaycan Respublikasının əlaqələrinə böyük əhəmiyyət veririk. Xalqlarımızın
birgə tarixi, mədəniyyəti, dini etiqadı, ənənələri və qardaşlığı, ölkələrimizin yaxın dostluğu və
əməkdaşlığı üçün gözəl bir zəmindir».
Sovet İttifaqının dağılması təlatümü bu fövqəldövlətin strukturunu təşkil edən ölkələrin ictimaisiyasi həyatında və iqtisadi vəziyyətində heç də problemsiz ötüşmədi. Postsovet məkanında
yaranmış vakuumdan məharətlə istifadə edən dağıdıcı separatizm meylləri bir zaman «birgə
yaşamağa məhkum edilən» xalqlar, etnik qruplar arasında münaqişələr və qanlı müharibələrlə
müşayiət olundu.
Bu fövqəldövlətin çökməsi həm də beynəlxalq münasibətlər sistemində əsaslı
dəyişikliklər və neqativ proseslərin baş qaldırması ilə nəticələndi.
Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlərin səciyyəvi cəhətlərindən biri bundan ibarətdir ki,
dövlətlərarası əlaqələrdə baş qaldıran çəkişmələrin, etnik və dini zəmində münaqişələrin həllində
diplomatiyanın imkanlarından istifadə etmək əvəzinə, müasir texnikanı geniş miqyasda hərəkətə
gətirməklə, hərbi gücün və dağıdıcı texnikanın tətbiqinə üstünlük verilir.Beynəlxalq əlaqələrdə belə
bir vəziyyətin yaranması və davam etməsi bütün dünyada ağır fəsadlarla nəticələnə bilər.
Müasir dövrdə beynəlxalq həyatın spesifik xüsusiyyətlərindən biri də qloballaşmanın dönməz
prosesə çevrilməsi, vahid dünya bazarının və informasiya məkanının formalaşmasıdır.
Ziddiyyətlərlə və təzadlarla yüklənmiş əsrimizdə milli ənənələrin, həyat tərzinin və dövlətçiliyin
qorunması nəinki müstəqillik yoluna yenicə qədəm qoymuş, hətta qədim dövlətçilik ənənələrinə
malik ölkələr qarşısında da ciddi vəzifələr qoymuşdur.Bu vəzifələri ağırlaşdıran və
mürəkkəbləşdirən amillərdən biri də aparıcı dövlətlər arasında karbohidrogen və enerjidaşıyıcı
mənbələri uğrunda gedən kəskin mübarizədir.Bu mübarizənin hədəfində olan dövlətlər cərgəsində
İranla Azərbaycan Respublikasının da adı hallandırılır, çünki hər iki ölkə zəngin təbii sərvətlərə və
ələlxüsus neft və qaz strukturlarına malik olmaqla, geosiyasi baxımdan da diqqəti
çəkirlər.Azərbaycan Qərbdən Şərqə və Şimaldan Cənuba gedən yollar ayrıcındadır. İran isə iki
dəniz – Xəzərlə Fars körfəzi arasında yerləşməklə, strateji əhəmiyyətli beynəlxalq kommunikasiya
xətləri qovşağında yerləşir.İran Hörmüz boğazı vasitəsilə Hind okeanına çıxmaqla beynəlxalq
bazarlara əlverişli çıxış yoluna malikdir və bu da Tehranın xariclə iqtisadi əlaqələr qurması və və
inkişaf etdirməsi üçün münasib əlverişli şərait yaradır.
Beləliklə, bu amillər də iki dövlət arasında dostluq və qarşılıqlı fayda prinsiplərinə söykənən
hərtərəfli münasibətlərin bərqərar olmasını və daim yüksələn xətt boyu inkişafını zəruri edir.Dünya
bazarlarına neft ixrac edən Azərbaycan Respublikası bu sahədə İranla əməkdaşlıq etməklə, öz
qonşusunun təcrübəsindən xeyir götürə bilər. Öz növbəsində İran da Azərbaycanın neft sənayesi
sahəsində zəngin biliyi və təcrübəsi olan kadr potinsialından bəhrələnə bilər. Göründüyü kimi, bu
sahədə qarşılıqlı fayda prinsipinin tətbiqi üçün əlverişli imkan mövcuddur.
Qeyd etmək lazımdır ki, iki dövlət arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətləri
istiqamətində ilk addım XX əsrin birinci yarısında atılıb. Belə ki, çar hökuməti devriləndən sonra
müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycanla Osmanlı Türkiyəsindən sonra danışıq və müzakirələr aparan
ikinci ölkə məhz İran oldu. O dövrdə də iki qonşu ölkə arasında dostluq münasibətlərinin bərqərar
olunmasına hər iki tərəfdən böyük əhəmiyyət verilirdi. Buna misal olaraq o dövrdə Azərbaycanın
suverenliyini de-jure tanıyan yeganə dövlətin İran olmasını göstərmək olar. 1920-ci ilin
əvvəllərində Bakıda aparılan danışıqların uğurla başa çatmasından sonra iki dövlət arasında
diplomatik əlaqələrin bərqərar olunması barədə qərar qəbul olundu. Bu məsələdə diqqəti çəkən
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cəhətlərdən biri də bu idi ki, Bakıda və Tehranda səfirliklərin yaradılması ilə yanaşı hər iki ölkənin
müxtəlif şəhərlərində konsulluqların da təsis olunması haqqında müvafiq sənədlər imzalanaraq
mübadilə olundu. Tarixi mənbələrə əks olunmuş məlumatlara görə Azərbaycandan İrana ezam
olunması nəzərdə tutulmuş diplomatların və texniki personalın sayı 68 nəfərə çatmalı idi. Heç
şübhəsiz, bu faktlar iki qonşu dövlətin bir-birinə hörmətlə yanaşmalarına və qonşuluq mövqeyindən
çıxış etmələrinə dəlalət edirdi. O dövrün ziddiyyətli, mürəkkəb tarixi şəraitində İranın atdığı bu
addım - Azərbaycanın suverenliyinin tanınması vacib və mühüm əhəmiyyətə malik bir hadisə idi.
Əlavə edək ki, iki ölkə arasında münasibətlərin həmişə hamar yolla getməsini iddia etmək
obyektivlikdən bir az uzaq olardı. Müasir dövrdə də iki qonşu arasında əlaqələrdə problemli
cəhətlər özünü göstərməkdədir. Buna misal olaraq Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən
olunmasında təzahür edən fərqli yanaşmaları göstərmək olar.Bəzi xarici ölkələrdə də bu məsələni
şişirtməyə cəhd göstərən bədxahlar mövcuddur və bu tip qüvvələr iki ölkəni bir-birinə birləşdirən
müsbət cəhətlərdən daha çox mənfilikləri qabartmağa meyillidirlər.Müasir dövrün mürəkkəb və
ziddiyyətlərlə yüklənmiş tarixi şəraitində iki dövlət arasında səmərəli əməkdaşlığın yaradılması və
uğurla inkişafı hər iki ölkənin xalqlarının milli mənafeyinə cavab verdiyi kimi, Yaxın və Orta
Şərqdə də beynəlxalq sülhün və əmin-amanlığın qorunmasına xidmət edir.
İki ölkəni bir-birinə birləşdirən quru, su, dəmir və hava yollarının mövcud olması Azərbaycanla
İran arasında texniki-iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və ticarət əlaqələrinin
inkişafı üçün əlverişli imkanlar yaradır və bu imkanlardan səmərəli istifadə olunması hər iki tərəfə
fayda verə bilər.
Müasir dövrdə beynəlxalq
münasibətlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də
dövlətlərarası iqtisadi-ticari əlaqələrin aparıcı mövqeyə çıxaraq dünya siyasətinin istiqamverici
amilinə çevrilməsidir.Bu prosesdə enerjidaşıyıcı mənbələri ələ keçirmək uğrunda dövlətlər
arasında mübarizə daha kəskin formada özünü göstərir.Lakin iqtisadi-ticarət əlaqələri siyasi,
mədəni və humanitar münasibətlərdən ayırmaq mümkün deyildir. Beləliklə, dövlətlər özlərinin
iqtisadi maraqlarını təmin etmək üçün hərbi-siyasi rıçaqlardan və diplomatiyanın imkanlarından
bir vasitə kimi istifadə edirlər. XXI əsr bəşər tarixinə inkişaf etmiş texnologiya və informasiya
əsri kimi daxil olub. Bunların hər ikisi energetika sahəsilə sıx şəkildə bağlı olan fəaliyyət
formasıdır. Beləliklə, iqtisadi-ticarət və geosiyasi maraqlar bir-biri ilə üzvi vəhdətdə və əlaqəli
şəkildə təzahür edir, biri-digərini tamamlayır. Müasir dövrdə beynəlxalq həyatda təzahür edən
və getdikcə dərinləşən bu proses İran-Azərbaycan münasibətlərindən də yan keçməyib. Bununla
belə, bu iki qonşu ölkə arasında münasibətlər özünün fərqli cəhətləri və özünəməxsusluqları ilə
seçilir.
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın Müstəqilliyinin bərpası haqqında Konstitusiya
Aktının qəbul olunması ilə Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüququn subyekti kimi sərbəst
xarici siyasət yeritmək hüququna nail oldu. Azərbaycan xalqının həyatında keyfiyyətcə yeni bir
dövr – azadlıq və müstəqillik dövrü başlandı. Yeni dövlətin qarşısında duran əsas vəzifə –
dövlətçiliyi həm daxili kataklizmlərdən, həm də xarici təcavüzdən qorumaq, dövlət quruculuğu
ilə əlaqədar problemləri həll etmək, xarici siyasətdə hərc-mərcliyə və kortəbiiliyə yol verməmək
üçün bu dövlət əhəmiyyətli spesifik xidmət sahəsinin nəzəri əsaslarını hazırlamaq və xalqın
maddi rifah halını yaxşılaşdırmaq kimi vəzifələr dururdu. Bu vəzifələrin ciddiliyi bir də onunla
ölçülürdü ki, xarici siyasət, başqa dövlətlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da Milli Təhlükəsizlik
konsepsiyasının tərkib hissəsidir, dövlətçiliyin qorunmasını şərtləndirən ən başlıca vəzifələrdən
biri sayılır. Bu konsepsiya 1995-ci ilə qədər hazırlandı və xarici siyasətin prinsipləri
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 10-cu maddəsində öz ifadəsini tapdı: «Azərbaycan
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Respublikasının başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq
normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurur». Bu normalar beynəlxalq hüququn on
universal prinsipidir və əslində bu normalar beynəlxalq qanun kimi dövlətlərarası münasibətləri
tənzimləyir. Bu prinsiplərə dövlətlərin xarici siyasətinin nəzəri əsasları kimi riayət olunur, onlar
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əlaqələrinin, o cümlədən İran İslam Cümhuriyyəti ilə
də münasibətlərinin tənzimlənməsinin əsasını təşkil edir.
İranın Azərbaycan Respublikası ilə münasibətlərinə ciddi təsir göstərən bir sıra amillər
mövcuddur. Bu amillər sırasında ilk növbədə, hər iki ölkənin İslam dünyasına mənsub olmaları,
yəni din və dil birliyi, mədəniyyətdə və həyat tərzində qədim tarixi kökü olan oxşarlıqların
mövcudluğu qeyd olunmalıdır.
Beləliklə, iki ölkənin münasibətləri hər iki ölkə xalqlarının istəyi üzərində kökləndiyindən,
qırılmaz bir proses kimi özünü göstərir. Təsadüfi deyil ki, müasir dövrdə Azərbaycanı müstəqil,
suveren bir dövlət kimi de-yure tanıyan ilk dövlətlərdən biri də məhz İran İslam Cümhuriyyəti
oldu. Səfirlik səviyyəsində diplomatik əlaqələrin yaradılması ilə iki qonşu dövlət arasında
münasibətlərin hərtərəfli inkişafı üçün hüquqi zəmin və şərait yarandı.
İki dövlət arasında münasibətlərin bərqərar olmasında və genişlənməsində hər iki tərəfdən
həyata keçirilən rəsmi səfərlər müstəsna rol oynamışdır. Mehriban qonşular kimi beynəlxalq
hüquq normaları çərçivəsində həyata keçirilən bu səfərlərin iki ölkənin əlaqələri tarixində
əhəmiyyəti böyükdür. Rəsmi səfərlərin dəyəri onunla ölçülür ki, iki dövlət başçılarının görüş və
müzakirələri zamanı əlaqələrin inkişafına mane olan problemlər açıqlanır və müzakirə edilərək
nizama salınır, münasibətlərin inkişafının hüquqi bazasını təşkil edən sənədlər imzalanır. İran
İslam Cümhuriyyətinin sabiq Prezidenti Əkbər Rəfsəncaninin Bakıda mehribanlıqla
qarşılanması və Azərbaycanın sabiq Prezidenti, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin İranda
hərarətlə qarşılanması iki dost dövlət arasında münasibətlər tarixində yeni səhifələr açdı. Məhz
bu səfərlər əsnasında iki qonşu dövlət arasında siyasi, iqtisadi-ticarət və mədəni əlaqələrin
inkişafının normativ-hüquqi bazasını təşkil edən müxtəlif diplomatik sənədlər
imzalandı.Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan diplomatiyası İranla dostluq
siyasətini daha da inkişaf etdirir. Hazırda müvafiq dövlət strukturları qarşısında duran əsas
vəzifə ikitərəfli rəsmi sənədlərdə öz ifadəsini tapmış öhdəliklərin vaxtında və qüsursuz icrasına
dövlət nəzarətini həyata keçirməkdir.
Bəşəriyyət öz tarixinin ən mürəkkəb problemlər və ziddiyyətlərlə yüklənmiş dövrlərindən
birini yaşamaqdadır.Belə bir şəraitdə hər iki ölkə qarşısında duran əsas vəzifə - qloballaşma
prosesində yalnız xammal bazası qismində iştirak etməkdən uzaqlaşmaq, asılı iqtisadiyyat
strukturundan xilas olmaqdır. Bu çətin vəzifənin öhdəsindən gəlməyin yollarından biri də İranla
Azərbaycan arasında qarşılıqlı fayda və mehriban qonşuluq prinsiplərinə söykənən
münasibətləri və səmərəli əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək və bu prosesi daim diqqət
mərkəzində saxlamaqdır.
Beynəlxalq həyatın bir sıra çətin və artıq ümumbəşəri mahiyyət kəsb etmiş problemləri hələ
də özünün optimal həllini tapmamışdır. Yer kürəsində bu vəziyyətin getdikcə dərinləşməsi
şəraitində dövlətlər arasında enerjidaşıyıcı mənbələrə sahib olmaq uğrunda səngimək bilməyən
kəskin mübarizə, açıq və qapalı çəkişmə gedir. Bu prosesdə çevik addımlar atmaqda «zəngin
təcrübələri» olan transmilli şirkətlər daha fəal iştirak edirlər. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrə
hakim kəsilən belə bir şəraitdə dövlətlərarası siyasi münasibətlər də əsaslı erroziyaya məruz
qalmışdır.Artıq beynəlxalq münasibətlər sisteminin sıra düzümündə iqtisadi-ticarət əlaqələri
birinci yerə keçməklə, bu münasibətlərin bərqərarına və inkişaf axarına istiqamətverici təsir
83

gücünə malik amilə çevrilmişdir. Bu proses İran-Azərbaycan münasibətlərindən də yan
keçməyib. Hər iki ölkə neft istehsal etdikləri üçün, bu qiymətli təbii sərvətin alqı-satqısında
«zəngin təcrübə qazanmış» bir sıra ölkələrin hədəfinə çevrilmişlər.Belə bir şəraitdə İranla
Azərbaycan arasında iqtisadi-ticarət sahəsində əməkdaşlığın bərqərar olması zərurətdən doğan
bir proses kimi hər iki ölkənin milli maraqlarına cavab verir.
İrana Azərbaycan arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişafını şərtləndirən əsas amillər
sırasında hər iki ölkənin müştərək quru və su sərhədlərinin olması və iqtisadi resurslar
baxımından zəngin təbiətə malik olmalarıdır. Buna görə də hər iki ölkəni birləşdirən əlverişli
quru, hava, dəniz və dəmir yollarının mövcudluğu iqtisadi-ticarət əlaqələrinin geniş vüsət
almasına və getdikcə yüksələn xətt boyu inkişafına şərait yaradır. Unikal kommunikasiya
xətlərinin mövcud olması həm də iqtisadi-ticarət əlaqələrinin maya dəyərinin aşağı düşməsinə
müsbət təsir göstərir. Bundan başqa, İran geosiyasi baxımdan Azərbaycan üçün münasib,
əlverişli məkanda yerləşir.İki dəniz – Xəzərlə Fars körfəzi arasında yerləşən İran, Hörmüz
boğazı vasitəsilə Hind okeanına çıxışa malikdir. Buna görə də bu ölkənin ərazisi, tranzit yolu
kimi Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələrinin inkişafı üçün müstəsna əhəmiyyətə
malikdir.Azərbaycanın azad dənizlərə birbaşa çıxışının olmaması onun beynəlxalq ticarəti üçün
ciddi çətinliklər törədir. Bu çətinlik və problemlər ələlxüsus neft daşımalarında daha qabarıq
şəkildə özünü göstərir. Azərbaycanın xarici ticarətində üzləşdiyi bu problemləri həll etmək üçün
İranla bu sahədə əməkdaşlıq etmək faydalıdır və bu çətinliyi İranın Fars körfəzi sahilləri boyu
yerləşmiş liman şəhərlərindən birində Azərbaycanın xarici ticarət malları üçün azad zona
yaratmaqla həll etmək olar. Azərbaycan ərazisi də İranın Avropaya və postsovet məkanı
respublikalarına daşınan malları və bu ölkələrdən idxal etdiyi avadanlıq və texnikanın nəqli
üçün əlverişli tranzit yoludur. Hər iki qonşu ölkə arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin daha da
inkişafı bir də ona görə aktuallıq kəsb edir ki, hər iki dövlət bu əlverişli təbii şəraitdən
beynəlxalq ticarət əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün istifadə etməklə yanaşı, çoxtərəfli ticarət
əlaqələrinin – Tarixi İpək yolunun və Şimal-Cənub koridoru layihələrinin iştirakçılarıdır.
Lakin iki ölkə arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişaf dinamikası göstərir ki, bu sahədə
əməkdaşlıq hər iki ölkənin iqtisadi potensialından çox aşağıdır. Belə bir vəziyyətin yaranmasına
təsir göstərən amillər sırasında bəzi siyasi mülahizələrlə yanaşı, hər iki ölkədə iqtisadi-ticarət
əlaqələrinə dair qəbul olunmuş bir sıra qərar və qanunlarda boşluqların mövcud olması və bir də
ticarətin bəzi sahələrinin inkişafına üçüncü dövlətlərin açıq və qapalı təsir göstərməsi qeyd
olunmalıdır. Lakin bütün bu problemlərə baxmayaraq İran tərəfi Azərbaycanla ticarət
əlaqələrində fəal iştirak edir.Hazırda İranın 200-ə yaxın şirkəti Azərbaycanda tikinti, yol
çəkmək, xidmət sahələrində sərbəst fəaliyyət göstərirlər. Neft istehsalı sahəsində də İran
Azərbaycanla əməkdaşlıq edir.Bu sahəyə 600 milyon kapital qoymaqla İran «Şahdəniz» və
«Lənkəran-Talış» yataqlarının istismarında iştirak edir. Lakin bu müsbət göstəricilərlə yanaşı,
ticarət əlaqələrində durğunluq özünü göstərməkdədir.Ticarət əlaqələrində belə bir vəziyyətin
yaranması hər şeydən öncə İrandan Azərbaycana ixrac edilən malların keyfiyyət baxımından
aşağı səviyyədə olmaları və buna görə də Azərbaycan bazarında başqa ölkələrdən gətirilən
mallarla rəqabətdə uduzmaları ilə izah olunur. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri də «açıq
qapılar siyasəti» üzərində qurulduğundan, bu ölkə bazarlarında xarici ölkələrin şirkətləri
arasında güclü rəqabət hökm sürməkdədir. İki ölkə arasında ticarətin inkişafına mane olan
problemlərdən biri də ticarət əlaqələrində əsasən özəl şirkətlər iştirak etdiyindən, alqı-satqı
əməliyyatlarında onlar tərəfindən ciddi nöqsanlara yol verilməsidir.
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İki ölkənin iqtisdai-ticarət əlaqələrində hər iki tərəfə fayda verə bilən sahələrdən biri də
kapital qoyuluşudur. Bu sahədə əməkdaşlığa imkan verməyən amillərdən biri və bəlkə də
əsaslısı, İslam inqilabından sonra İranda özəl sektora məxsus 30 bankın bağlanmasıdır. Halhazırda ölkədə yalnız dövlətə məxsus 6 bank fəaliyyət göstərir.Bundan başqa, İslam qanunlarına
görə kredit əməliyyatlarına görə faiz götürmək haram sayıldığından, banklar kapital
qoyuluşunda maraqlı deyillər.Buna görə də Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrdə kapital qoyuluşu
aşağı səviyyədə olmaqla, iki ölkə arasında iqtisadi-ticari əməkdaşlığa maliyyə baxımından təsir
göstərə bilmir. Azərbaycan tərəfinin İranda kapital qoyuluşu haqqında əldə heç bir fakt
olmadığından bu barədə qəti fikir söyləmək qeyri-mümkündür.
İki ölkənin iqtisadi-ticarət əlaqələrində nəqliyyat sektoru xəttilə əməkdaşlıq mühüm
istiqamətlərdən biridir. Qeyd edək ki, bu sahədə İranın imkanları daha genişdir. Ölkədə müasir
standartlara cavab verən infrastruktur – quru, dəniz, dəmir və hava yolları mövcuddur. Müasir
tipli kommunikasiya xətlərinin mövcud olması İranın beynəlxalq daşımalarda fəal iştirak
etməsinə geniş imkanlar yaradıb. İran ərazisi Azərbaycan mallarının cənub istiqamətində
daşınması üçün əlverişli tranzit yoludur. Azərbaycan ərazisi isə İranın postsovet məkanına və
Avropaya sərfəli ticarət qapısıdır. Bu imkanlardan geniş istifadə olunması hər iki qonşu, dost
ölkə arasında siyasi-mədəni və iqtisadi əlaqələrin geniş vüsət almasına təkan verə bilər. Belə
əlaqələr hər iki ölkənin milli maraqlarına cavab verdiyi kimi, regionda da sabitliyin, beynəlxalq
sülhün və əmin-amanlığın qorunmasına xidmət edir. Münasibətlərin belə şəkildə qurulması və
inkişafı həm də müştərək sərhəddə malik qonşuluqdan irəli gələn bir zərurətdir.
Beləliklə, İranla Azərbayacn arasında münasibətlərin inkişafında texnkii-iqtisadi və ticarət
əlaqələri müstəsna rol oynayır. Bu əlaqələr qarşılıqlı fayda prinsipi əsasında qurulduğu üçün
ötəri, epizodik mahiyyət daşımır, uzunmüddətli və daimi bir prosesdir. Bu sahənin inkişafına
ciddi və əsaslı təsir göstərən amillər qonşuluq, din, dil və müştərək mədəniyyətə malik
olmaqdır. Bu amillər iki qonşu və dost xalq arasında əlaqələrin fundamentini təşkil edir.Müasir
dövrdə beynəlxalq münasibətlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, iqtisadi
maraqlar siyasi münasibətlərin özülünü, fundamentini təşkil edir. Hazırda bu prosesin İranAzərbaycan münasibətlərindən də yan keçmədiyinin şahidi oluruq.
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XXI YÜZĠLLĠYĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ YAXIN ġƏRQDƏ
GEOSĠYASĠ SĠTUASĠYANIN TƏHLĠLĠ
Müasir dünyanın diqqətində olan və geosiyasi maraqların toqquşduğu məkan kimi Yaxın
Şərqdə olduqca dramatik və mürəkkəb hadisələr baş verməkdədir. Çünki dünyanın zəngin enerji
mənbələrindən olan Yaxın Şərqdə ABŞ və Rusiya böyük bir ―geosiyasi oyuna‖ başlamışlar ki,
nəticələrini irəlicədən proqnozlaşdırmaq demək olar ki mümkünsüzdür.
Məqalədə yeni minilliyin əvvəllərindən etibarən Yaxın Şərqdə yaranmış beynəlxalq vəziyyətin
və baş verməkdə olan hadisələrin səciyyəsi verilir, region uğrunda geosiyasi mübarizədə iştirak
edən dövlətlərin geosiyasi maraqları araşdırılır, onların məqsədləri, hədəfləri və bunların
reallaşdırılması yolları elmi-nəzəri baxımdan təhlil edilir.
Açar sözlər: Yaxın Şərq, ABŞ, Rusiya, Türkiyə, neft, körfəz savaşları, geosiyasi maraqlar və
rəqabət, ―Böyük Orta Şərq layihəsi‖, diplomatiya, antiamerikanizm, insan haqları, demokratiya.
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АНАЛИЗ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
К НАЧАЛУ XXI СТОЛЕТИЕ
На Ближнем Востоке, находящийся во внимание современного мира и пространство,
который сталкивается геополитические интересы государств происходит драматические
и сложные процессы. Потому что, на
Ближнем Востоке, который является
энергетическим источником мира начинается «большая геополитическая игра» между
США и Россией, прогнозировать приблизительные итоги невозможны.
В статье характеризуется международное положение и происходящие событии на
Ближнем Востоке в начале тысячилетие, раскрывается геополитические интересы
государств, участвуюший в геополитическом соперничестве, анализируется их цели,
направление и пути реализации с научно-теоретической точки-зрения.
Ключевые слова: Ближний Восток, США, Россия, Турция, нефть, войны в заливе,
геополитические интересы и соперничество, «проект Большой Средний Восток»,
дипломатия, антиамериканизм, человеческие права, демократия.
Aynur ZEYNALLI,
master, Baku State University
ANALYSIS OF GEOPOLITICAL SITUATION IN THE MIDDLE EAST AT
THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
The Middle East is a region full of conflicts and instability where geopolitical interests
overlap. Because Russia and the U.S. have begun ―great game‖ over the Middle East that is hard
to predict short-term results or more in advance.
The article also analyzes features of current international situation in the Middle East,
geopolitical interests of great powers, their goals, priorities and the way to realization.
Key words: the Middle East, the U.S., Russia, Turkey, oil, Gulf wars, geopolitical interests and
rivalry, ―Great Middle East Project‖, diplomacy, anti-Americanism, human rights, democracy.
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Müasir dünyanın siyasi xəritəsi növbəti qlobal dəyişikliklərə III minilliyin əvvəllərində ABŞ-da
baş vermiş məlum hadisələrdən sonra məruz qaldı, 2001-ci il 11 sentiyabr terror aktından sonra
ABŞ-ın yeni dünya düzənində - təkqütblü dünyada hegemonluğu dövrü başladı, ABŞ-ın xarici
siyasətində hədəfə həmişə olduğu kimi, yenə də Böyük Orta Şərq adı altında bütün Yaxın və Orta
Şərq ölkələri götürülürdü ki, keçmiş ABŞ prezidentlərindən C.Karter hələ 1979-cu ilin ortalarında
bu böyük məkanı ―ABŞ-ın həyati maraqları zonasına‖ daxil etmiş (5, s.47) və müvafiq strateji
konsepsiyanın işlənib hazırlanmasına sərəncam vermişdi. Yeni beynəlxalq şəraitdə ABŞ-ın
ideoloqlarından olan politoloq Z.Bjezinski yazırdı ki, ―ABŞ üçün vaxtı çatmış məsələlərdən biri də
bütün Avrasiya məkanına (bu ad altında bütün Yaxın və Orta Şərq, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi
Asiya dövlətləri nəzərdə tutulurdu – müəl.) münasibətdə kompleks, əhatəli və uzunmüddətli
geostrategiya işləyib hazırlamaq və tətbiq etməkdən ibarətdir‖ (6, s. 9).
Təsadüfi deyildir ki, məhz yeni beynəlxalq şəraitdə ABŞ-ın irəli sürdüyü ―Böyük Orta Şərq‖
layihəsində geosiyasi baxımdan dünya əhalisinin 75 faizinin yaşadığı nəhəng məkan əhatə
olunurdu(6, s.44) və ABŞ – ın geosiyasi maraq və mənafeləri ilə bağlı ambisiyalarını əks etdirirdi.
SSRİ-nin mövcud olduğu dövrdə onun hərbi-siyasi gücü qarşısında ABŞ nəzərdə tutduğu bölgədə
belə fəal aktora çevrilə bilməzdi, amma bu dövlətin 1991-ci ilin dekabrında dünyanın geosiyasi
xəritəsindən silinməsi ABŞ-ın dünya hegemonluğuna meydan açdı. Yeni beynəlxalq şəraitdə ABŞın başlıca məqsədi özünün və NATO bloku üzrə müttəfiqlərinin iradələrini bütün dünyaya qəbul
etdirmək idi. Əfqanıstan, İraq və Balkan yarmadası ölkələrində ABŞ ilk növbədə NATO-nun hərbi
qüvvələrinin vasitəsilə öz məqsədlərinə nail olmuşdu (8, s. 376).
Xüsusilə qeyd etməyə dəyər ki, Avropa dövlətlərindən hərbi qüvvələri ABŞ-ın işinə yarayan iki
dövlət - İngiltərə (ABŞ-ın Avropada ―Troya atı‖ sayılır) və İspaniya 2003-cü ildə İraqa qarşı
müharibədə Vaşinqtona lazımi hərbi dəstəyi vermişdilər. Belə ki, Avropa dövlətlərindən yalnız
Ingiltərə və İspaniyanın silahlı qüvvələri qitə xaricində hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün zəruri
olan hərbi və psixoloji gücə malik olmuşdur, çünki, uzun müddət meropolya imperiyası olan
İngiltərə və İspaniya öz ordularını qitə xaricində fəaliyyət göstərəcək sturukturda qurmağa məcbur
olmuşdular (13, s. 269) ki, minilliyin əvvəllərindən etibarən məhz bunun hesabına dünyada baş
verənlərin iştirakçısına çevrilmişlər.
C.Buşun ABŞ-da prezidentliyi dövründə Amerikanın Balkanlarda qazandığı uğurlara
baxmayaraq Əfqanıstan və İraq problemində tam nüvəfəqiyyət qazana bilməməsi, hər iki ərazidə
indiyədək siyasi sabitliyin təmin olunmaması ölkədə C.Buşun, regionda isə ABŞ-ın imicini ciddi
şəkildə zərər vurmuşdu. Müasir mətbuatın ehtimalına görə, ABŞ-da növbəti hakimiyyət
dəyişikliyindən sonra yeni elita ilk növbədə ABŞ-ın regional və qlobal reablitasiyasına nail olmağa
çalışmalı olacaqdır (7).
Minilliyin əvvəllərindən etibarən Qərb politoloji fikrinin çoxsaylı informasiya kanalları
vasitəsilə yayımladıqları fikirlərə görə, ABŞ-ın ―Yeni Orta Şərq‖ layihəsinin başlıca prioriteti insan
haqları və demokratiyanı qorumaqdır ki, o bu ad altında ABŞ addım-addım dünya hegemonluğunu
həyata keçirməkdədir. Əslində insan haqları və demokratiya pərdəsi Vaşinqtonun dünya ağalığının
vasitəsidir. ABŞ da demokratiyanın dünyada bərqərar olması ideologiyası vasitəsi ilə dünya
ağalığını təmin etməyə çalışmaqdadır. ABŞ prezidentləri tarixən də müasir dövrdə də belə
demaqogiyadan məharətlə istifadə etmişlər və etməkdədirlər. Hələ 1977-ci ildən ABŞ-da prezident
kürsüsünü tutan C.Karter ―soyuq müharibə‖nin səbəbinin ABŞ-ın kommunist bloku ölkələri ilə
strateji qrşıdurması yox, məhz insan hüquqları və demokratiyanın qorunması olduğunu bəyan
etmişdi. Çox sonralar Əfqanıstan və İraqa hərbi müdaxiləni həyata keçirən C.Buş administrasiyası
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da Vaşinqtonun bu ölkələrə demokratiya gətirəcəyəini vəd etməsinə baxmayaraq (11, s. 27) həmin
ölkələrdə ABŞ-ın yaratdığı xaos və anarxiya müasir dövrdə özünü daha kəskin şəkildə büruzə verir.
Müasir dünyada Amerikanın silahı ilə torədilənlərin və beynəlxalq münasibətlərdə yaradılmış
anarxiyanın elmi-siyasi təhlili göstərir ki, insan haqları və demokratiyanın ABŞ-ın xarici
siyasətinin prioriteti olduğunu demək olduqca çətindir. Bir şey dəqiqdir ki, ekstremal hallarda ABŞın xarici siyasətində insan haqları əsasən iqtisadi maraqlara güzəştə getməyə müncər olur ki, buna
dünya siyasətində XIX-XX əsrlər boyu baş verənlərin içərisində olduqca çoxlu nümunə göstərmək
mümkündür. Belə ki, Rusiya prezidenti V.Putinin ―5 bacının‖ fəaliyyəti üçün investisiya şəraiti
təmin etməsinə ABŞ-ın susmaqla reaksiyası ilə bağlı dedikləri əyani sübutdur (11, s 64).
Məlum olduğu kimi, ABŞ-da törədilmiş terror hadisələrindən sonra qısa müddətə hazırlanmış
və 2002-ci ilin sentiyabrında C.Buş administrasiyası tərəfindən ictimayyətə açıqlanmış ABŞ-ın yeni
milli təhlükəsizlik strategiyası öz qarşısına hətta Amerikanın gücünün çata biləcəyindən daha ağır
vəzifələr qoymuşdu. Həmin strategiyaya görə, yarıtmaz idarəçilik metodlarına malik olan ölkələr
(yəni demokratiyadan uzaq olan avtoritar rejimlər) ―nə vaxt, harada və nə edəcəkləri məlum
olmadığından‖ potensial təhlükə olarq qəbul edilməkdərilər. Belə ölkələrin beynəlxalq sistemə
uyğulaşdırılması ona görə vacibdir ki, virtual təhlükə mənbəyi olan bu rejimlərin fəaliyyətə
başlamasına imkan vermədən öncə onlara doğru yönələn məqsədli preventiv zərbələrin endirilməsi
vacibdir (3).
Təsadüfi deyil ki, belə yanaşmanın nəticəsi olaraq böyük enerji ehtiyatlarına və güclü iqtisadi,
elmi potensiala, zəngin tarixə və tarixi mədəniyyət abidələrinə malik olan Yaxın Şərq regionu
dünyanın maliyyə, elm, mədəniyyət mərkəzinə çevrilmək əvəzinə, hazırda dünyanın teror
mərkəzinə çevrilmişdir. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (ASAM) qənaətinə görə ABŞ
hətta müttəfiqi Səudiyyə Ərəbistanında da belə bir prosesin həyata keçirəcəyini istisna etmirdi.
Amma kütləvi qırğın silahlarına malik rejimlərə ―Gürcüstan resepti‖nin tətbiq olunması daha
məqbul görünür, halbuki regiondakı stabilliyi zorakı vasitələrlə (polis, jandarma, daxili qoşunlar,
təhlükəsizlik qüvvələri və s.) təmin etməkdə olan bu rejimlərin yıxılmasının böyük miqyaslı bir
xaosla nəticələnəcəyi artıq reallıqdır(11, s. 102). ABŞ-ın bu siyasəti Səudiyyə Ərəbistanında
keçirməməsi isə ümumiyyətlə islam dünyasında butun dayaqlarını itirməsi qorxusu və ümumi
nifrətlə qarşılanacağı ilə bağlı idi.
Məlum olduğu kimi, müasir dünyanın, xüsusilə də Qərbi Avropa ölkələri və ABŞ-ın artmaqda
olan yanacaq ehtiyacları onu Türkiyə ilə mövcud olan strateji əməkdaşlığı strateji müttəfiqlik
səviyyəsində saxlamağa vadar edirdi, bu məsələdə Rusiya amilinin də öz yeri var idi. Rusiya
mətbuatının qənaətinə görə, Vaşinqtonda çox gözəl başa düşürlər ki, dünyada siyasi hegemonluğun
yolu hərbi hegemonluqdan, hərbi hegemonluğun yolu iqtisadi hegemonluqdan, iqtisadi
hegemonluğun yolu isə enerji ehtiyatları üzərində nəzarətdən keçir. Bu gün dünya sənayesinin və
nəqliyyatının enerji mənbəyi olan neft ehtiyatları Otra Şərqdə hasil edilir. ABŞ-ın qurmaq istədiyi
dünyanın rəqibi kimi çıxış edən Almaniyanın, Fransanın, Çinin və s. ölkələrin iqtisadiyyatının
inkişafı və yüksəlişi ilk növbədə Orta Şərq neftindən asılıdır. Beləliklə, Orta Şərqin karbohidrogen
ehtiyatları üzərində nəzarəti ələ keçirməklə Vaşinqton həmin regionun neft ehtiyatlarını öz əlinə ala
biləcəkdi (10, s. 37).
ABŞ-ın ―Böyük Orta Şərq‖ layihəsinin həyata keçirməkdə güddüyü digər başlıca məqsəd isə
regionda xüsusi tərəfdaşı olan İsrailin maraqlarını müdafiə etməkdir. Antiamerikanizm fonunda
yaranmış olan antisemitizm regional terrorun, ABŞ-ın milli təhlükəsizliyi fonunda Israilin milli
təhlükəsizlyi isə regional kütləvi qırğın silahlarının hədəfinə çevrilməkdədir. Bunu nəinki 20082012-ci illər arasında baş vermiş dünya iqtisadi böhranı, habelə böhrandan xeyli sonralar baş vermiş
89

―ərəb baharı‖ hadisələri, siyasi rejimlərin dəyişməsi və fəsadları, habelə hazırda Yaxın Şərqdə
cərəyan etməkdə olan digər hadisələr, Suriyada ABŞ və Rusiya arasındakı böyük tutaşma, İran və
Türkiyənin hadisələrə qarışması aydın şəkildə göstərir (1).
Yaxın Şərqdə böyük dövlətlərlə yanaşı region dövlətlərinin də maraqlarının toqquşması İsrailFələstin münaqişəsinin nizamlanması yolunda başlıca maneəyə çevrilmişdir. Bu münaqişə regionda
mövcud olan terror fəaliyyətlərinin başlıca siyasi, geoiqtisadi, hətta ideoloji və idraki qaynağı hesab
olunur. ABŞ-ın qarşısında duran başlıca məsələ bu münaişənin nizamlanmasıdır, bu həm də
terrorizmin ideoloji cəhətdən tərkisilah edilməsinin açarıdır. Lakin problem ondadır ki, münaqişə
ABŞ-ın və İsrailin maraqları kontekstində yox, beynəlxalq hüquq normaları kontekstində nizama
salınmlıdır. Münaqişənin inkişaf tarixi göstərir ki, ABŞ-ın onu təkbaşına nizamlaması
mümkünsüzdür, digər tərəfdən İzrailin böyük dövlətçilik ambisiyaları, Fələstin torpaqlarının
tədricən ərəblərdən təmizlənməsi siyasəti və regionun enerji resurslarına sahiblənmək uğrunda
gedən qovğa da prosesə ciddi ziyan vurur (12).
ABŞ-ın ―Böyük Orta Şərq‖ layihəsinin gözləntilərindən bəhs edərkən Türkiyəyə münasibət
üzərində xüsusi dayanmağa dəyər. Məlum olduğu kimi, hələ ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində,
xüsusilə T.Özalın hakimiyyətdə olduğu dövrdə Türkiyənin şərq siyasəti daha qətiyyətli və
məzmunlu idi. Bununla belə, II körfəz müharibəsi dövründən başlayaraq Türkiyənin izlədiyi siyasi
kurs, uğurla həyata keçirilən bir sıra hərbi əməliyyatlar və s. kimi mühüm məqamlar Türkiyə-ABŞ
münasibətlərində ciddi problemlər yaratmışdı ki, bütün bunlar öz növbəsində Ankaranın nəinki
Tehran və Dəməşqlə, hətta Rusiya təyyarəsinin İraq səması üzərində vurulmasına baxmayaraq
Rusiya ilə yaxınlaşmasına belə gətirib çıxarmışdır. Suriya prezidenti B.Əsədin Türkiyəyə rəsmi
səfəri, Rusiya, Ankara və Tehran rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri ABŞ tərəfindən Türkiyənin mesajı
kimi qəbul edilmişdi (2).
Qeyd etməyə dəyər ki, II Körfəz müharibəsi ərəfəsində - 2003-cü ilin martında Türkiyənin Baş
naziri R.T.Ərdoğanın müxtəlif kürsülərdən ―Türkiyə Finlandiya deyildir‖ fikirini səsləndirməsi
Ankaranın ABŞ-a regionda gedən proseslərdən kənarda qalacağının mümükün olmadığı mesajını
vermək idi ki, ABŞ strateqləri bunu yetərincə qiymətləndirməyə məcbur oldular. Baxmayaraq ki,
nəzərdə tutulan dəyişikliklər Ankaranın marqları ilə üst-üstə düşsə də onların həyata keçirilməsində
istifadə olunan siyasi texnologiya Türkiyəni razı salmırdı. Məlum olduğu kimi, ABŞ-ın İraqa
təcavüzündən sonra meydana çıxan postsəddam İraqının birmənalı olaraq Türkiyənin milli
təhlükəsizlik və ərazi bütövlüyü anlayışına zidd olduğunu türk rəsmiləri açıq şəkildə deyirdilər.
Məhz buna görə, R.T.Ərdoğan adminstrasiyası Ağ evə ―əgər bu layihəni də İraqdakı kimi həyata
keçirəcəksinizsə, onda heç bu işlə məşğul olmağına dəyməz‖ mesajını vermişdi (4).
Avropa İttifaqı ölkələrindən heç də hamısı, xüsusilə Almaniya və Faransanın 2003-cü il körfəz
müharibəsində ABŞ-a lazımi dəstək verməməsi onların arasında qarşılıqlı etmdsızlığa gətirib
çıxarmışdı. Təsadüfi deyildi ki, ABŞ ―Yeni Orta Şərq‖ ssenarisində ―aktyorların‖ siyahısına
Avropadan yalnız Ingiltərə və İspaniyanı daxil etmişdi. Layihədə Avropanı narazı salacaq ―İraq
variantından‖ istifadə olunsa belə, ABŞ-ın Yaxın Şərq regionauna yönəlik ―yeni milli təhlükəsizlik
strategiyasında‖ hələ 2002-ci ilin yanvarında C.Buşun konqresdəki nitqində Şimali Koreya ilə
yanaşı, İraq və İran da ―şər oxuna‖ daxil edilmişdi ki, bunlar ABŞ-ın layihədə hədəfə aldığı
dövlətlər idilər (9, s. 16-17).
Ümumiyyətlə, tədqiqat prosesində toplanmış materialların öyrənilməsi və elmi-siyasi təhlili
göstərir ki, Yaxın və Orta Şərq regionunda baş vermiş hadisələr ABŞ-a qarşı münasibətdə müsbət
imici formalaşdırmamış, əksinə, dini, etnik, ərazi və s. münaqişələrlə zəngin olan regionun
geosiyasi mozaikasını daha da mürəkkəbləşdirmişdir. Regionun iqtisadi strukturuna və neft
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resurslarına nəzarətin ələ keçrilməsinə çalışan ABŞ hərbi-siyasi balansın öz xeyrinə dəyışməsinə
çalışsa da region və regiondankənar dövlətlərin ciddi müqaviməti ilə üzləşməkdədir ki, bir vaxtlar
dünyanın nisbətən sakit olan bu regionu artıq ən qaynar nöqtələrindən birinə çevrilmişdir.
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BARAK OBAMANIN PREZĠDENTLĠYI DÖVRÜNDƏ ABġ VƏ AZƏRBAYCAN
ARASINDA QLOBAL ENERJĠ TƏHLÜKƏSIZLĠYĠ SAHƏSĠNDƏ ƏMƏKDAġLIQ
Azərbaycanın ABŞ kimi böyük dövlətlər üçün Cənubi Qafqazda xüsusi əhəmiyyətə malik olması
onun regionda zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına, inkişaf etmiş yanacaq-energetika
infrastrukturuna və özünü tam təmin edən enerji sisteminə malik yeganə ölkə olması ilə əlaqədardır
ki, ikitərəfli münasibətlərin yüksələn xətlə inkişafında əsas pay da enerji təhlükəsizliyi üzərinə
düşür. B.Obama hökümətinin qiymətləndirmələrinə görə bölgənin təbii qaynaqları sayəsində
Azərbaycan yeni əsrdə Avropanı neft və təbii qaz məsələsində "qeyri-sabit Yaxın Şərqə" və
"monopolist Rusiyaya" olan asılılıqdan qurtarma potensialına sahib olan ölkələrdəndir. ABŞ-ın da
təşəbbüskarlığı ilə reallaşan ―Cənub‖ qaz dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsi ölkələr arasında
səmərəli əməkdaşlığı daha da genişləndirəcək. Bu layihə Azərbaycanın bütün öhdəliklərinə sadiq
olduğunun və hər zaman ABŞ üçün ümdə məsələlərdən olan bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini daha
da inkişaf etdirdiyinin əsas göstəricisidir.
Açar sözlər:enerji, təhlükəsizlik, əməkdaşlıq, neft, qaz
Айсел БАХЫШОВА,
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ВО ВРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТСТВА БАРАКА ОБАМЫ, АМЕРИКАНОАЗЕРБАЙДЖАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Особое значение Азербайджана на Южном Кавказе для крупнейших государств, как
США соединено с единственной страной в регионе, имеющий богатые углеводородные
ресурсы, передовая энергетическую инфраструктуру и самодостаточную энергетическую
систему, поэтому энергетическая безопасность побеждает основную часть в развивающей
линии двусторонних отношений. По отценкам администрации Обамы, из-за богатых
природных ресурсов региона, Азербайджан является одной из стран, которая имеет
потенциал, чтобы спасти Европу в проблеме нефти и природных газов от ее зависимости
от «нестабильного Ближнего Востока» и «монопольной России» в новом века. С также по
инициативе Соединенных Штатов в реализации проекта «Южный коридор» будет
способствовать дальнейшему расширению эффективного сотрудничества между
странами. Этот проект является одним из ключевых показателей Азербайджана,
выделяемых из всех своих обязательств и дальнейших развитий принципов рыночной
экономики, которая всегда является одной из приоритетных задач для Соединенных
Штатов.
Ключевые слова: энергетика, безопасность, сотрудничество, нефть, газ
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THE COOPERATION BETWEEN US AND AZERBAIJAN IN THE FIELD OF
GLOBAL ENERGY SECURITY, DURING THE PRESIDENCY OF BARACK OBAMA
The importance of Azerbaijan for large states such as USA in South Caucasus is connected
with its rich hydrocarbon resources, developed energy infrastructure and self-sufficient energy
system, so energy security plays an important role in the bilateral relations between two countries.
According to evaluation of Obama administration, due to the region's natural resources Azerbaijan
is one of the countries which has a potential to rescue the dependence of Europe from "unstable
MIddle East" and "monopolistic Russia" on oil and natural gas issues. The implementation of South
Corridor project with the initiative of USA will extend cooperation between the countries. This
project is a key indicator of Azerbaijan devotion to all its commitments and furher development of
market economy principles which have always been main priority for USA.
Keywords:energy, security, cooperation, oil, gas
ABŞ üçün Cənubi Qafqazda Azərbaycanın xüsusi əhəmiyyətə malik olmasının əsas səbəbi
onun Cənubi Qafqazda zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına, inkişaf etmiş yanacaq-energetika
infrastrukturuna və özünü tam təmin edən enerji sisteminə malik yeganə ölkə olmasıdır. Təsadüfi
deyil ki, ikitərəfli münasibətlərin yüksələn xətlə inkişafında əsas pay da enerji təhlükəsizliyi üzərinə
düşür. (9) Azərbaycanın ərazisinin 70%-i neft-qaz resursları ilə perspektivli olduğundan ölkə
iqtisadiyyatının əsasını neft-qaz sənayesi təşkil edir. İndiyədək respublikamızda 71 neft-qaz yatağı
aşkarlanmış və onların 54-də istismar davam edir. ABŞ-ın da iştirakı ilə «Əsrin müqaviləsi» də
daxil olmaqla respublikaya mənsub Xəzər şelfini və quru əraziləri əhatə edən 21 beynəlxalq neft
kontraktı bağlanmışdır. Bu kontraktların əhatə etdiyi zonada hasilat yaxın 10-12 il ərzində apogeyə
yüksələcəkdir. Onilliyin sonunda təkcə «Azəri-Günəşli» və «Çıraq» platformasından gündə 1
milyon barrel, ildə isə 56-57 milyard ton neft hasil ediləcəkdir. Kəşf olunmuş və perspektiv təbii
qaz potensialı da 1-2 trilyon m3 civarında hesablanır. Vurğulanmalıdır ki, «Şahdəniz» layihəsi
sankiyalaşdırıldıqdan 4-5 il sonra Azərbaycan nəinki daxili ehtiyaclarını dolğun təmin edəcək və
hətta Avropa bazarına fəal təbii qaz ixrac edən dövlətlərdən birinə çevriləcəkdir.(7)
Ümumilikdə Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından Azərbaycanın iki əsas əhəmiyyətli
xüsusiyyəti var:
 Zəngin təbii qaz və neft resurslarına malik bir ölkə olması;
 ABŞ-ın qarşı çıxması səbəbiylə İran marşrutunun aradan qalxması nəticəsində Rusiyadan
yan keçməklə Mərkəzi Asiya enerji qaynaqlarını Avropaya daşıyacaq olan boru xətləri üçün
marşrut rolu oynaya bilməsi.(15)
Azərbaycan müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra bir sıra sahələrlərlə yanaşı, enerji
sektoruna aid mühüm strategiyanın hazırlanması da əsas məqsədlərdən birinə çevrilmişdi. Bu
sahədə ən böyük addım nəhəng neft kontraktının – ―Əsrin müqaviəsi‖nin imzalanması idi ki,bu
layihədə ABŞ ölkəmizin ən böyük dəstəkçilərindən idi. Beləliklə, ―Əsrin müqaviləsi‖ni uğurla
bağlayan Azərbaycan dövləti bir çox Qərb dövlətlərinin, ilk növbədə isə ABŞ-ın Azərbaycanda
iqtisadi maraqlarını yaratmaqla onların diqqətini öz problemlərinə cəlb edə bildi. (8) Qərb dövlətləri
içərisində ən mühüm pay ―Əsrin müqaviləsində‖ ABŞ şirkətlərinə ayrılmışdır. ABŞ-ın ―Yunokal‖,
―Amoko‖, ―Mak Dermott‖, ―Ekson‖ kimi 5 şirkətinə üst-üstə 50% investisiya payı ayrılmışdır ki,
bu da təqribən 5mlrd. ABŞ dollarına bərabər idi. ―Əsrin müqaviləsi‖nin imzalanması və uğurla
həyata keçirilməsi istiqamətində görülmüş işlər nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
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nüfuzu xeyli yüksəlmişdir. İlkin neftin hasil olunması Azərbaycanı dünyanın neft ixrac edən
ölkəsinə çevirdi. (5) Ən əsası isə bu saziş ötən əsrin 90-cı illərində hərbi təcavüzə məruz qalmış,
ciddi siyasi və iqtisadi sınaqlarla qarşılaşmış Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin
mühüm təminatına çevrilmiş və onun dünya birliyinə sıx inteqrasiyasını təmin etdi. ABŞ, Qərbin
bir sıra aparıcı ölkələri, habelə Mərkəzi Asiya regionu dövlətləri üçün strateji əhəmiyyət daşıyan
―Əsrin müqaviləsi‖ regionda digər qlobal layihələrin gerçəkləşməsinə yol açdı, Qərb dövlətlərinin
Azərbaycanla bütün sahələrdə genişmiqyaslı əməkdaşlığa marağını artırdı, beynəlxalq maliyyə
qurumları ilə münasibətlərdə keyfiyyətcə yeni bir mərhələnın başlanğıcına çevrildi.(23)
B.Obama administrasiyası zamanı da enerji diplomatiyası Azərbaycan xarici siyasətini
müəyyənləşdirən başlıca faktorlardan birinə çevrilmişdi. Həmin illərdə Azərbaycan dövləti qlobal
böhranın tüğyan etməsinə, dünyanın müxtəlif hissələrində baş verən hakimiyyət uğrunda silahlı
mübarizələrə, terrorun, xaosun pik həddə çatmasına baxmayaraq daxili siyasi sabitliyini və
beynəlxalq münasibətlərini qorumağı bacarmışdır. (14) Təsadüfi deyildir ki, böyük dövlətlərin birbiri ilə ―soyuq müharibə‖ apardığı belə bir həssas zaman kəsiyində Azərbaycan həm tərəfsizliyini
qorumuş, həm də hesablaşılan dövlətə çevrilmişdir. Azərbaycanın enerji resursları, ixracı,
təhlükəsizlik məsələlərinin etibarlılığı dünyanın böyük güc mərkəzlərinin, o cümlədən ABŞ-ın
diqqətini cəlb edirdi. B.Obama hakimiyyəti altında ABŞ Azərbaycana bir strateji tərəfdaş kimi
güvənirdi. Çünki, qloballaşan dünyada fövqəldovlət olan ABŞ-ın milli təhlükəsizliyinin ayrılmaz və
əsas tərkib hissələrindən biri enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasını hesab edilir. (17,s.8) ABŞ-ın
da əvəzsiz dəstəyi ilə BTC-nin istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycan dost və tərəfdaş ölkələrin,
həmçinin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında yaxından iştirak etmiş oldu. Bu,
ölkəmizin müasir Avropanın və dünyanın enerji təhlükəsizliyindəki rolunu da əhəmiyyətli dərəcədə
artırmaqla ölkəmizin ABŞ üçün həm də etibarlı strateji tərəfdaş statusunu möhkəmləndirmiş oldu.
Təsadüfi deyil ki, indiyədək ABŞ-ın təşkilatçılığı və iştirakı ilə keçirilən enerji sammitlərində
Azərbaycanın qlobal enerji təhlükəsizliyindəki müstəsna rolu və imkanları dəfələrlə
vurğulanmışdır.(6)
ABŞ üçün Azərbaycanın dünyanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol ona görə xüsusi çəkiyə
malikdir ki, respublikamız ilk növbədə özünün neft-qaz ehtiyatlarını şaxələndirilmiş formada ixrac
edə bilmə imkanlarına sahibdir(7) Ancaq, eyni zamanda, onu da qeyd etməliyik ki, hazırkı
imkanları genişləndirmək, şaxələndirmək və sayını artırmaq üçün yaxşı potensial mövcud olsa da,
bunun tətbiqi imkanları böyük dövlətlərin dəstəyi olmadan çətindir. Çünki, ilk növbədə ABŞ
olmaqla dünyada enerji daşıyıcıları olan böyük ölkələrin maraqlarının kəsişməsində tərəf seçmədən
siyasət aparmaq və enerji ehtiyatlarını nəql etmək, satmaq güclü diplomatik manevrlər tələb edir.
Həmin dövrdə Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti nəticəsində bu çətinliklər getdikcə dəf
olunurdu.(1) Neft-qaz təchizatı marşrutlarının şaxələndirilməsi ilə bağlı səslənən təklifləri hər
zaman Rəsmi Bakı dəstəkləmiş və bu sahədə müxtəlif layihələr üzərində düşünən Avropa İttifaqı
və ABŞ-ın enerji təhlükəsizliyinə töhfələr verməyə hazır olduğunu bəyan emişdir. Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə BTC, Bakı-Supsa neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin işə düşməsindən sonra
karbohidrogen ehtiyatlarının nəqli ilə bağlı regionda tamamilə yeni vəziyyət yarandı. Yəni, Xəzərin
karbohidrogen ehtiyatları ilk dəfə olaraq alternativ yollarla dünya bazarlarına çıxarılmağa başlandı
ki, bu da Azərbaycanın enerji siyasətinin müstəqil olmasından xəbər verdi. (12)
İkinci minillikdə neft marşrutları üzərində olduğu kimi, üçüncü minilliyin əvvəllərində də
Xəzər regionunda təbii qazın ixrac marşrutları üzərində geosiyasi çəkişmələr olduqca gur olmuşdur.
Rusiyanın yenidən mövqeyi Cənub axını kimi, öz ərazisindən keçən boru kəmərləri ilə nəqliyyatın
reallaşmasından yana idisə, ABŞ Rusiya infrastrukturundan yan keçən boru kəmərləri vasitəsilə
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enerjininin nəqlinə üstünlük verirdi. Hətta hələ 1996-ci ilin əvvəllərində ABŞ Xəzəryanı şərq
ölkələri vasitəsilə qaz nəqlini həyata keçirmək məqsədilə Trans Xəzər boru kəməri (TCGP)
layihəsi üçün böyük cəhd göstərmişdi.(22) Bildiyimiz kimi, 1990-cı illərin ərzində bu regionda
Avropanın rolu Rusiyanın təşəbbüsləri ilə zəiflədilmişdir. Xəzəryanı şərq ölkələrinin Rusiya
infrastrukturundan istifadə etmədən qərbə öz qazını göndərməsini təmin edəcək Trans Xəzər boru
kəməri layihəsi Rusiya, güclü şəkildə etiraz edirdi. TCGP fikri iki sahil ölkə-Rusiya və İranın
sərhədlərin bölgüsünü onların zərərinə dəyişə biləcək göl olan Xəzərin dəniz kimi yenidən
təsnifləndirilməsi layihəsinə veto qoyduqları zaman öz mövcudluğunu itirdi.(13)
Daha bir rəqib layihənin planlaşdırılmasına bir neçə kiçik Avropa şirkətləri və Türkiyənin
BOTAŞ şirkətinin 3990 kmlik Nabucco kəmərini təklif etməsi ilə 2002-ci ildə başlandı. Bu boru
kəmərinin bitməsi nəticəsində Avstriya, Türkiyə, Rumıniya, Bolqarıstan və Macarıstan vasitəsilə 31
milyard kubmetr Xəzər qazının nəql edilməsi nəzərdə tutulurdu. 2009-cu ilə qədər, ABŞ-ın
Nabukko kəməri layihəsinə güclü dəstəyi görünürdü və Azərbaycandan Nabukkoya qaz ötürülməsi
məqsədilə Amerika diplomatlarına təsir göstərmək üçün intensiv lobbiçilik fəaliyyəti aparılırdı.(18)
Avropa komissiyası Nabuccoya TEN-E statusu verdi, lakin Xəzər regionunda boru kəmərinin
aktiv müdafiəsində təmkinli görünürdü, bu hətta sonra, bariz olaraq təchizatçıların diversifikasinı
həyata keçirmək və Xəzər və Yaxın Şərqdən Avropaya qeyri-rus qaz tranzitini həvəsləndirmək üçün
nəzərdə tutulmuş 2008-ci ildəki Cənub qaz dəhlizi təşəbbüsünü başlatmış oldu. Həmin layihədə
Azərbaycan əsas təchizatcı olmaqla, Türkmənistan və İraq potensial təchizatcı qismində çıxış
edəcəkdi. Aİ-nin regionda öhdəliklərinin olmaması xüsusilə qeyd olunur və bir keçmiş ABŞ
diplomatı bunu belə şərh edir ki, azərbaycanlılar ABŞ-ın Avropanın qaz təchizatçılarının
diversifikasiyasına niyə Avropalılardan daha çox dəstək olması barədə yadelliləri sorğu-sual edirlər.
2008-ci ildə dərc olunan ABŞ Milli Müdafiə Strategiyası bu sualı dolğun şəkildə cavablandırır.
Burada bildirilir ki, ABŞ-ın milli hədəfləri arasında beynəlxalq səviyyədə təhlükəsizliyin təmin
edilməsi yer alır.(25, s.9) ABŞ üçün təhlükəsizlik anlayışı beynəlxalq sistemi əhatə edən qlobal
miqyasda olan təhlükəsizlik deməkdir. Obama administrasiyasının milli hədəflərə çatmaq üçün
təyin etdiyi vasitələr arasında "mühüm mövqeyə malik ölkələrin siyasətinin formalaşdırılması,
ABŞ-ın ittifaqlarının genişləndirilməsi, həmçinin ABŞ-ın strateji bölgələrə daxil olmasının və
hərəkət qabiliyyətinin mühafizə edilməsi yer alır. ABŞ-ın strateji bölgələrə daxil olması və
hərəkət qabiliyyətinin mühafizə edilməsi vasitəsi ABŞ-ın enerji mövzusuna yanaşmasında əsas
yer alır.(21,s.45) Buna görə, ABŞ-ın strateji bölgələrə daxil olmasının davamının təmin
edilməsi ölkənin milli təhlükəsizliyi ilə əlaqəlidir. Belə ki, enerji qaynaqlarına aramsız giriş
qlobal iqtisadiyyatın fəaliyyəti üçün labüd hesab edilir. Xüsusilə, dünya iqtisadiyyatı üçün əsas
zəif nöqtə neftin günümüzdəki dominant mövqeyini qoruması nəticəsində neft çıxarılan qeyrisabit bölgələrə qarşı asılılığın artmasıdır. Burada neftin dünya bazarına çatdırılmasının dünya
iqtisadiyyatına verdiyi töhfəsi vurğulanır. Beləliklə, ABŞ-ın neft istehsalçısı ölkələrə istiqamətli
marağının səbəbi kimi qlobal iqtisadiyyatın inkişafını əsas göstərdiyi təkzibolunmaz bir faktdır.
(24)
İstər Aİ-nin "Nabukko ilə əlaqədar laqeydliyinin, istərsə də Azərbaycanlıların öz
tərəddüdlərinin nəticəsində olur-olsun qaz öhdəliklərinin təmini ilə bağlı çətinliklərlə dolu illərdən
sonra, Nabucco layihəsinin miqyası kiçildilərək yalnız Avropanın eni boyunca nəqli həyata keçirən
Nabucco West-ə çevrildi. 2002-ci ildə Nabukko-nun əhatə edəcəyi ərazinin azalması haqda elan
edildikdən sonra, Azərbaycan və Türkiyə sürətlə ümidlərinin Avropanın Cənub qaz dəhlizi
təşəbbüsünə yönəldilməsini göstərən bir addım atdı: Onlar Azərbaycandan Türkiyəyə doğru uzanan
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və Avropada yeni qaz boru kəməri ilə keçidi reallaşdıracaq yeni təbii qaz kəməri-Trans Anadolu
(TANAP) layihəsini qəbul etdi.
TANAP-ın gerçəkləşməsi məxsusi olaraq Azərbaycanın artıq 20 il öncə göründüyü kimi
Avropa, ABŞ və Rusiya arasında qalmış "yeni böyük ad" olaraq dəfedilən və zəif dövlət olmadığını
göstərir. Lakin Xəzəryanı ölkələr hələ də enerji sahəsində qərbin iştirakına ehtiyac duyurlar cəlb
lazımdır, xüsusilə də, resurs potensialını inkişaf etdirmək və infrastrukturun maliyyələşdirilməsi
məsələlərində. Ümumiyyətlə, Xəzəryanı ölkələr güc və nüfuz sahibi olmağa namizəd ağıllı
aktorlara çevrilir. (16)Həmin ərəfədə təklif olunan boru kəməri layihələri ilə nəticədə Aİ və ABŞ-ın
razılığına səbəb olan planlar irəli sürülürdü. Aİ-nin enerji müvəkkili Gunter Ottingerin sözlərinə
görə, "Avropa bilavasitə Azərbaycan və Xəzər regionunun digər ölkələrindən qaz almaq məqsədinə
nail olmağın artıq bir addımlığındadır". ABŞ prezidenti Barak Obama Azərbaycan və Türkiyə
arasındakı qaz satışı və tranziti üzrə sazişinin Azərbaycanın Avropa bazarlarına çıxış əldə etməsi
üçün bir yol açdığını və Avropa enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın mühüm rol oynayacağı yeni
bir mərhələni başlatdığını "ifadə etdi. 2011-ci ilin sentyabrında Avropa Komissiyası tərəfindən yeni
TCGP layihəsi üçün bütün üzv dövlətlərin adından Azərbaycan və Türkmənistan arasında
hökumətlərarası sazişlə bağlı danışıqlar aparmaq səlahiyyəti verilən zaman transatlantik məqsədlər
üçün digər müsbət inkişaf baş verdi.
2012-ci il iyunun 28-də ―Şahdəniz‖ konsorsiumu Cənubi-şərqi və Mərkəzi Avropa
istiqamətində potensial qaz ixracı marşrutlarının dəyərləndirilməsi mərhələsini yekunlaşdırdı.
Yatağın işlənməsinin 2-ci mərhələsi çərçivəsində hasil olunacaq təbii qazın Mərkəzi Avropaya
potensial ixracı üçün variant kimi ―Nabucco West‖ layihəsinin seçildiyini elan etdi. Beləliklə,
TANAP kəməri ilə Türkiyəyə nəql edilən Azərbaycan qazı ―Nabucco West‖ vasitəsilə Avropa
bazarlarına çıxarılacaq. ―Nabucco‖ layihəsi qazın Azərbaycanın sərhədində alışını nəzərdə
tuturdusa, ―Nabucco West‖ layihəsinin TANAP-la birləşməsi sayəsində qaz Avropada daha yüksək
qiymətlə satıla biləcək. Özü də ―Nabucco West‖ yalnız Azərbaycan qazının ixracı üçün nəzərdə
tutulub. Bütün həyata keçirilən layihələr ilk növbədə ABŞ-ın dəstəyi ilə Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Azərbaycanın rolunu artırır.(4)
Bu layihələrdən sonra Trans-Anadolu (TANAP) və Trans-Adriatik (TAP) boru kəmərləri
layihələrinin həyata keçirilməsi Avropa və dünyanın enerji təhlükəsizliyi baxımından böyük
əhəmiyyətə malikdir və bu Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq siyasətində enerji diplotamiyası
mühüm faktor olduğunu ortaya qoyur.
Azərbaycan hazırda kənar təsirlərdən asılı olmayan milli enerji sektorunun yaradılması və
davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi məqsədilə çevik enerji siyasəti həyata keçirməkdədir. Bu
siyasətin prioritet vəzifələri ölkənin təbii enerji ehtiyatlarının qorunması və səmərəli istifadəsi, milli
energetika sektorunun inkişafı, əhalinin və iqtisadiyyatın neftə, qaza, elektrik enerjisinə və digər
enerji daşıyıcılarına olan daxili tələbatının tam və davamlı təminatı, xarici ölkələrin Xəzər
bölgəsindəki beynəlxalq, regional və yerli enerji maraqlarının və təhlükəsizliyinin respublikanın
milli maraqları ilə əlaqələndirilməsi, ölkənin enerji təhlükəsizliyindən irəli gələn digər strateji
məsələlərin həllindən ibarətdir.(11)
ABŞ-ın da təşəbbüskarlığı ilə reallaşan ―Cənub‖ qaz dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsi
Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və eləcə də digər ölkələr arasında səmərəli əməkdaşlığı daha da
genişləndirəcək. Bu layihə Azərbaycanın bütün öhdəliklərinə sadiq olduğunun və hər zaman ABŞ
üçün ümdə məsələlərdən olan bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini daha da inkişaf etdirdiyinin əsas
göstəricisidir. Azərbaycanla ABŞ da daxil olmaqla istənilən ölkə ilə enerji əməkdaşlığı siyasi tələb
məsələsi ola bilməz və bu məsələ hər hansı siyasi formatdan azad şəkildə realizə olunur. Xəzər
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hövzəsindən neftin və qazın dünya bazarlarına çatdırılması yollarının şaxələndirilməsi ABŞ və Qərb
dövlətlərinin geosiyasi maraqlarına da tam cavab verir. (19)
Müxtəlif aspaktlərdən yanaşdıqda ―Cənub‖ qaz dəhlizi XXI əsrin tarixi layihəsidir. Bu gün
―Cənub‖ qaz dəhlizinin reallaşması Ermənistanın beynəlxalq layihələrdən kənarda qalmaqla daha
böyük uğursuzluqlara düçar olacağına zəmin yaratmaqla yanaşı, Azərbaycanın regionda və dünya
ölkələri arasında hesablaşılan dövlətlərdən birinə çevrilməsi, iqtisadi asılılığımızın azalması və
digər faktorlar bunun əksinə olaraq düşmən dövlətin özünütəcrid və işğalçılıq siyasəti, iqtisadi və
siyasi asılılığını daha da sürətləndirəcək. Bu gün Azərbaycan müstəqil enerji siyasəti aparmaqla
başda ABŞ olmaqla, dünyanın böyük dövlətlərinin və qütblərinin tərəfdaşlıq etimadını qazanmağa
nail olmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin IV Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitinə ABŞ Prezidenti Barak Obama
tərəfindən dəvət edilməsi və dövlət başçımızın orada iştirakı ölkəmizin dünya siyasi arenasındakı
rolunun yüksəkliyini, onun nüvə təhlükəsizliyi məsələsində oynadığı moderatorluq funksiyasının nə
dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu bir daha təsdiq etmişdi. Azərbaycanın özü müharibə şəraitində
olmasına baxmayaraq, daim dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində əlindən
gələn dəstəyi göstərməsi ABŞ tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilib. Azərbaycanın böyük
güclərin də qatıldığı sammitdə iştirakı ölkəmizin dünyada nüfuz sahibi olması və təhlükəsizlik
sahəsində etibarlı tərəfdaşa çevrilməsinin bariz bir nümunəsidir. Prezident İlham Əliyevin Nüvə
Təhlükəsizliyi Sammitinə dəvət olunması eyni zamanda, ABŞ ilə Azərbaycan arasında inkişaf edən
dostluq və tərəfdaşlığın təzahürüdür.(10)
Beləliklə, real bazar iqtisadiyyatı ölkələrində olduğu kimi, milli enerji müstəqilliyini tam
formalaşdırmaq və enerji təhlükəsizliyini daha effektli etmək üçün Azərbaycanda da konkret enerji
strategiyasının hazırlanması və tətbiqi olduqca zəruri və mühümdür. Bu gün dünyanın bir sıra
qaynar nöqtələrində, o cümlədən, bizə yaxın Suriya və İraqda baş verənlər dünyanın böyük
güclərinin arasında sağlam rəqabət, daxili stabilliyi qorumaq, əhalinin sosial rifahını yüksəltmək və
milli strateji bütün layihələrimizi həyata keçirmək, bir sözlə, mövqelərimizi möhkəmləndirmək
üçün milli enerji siyasətimizi son dərəcə təkmilləşdirmək və proseslərdə ehtiyac duyulan tərəf
olmaqla xarici siyasətdə diplomatik balansı qorumağımız gərəkdir.
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Статья посвящена современной ситуации вокруг иранской ядерной программы. В
статье освещены позиции иранской стороны и «шестерки» международных посредников,
рассмотрено нынешнее состояние переговорного процесса, а также последние раунды
переговоров, предложения переговаривающихся сторон. Автором рассмотрены
возможности мирного и военного разрешения иранской ядерной проблемы, предложены
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Məqalə İranın nüvə proqramının müasir vəziyyətinə həsr olunmuşdur. Məqalədə İran tərəfinnin
və altı beynəlxalq vasitəçinin mövqeləri işıqlandırılmış, danışıqların cari vəziyyəti, həmçinin son
danışıqlar raundu və danışıqlar aparan tərəflərin təklifləri nəzərdən keçirilmişdir. Müəllif
tərəfindən İranın nüvə probleminin sülh və hərbi yolla həlli imkanlarının variantları açıqlanmış,
İranın nüvə proqramı ətrafında vəziyyətin inkişafının mümkün ssenariləri təklif olunmuşdur.
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IRAN'S NUCLEAR PROGRAM: CURRENT STATE
AND ĠNTERNATĠONAL ĠMPLĠCATĠONS
The article is devoted to the current situation of the Iranian nuclear program. In the article the
attitude of Iran and of six international mediators are enlightened, also the latest rounds of
negotiations and the suggestions of negotiators are mentioned. Author considers peaceful and
military ways of solution of the Iranian nuclear problem, possible scenarios of the development of
the situation around the Iranian nuclear program are suggested.
Key words: International Atomic Energy Agency, nuclear program, psychological war,
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Осуществление иранской ядерной программы началось в середине 1970-х годов в
период правления шаха Мохаммеда Реза-Пехлеви. Хотя еще в 1957 г. Иран подписал
соглашение с США о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии в рамках
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программы «Атом для мира», вступил в том же году в МАГАТЭ, а в 1968 г. подписал ДНЯО.
Однако, именно в 1974 г. была создана «Организация по атомной энергии Ирана», которая
разработала план строительства 23 ядерных энергоблоков стоимостью около 30 млрд.
долларов при поддержке США и западноевропейских государств. Программа была
рассчитана на 25 лет. Прозвучало публичное заявление шаха Мохаммеда Реза-Пехлеви:
«Иран будет обладать ядерным оружием, без сомнения, раньше, чем некоторые полагают» –
впрочем, под давлением США он позднее дезавуировал это заявление.
В 1974 г. Иран закупил 4 атомных реактора – два во Франции и два в ФРГ, в 1977 г. ФРГ
поставила Тегерану еще 4 реактора. В 1978 г. Иран получает американский
исследовательский реактор мощностью 5 МВт. Сотрудничество с Ираном в области атомной
энергетики начала и Аргентина. Западная Германия приступила к строительству двух блоков
АЭС в Бушере.
В 1979 г. после исламской революции, новое правительство ИРИ отказалось от
программы строительства АЭС. Из страны выехали не только иностранные специалисты, но
и большое число иранцев, участвовавших в ядерном проекте. Однако через несколько лет,
когда обстановка в стране стабилизировалась, руководство Ирана возобновило реализацию
ядерной программы. В Исфахане при помощи Китая был создан учебно-исследовательский
центр с исследовательским реактором на тяжелой воде, была продолжена добыча урановой
руды (7).
В 1992 г. между Российской Федерацией и Ираном было заключено соглашение о
сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, предусматривающее ряд
направлений: использование ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве и
промышленности, фундаментальные исследования в области ядерной физики и др.
В январе 1995 г. между Россией и Ираном был подписан контракт на завершение
строительства первого энергоблока АЭС в Бушере (строительство Бушерской АЭС началось
в 1998 г.). США же обвинив Иран в том, что он тайно ведет работы по созданию ядерного
оружия, в одностороннем порядке вводят торгово-экономические санкции против Ирана.
Несмотря на то, что в конце 1990-х гг. Россия заморозила поставки Ирану военной техники,
после визита в Москву в 2001 г. президента Хатами российские поставки Ирану продукции
военно-технического назначения были возобновлены (8).
Еще в 2002 г. президент США Джордж Буш-младший причислил Иран к странам «оси
зла», которые финансируют террористов и стремятся завладеть ядерным оружием. США
пытались добиться международной изоляции Ирана, чтобы не допустить создания этой
страной атомной бомбы. Однако усилия США натолкнулись на противодействие со стороны
Франции, Германии и Великобритании, а также России, связанной с Ираном контрактами на
поставку военной техники и строительство АЭС в Бушере. 2 октября 2003 г. в Тегеран
прибыла высокопоставленная делегация МАГАТЭ для ведения переговоров с иранскими
официальными лицами по вопросам ядерной программы Исламской Республики Иран (9).
Делегация прибыла после принятия Советом управляющих МАГАТЭ «антииранской»,
как считают в Тегеране, резолюции по ядерной программе ИРИ. Она не ставила задачу
проведения инспекций ядерных объектов Ирана, особенно тех, которые вызывали массу
вопросов у МАГАТЭ, в частности завод по обогащению урана в Натанзе. Главной целью
делегации, как стало известно, было любым способом постараться убедить Тегеран
приостановить деятельность в направлении поиска путей производства обогащенного урана
в Натанзе. Более того, делегация хотела получить доступ инспекторам Агентства на объекты,
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перечень которых она привезла с собой, а также список технологий, закупленных ранее
Ираном в третьих странах, в обход контроля со стороны МАГАТЭ.
Как заявил официальный представитель Ирана в МАГАТЭ Али Акбар Салехи, у Ирана
«нет проблем в части сотрудничества с МАГАТЭ». При этом Салехи напомнил о том, что
МАГАТЭ не может диктовать другим странам, подписывать им или не подписывать какиелибо документы, поскольку это противоречит нормам международного права. Ирану было
предложено приостановить деятельность по обогащению урана с тем, чтобы он проявил
большую открытость до момента подписания дополнительного протокола к Договору о
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Пока Тегеран ведет работы в этой области»,
– признал иранский представитель в МАГАТЭ (5,с.38).
Иран передал делегации список оборудования, закупленного им для обогащения урана.
С этим списком, а также с заверениями иранской стороны о готовности к сотрудничеству,
глава делегации МАГАТЭ отбыл из Тегерана, оставив там пятерых представителей
агентства. Иранская сторона тут же поспешила сообщить об успешном завершении
переговоров, хотя, по сути, они перешли во второй этап. Оставшиеся члены делегации
продолжили переговоры по спискам оборудования, а прибывшие сюда инспектора
разъехались по 10 объектам, на которых, как подозревало МАГАТЭ, нарушались
обязательства по мирной ядерной программе Ирана.
Вопросы иранской стороны сводились, главным образом, к тому предоставит ли
МАГАТЭ гарантии передачи Тегерану современных ядерных технологий и будет ли оно
выдвигать новые условия после подписания дополнительного протокола к ДНЯО.
Более того, уже на второй день переговоров стало ясно, что Тегеран выдвигает условия
подписания этого документа. На это намекнул весьма влиятельный государственный и
политический деятель Ирана, бывший президент этой страны аятолла Али Акбар ХашемиРафсанджани. Он изложил позицию Ирана в отношении своей ядерной программы и
сотрудничества с МАГАТЭ. «Мы всегда заявляли, что Исламская Республика стремится
лишь к использованию ядерных технологий исключительно в мирных целях», – отметил он.
А.А.Хашеми-Рафсанджани заявил о заинтересованности Ирана «продолжать сотрудничество
с МАГАТЭ и о намерении тщательно изучить дополнительный протокол». «Мы согласимся
подписать документ, если он будет соответствовать нашим национальным интересам», –
заявил он (5,с.39).
В конце 2003 г. главы МИД Франции, Германии и Великобритании убедили Иран
согласиться на подписание дополнительного протокола к Договору о нераспространении
ядерного оружия, который позволяет инспекторам МАГАТЭ проверять любой иранский
объект. Этот документ, однако, так и не был ратифицирован иранским парламентом. Что
касается инспекции МАГАТЭ, то инспекторам все же удалось обнаружить в Иране
центрифуги для обогащения урана (2).
В сентябре 2004 г. США согласовали с Великобританией, Францией и Германией текст
резолюции МАГАТЭ, требующей от ИРИ рассекретить все его ядерные программы.
Европейские страны заявили о намерении резко ужесточить давление на Иран в этой связи.
Британский МИД призвал Иран немедленно прервать все работы по обогащению урана.
Принятую жесткую резолюцию иранские власти сочли оскорбительной и заявили, что
Исламская Республика не примет никаких ультимативных требований, связанных с
прекращением обогащения урана.
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21 сентября 2004 г. Иран сообщил о начале широкомасштабной переработки урановой
руды – первого этапа обогащения урана. Пробная переработка (примерно 37 тонн руды)
прошла успешно. Одновременно президент ИРИ Мохаммад Хатами заявил, что Тегеран не
стремится создавать ядерное оружие, «так как это будет противоречить нашей религии и
культуре» (1,с.1-2).
Позднее, Иран уведомил МАГАТЭ о том, что возобновляет свои ядерные исследования и
10 января 2006 г. власти Ирана в присутствии представителей МАГАТЭ сняли пломбы с
ядерных исследовательских центров страны в Натанзе, Парсе и Фараянде. Уже 4 февраля
Совет управляющих МАГАТЭ 27 голосами «за» (трое – «против», пять – «воздержались»)
принимает решение информировать Совет Безопасности ООН о неотложных шагах, которые
необходимо сделать Ирану, чтобы снять опасения относительно военного характера своей
ядерной программы. На это глава иранской делегации в МАГАТЭ Джавад Ваиди заявил, что
Иран ограничит международные инспекции на своих ядерных объектах и приступит к
полномасштабной программе по обогащению урана. В тот же день президент Ирана Махмуд
Ахмадинежад приказал «приостановить выполнение дополнительного протокола к Договору
о нераспространении ядерного оружия и других видов сотрудничества, выходящих за его
рамки, и начать всю исследовательскую и промышленную деятельность в целях
использования мирных ядерных технологий для производства энергии». В ответ на иранские
действия госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что «мир не будет стоять и смотреть,
как настойчиво Иран идет по пути обретения ядерного оружия».
8 марта 2006 г., заслушав доклад главы МАГАТЭ Мохаммеда аль-Барадея, МАГАТЭ
принимает решение о выносе вопроса об иранской ядерной программе на рассмотрение
Совета Безопасности ООН, а 12 марта глава МИД ИРИ Манучехр Моттаки заявил, что Иран
может пересмотреть свою ядерную политику и выйти из ДНЯО, если ему откажут в праве
обогащать уран и производить ядерное топливо.
30 марта 2006 г. в Берлине прошла встреча глав МИД постоянных членов Совета
Безопасности ООН (России, США, Франции, Великобритании и Китая) и Германии с целью
найти пути решения иранской ядерной проблемы. Два члена «шестерки» – Россия и Китай –
выступили против введения каких-либо санкций против Ирана. США, Германия, Франция и
Великобритания, со своей стороны, не исключили применения против Ирана жестких
санкций, если тот не будет следовать мораторию на обогащение урана. Накануне берлинской
встречи Совет Безопасности ООН подписал совместное заявление, в котором призвал Иран
к полной и длительной приостановке всей деятельности, связанной с обогащением урана,
включая научно-исследовательские работы (3,с.175-176).
Выступая 11 февраля 2007 г., президент Исламской Республики М.Ахмадинежад
подчеркнул, что в центре по конверсии урановой руды в Исфахане, центре по обогащению
урана в Натанзе и других ядерных объектах «быстро и успешно продолжается деятельность
– от добычи урана в шахтах до его обогащения». Касаясь темы урегулирования ситуации
вокруг иранского «ядерного досье», президент подчеркнул, что Тегеран выступает за
«справедливый и равноправный диалог без предварительных условий». М.Ахмадинежад
ясно дал понять, что ни о какой приостановке ядерных разработок не может быть и речи
(4,с.25).
В ответ мировое сообщество усилило давление на Иран, требуя от него обеспечить
полную прозрачность ядерной программы и доказать ее исключительную мирную
направленность, а Совет Безопасности ООН принял 6 резолюций, из которых 4 вводили
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режим санкций. Односторонние санкции США и ЕС отрезали Иран от мировой финансовой
системы и существенно ограничили экспорт нефти из этой страны. Далее последовал ряд
загадочных убийств иранских ученых-ядерщиков, а также появление компьютерного вируса
Stuxnet в Натанзе, который привел к выводу из строя около тысячи центрифуг.
К этому времени Иран считал полностью завершенной так называемую Модальную
программу, или План работы по разрешению оставшихся невыясненными проблем,
касающихся ядерной деятельности в прошлом. 3 марта 2008 г. СБ ООН принял новую
резолюцию. В ней, в отличие от предыдущих, отмечалось, что дальнейшее сотрудничество
МАГАТЭ с Ираном «способствовало бы восстановлению уверенности международного
сообщества в исключительно мирном характере ядерной программы Ирана». Резолюция
подтверждала сохранение всех предыдущих санкций, а также предусматривала ужесточение
некоторых санкций. При этом санкции не затрагивали строительство АЭС в Бушере, а также
сотрудничество Ирана в ядерной области с МАГАТЭ. Одновременно с резолюцией было
принято совместное заявление стран «шестерки» (постоянных членов СБ ООН плюс
Германия), которое в целом демонстрировало надежду на восстановление доверия к
иранской ядерной программе, развивало предложения «шестерки» от 2006 г.
В ИРИ реализуются как урановая, так и плутониевая программа. По мнению аналитиков,
наибольшую опасность для международного сообщества представляет иранская урановая
программа, которая может позволить в некоторой перспективе выйти на производство
ядерного оружия. На конец января 2010 г. в ИРИ было накоплено 2065 кг
низкообогащенного урана (НОУ). При дообогащении этого материала до 80% (что
достаточно для уверенного подрыва ядерного боезаряда) может быть изготовлено две-три
атомные бомбы. Промышленное обогащение урана осуществляется только на газовых
центрифугах первого поколения малой мощности (Р-1, иранское название – IR-1).
Одновременно в опытной эксплуатации находятся более мощные газовые центрифуги: IR-2 и
IR-4.
Определенное беспокойство вызывает реализация иранской плутониевой программы.
Строящийся в Араке с сентября 2004 г. исследовательский тяжеловодный реактор IR-40
мощностью 40 МВт, сможет нарабатывать ежегодно порядка 9 кг плутония. 17 августа 2009
г. Иран после неоднократных запросов МАГАТЭ предоставил Агентству доступ к этому
реактору. Острая потребность в проведении инспекции состояла в том, что после завершения
строительства соответствующих сооружений проводить необходимый мониторинг по
спутниковым данным стало затруднительно. В ходе инспекции было выявлено отсутствие
корпуса ядерного реактора.
Параллельно с ядерной достаточно быстрыми темпами реализуется иранская ракетная
программа. В ИРИ на боевом дежурстве находятся мобильные жидкостные одноступенчатые
ракеты «Шехаб-3», при разработке которых активно использовались конструкторские
решения северокорейских баллистических ракет типа «Нодон». Принципиально возможно
оснащение этих ракет ядерным боезарядом на основе оружейного (высокообогащенного)
урана. В этом случае дальность их стрельбы составит 1,3-1,5 тыс. км (6,с.39).
На этом фоне в 2012 году начались тайные переговоры между США и Ираном. Они не
смогли существенно продвинуться до августа 2013 г., когда новым президентом ИРИ был
избран Хассан Рухани, который сделал поиск решения ядерного вопроса главным
внешнеполитическим приоритетом.
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24 ноября 2013 г. Иран и шесть стран-участников заключили промежуточное
соглашение, известное как Совместный план действий, по которому смягчение санкций
производилось в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Однако сторонам
потребовалось еще 20 месяцев, чтобы согласовать все детали документа – в силу сложности
проблемы, а также несогласия некоторых сил внутри Ирана и на международной арене с
предложенным соглашением.
14 июля 2015 г. США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия, ЕС и Иран
договорились о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД – известно как
«иранское соглашение»), с целью положить конец противостоянию вокруг ядерной
программы Тегерана. Документ существенно ограничивает, сокращает и перестраивает
иранский ядерно-технический комплекс, программу его развития, запасы и качество ядерных
материалов, а также запрещает деятельность потенциально военного характера. Согласно
СВПД, Иран будет сотрудничать с МАГАТЭ для прояснения прошлых и настоящих
нерешенных вопросов, предоставит Агентству дополнительные возможности для
мониторинга и доступ к любым подозрительным объектам, будет предоставлять
информацию о запасах природного урана и центрифугах. В течение 15 лет международное
сотрудничество в ядерной сфере будет осуществляться только после одобрения специально
созданной Совместной комиссией. В результате выполнения указанных мер в течение
последующих 10-15 лет практически исключается создание Ираном ядерного оружия, как и
сколько-нибудь значительная тайная деятельность военного характера (10).
С 16 января 2016 г. Иран избавился от большинства наложенных на него мировым
сообществом санкций – в этот день, т.н. день имплементации МАГАТЭ представила доклад,
подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих
переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. Позднее
ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с
его ядерной программой. Это позволило России и Ирану расширить сотрудничество в
различных проектах, в том числе по иранской ядерной программе. Чтобы помочь Тегерану
выполнить требование МАГАТЭ, согласно которому запасы низкообогащенного урана в
исламской республике должны быть снижены до 300 кг, часть избытка этого сырья будет
вывезена в Россию. А для другого требования МАГАТЭ, которое состоит в
перепрофилировании ядерного предприятия в Фордо, созданного для обогащения урана, в
предприятие по производству медицинских изотопов, РФ осуществит поставку
оборудования. Россия также помогла ИРИ закончить строительство АЭС в Бушере. Первый
блок АЭС «Бушер» был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 г.,
в 2013 г. передан в гарантийную эксплуатацию, а в августе 2015 г. был подписан протокол
окончательной его приемки (контракт на сооружение по российскому проекту второй
очереди АЭС «Бушер» был подписан между сторонами еще в ноябре 2004 г.).
Несомненно, если международное сообщество будет делать дальнейшие шаги навстречу
Ирану, страна будет держаться в рамках сделки, ориентированной на ближайшие десять лет.
Это, в свою очередь, удержит и других ключевых игроков на Ближнем Востоке от развития
их ядерных программ. Тем не менее, по мнению экспертов, главная проблема между
Вашингтоном и Тегераном остается. Она заключается в том, что Исламская Республика,
заморозив ядерную программу, не собирается отказываться от стратегии усиления своего
влияния в регионе.
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AMERĠKA BĠRLƏġMĠġ ġTATLARINDA FƏALĠYYƏT
GÖSTƏRƏN ERMƏNĠ QURUMLARI
ABŞ demokratiyasının təzahür formalarından biri də fərqli millətlərə, sosial qruplara məxsus
ictimai birliklərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının və ya qurumların sərbəst fəaliyyətidir. Vətəndaş
cəmiyyətinin də mövcudluğunun göstəricisi olan bu birliklərin fəaliyyəti bəzən dövlətin daxili və
xarici siyasətinə təsir edir, yaxud da dövlət bu qurumlardan öz maraqlarına çatmaq üçün istifadə
edir. Dövlətin verdiyi sərbəstlikdən bəzi etniklər və millətlər sui istifadə edirək fəaliyyətlərilə
qarşıdurmalar yaradırlar. Bu gun ABŞ-da 1000-dən çox müxtəlif istiqamətli qeyri-hökumət
təşkilatları var ki, bir çox hallarda həmin qurumların adları, məqsədləri və fəaliyyətləri ziddiyətli
olur. Məqalədə həmin qurumların fəaliyyəti və ziddiyyətli məqamlar araşdırılır.
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АРМЯНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
Одной из форм проявления демократии США является свободная деятельность
общественных организаций, которые относятся к социальным группам и разным нациям,
неправительственных организаций или учреждений. Деятельность этих организаций,
которые являются показателем существования гражданского общества, иногда влияют на
внешнюю и внутреннюю политику государства или же государство для достижения
собственных интересов пользуется этими организациями. На сегодняшний день в США
существуют больше 1000 разносторонних неправительственных организаций, у которых во
многих случаях названия, цели и деятельность противоречивы. В статье исследуется
деятельность и спорные моменты этих учреждений.
Ключевые слова: организация, лоббирование, общество, США, правительство,
иностранны
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ARMENIAN ORGANIZATIONS IN THE UNITED STATES
One of the forms of manifestation of the US democracy is an independent activity of public
associations, non-governmental organizations or institutions belonging to different nationalities
and social groups. The activities of these associations which are the indicative of the presence of
civil society, sometimes affect the state's domestic and foreign policy, or the state uses these bodies
to achieve its interests. Some ethnic groups and nations abuse the freedom issued by the state and
create conflicts with their activities. Today, there are more than 1,000 non-governmental
organizations in different directions in the United States, that in many cases, the names of these
institutions, aims and activities are controversial. This article explores these organizations and
their controversial aspects.
Keywords: organization, lobbying, society, the US, government, foreign
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ABŞ demokratiyasının təzahür formalarından biri də fərqli millətlərə, sosial qruplara məxsus
ictimai birliklərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının və ya qurumların sərbəst fəaliyyətidir. Vətəndaş
cəmiyyətinin də mövcudluğunun göstəricisi olan bu birliklərin fəaliyyəti bəzən dövlətin daxili və
xarici siyasətinə təsir edir, yaxud da dövlət bu qurumlardan öz maraqlarına çatmaq üçün istifadə
edir. Dövlətin verdiyi sərbəstlikdən bəzi etniklər və millətlər sui istifadə edirək fəaliyyətlərilə
qarşıdurmalar yaradırlar. Bu gun ABŞ-da 1000-dən çox müxtəlif istiqamətli qeyri-hökumət
təşkilatları var ki, bir çox hallarda həmin qurumların adları, məqsədləri və fəaliyyətləri ziddiyətli
olur. Məqalədə həmin qurumların fəaliyyəti və ziddiyyətli məqamlar araşdırılır.
1965-ci ildən 2000-ci ilə qədər ABŞ-dakı erməni qurumlarında gözlə görülən bir artım qeydə
alınmışdır. Bu dövrdə yüzlərlə təşkilat qurulmuşdur. Bu təşkilatların fərqli şəhərlərdə və
qəsəbələrdə şöbələrinin olduğunu nəzərə alsaq rəqəm olduqca böyüyər. Ümumi olaraq, 1887-ci
ildən bu günə qədər ABŞ və Kanadadakı erməni qurumlarının sayı kilsələr xaric 1046-dır. Bu
rəqəmə 182 erməni kilsəsini də əlavə etsək rəqəm 1228-ə çatar.
ABŞ-dakı erməni icma qurumları ölkə daxilində müxtəlif adlar altında təşkilatlanıblar.
Təşkilatların sahib olduqları maddi imkanlar və dəstəklər, təşkilatlanma formaları və xəbərləşmə
vasitələrindən yararlanmaq baxımından digər ölkələrdə olan erməni təşkilatlarından daha çox təsirli
vəziyyətdədirlər. Bu ölkədə Daşnaqların, Ramqavarların, Xınçakların bir-birilərindən asılı olmayan
fərqli təşkilatları mövcuddur. Bu üç qrup təşkilatın erməni davası üzərində izləmiş olduqları siyasəti
bir parçası olan dünyadakı digər hərəkatlar və uzun vədəli xarici siyasətdən təsirləndikləri müşahidə
olunmuşdur. Onlar həm də Avropa, Orta Şərq, Afrika ölkələri ilə Sovetlər birliyi və Ermənistan
Cumhuriyyəti ilə məqsəd və qanunları nisbətində münasibətlərə sahibdirlər. Yəni ABŞ-dakı bu
təşkilatlar digər erməni təşkilatları ilə koordinasiya təşkil etməkdədirlər. Bütün bu psixoloji
təsirlənmə imkanları xaric ABŞ-da möcvud olan elmi qurum və araşdırma mərkəzləri ilə, siyasi
fərdlərlə, kilsə, xəstəxana, yetimxanalar, vətəndaşlıq təşkilatları və s. məhəlli təşkilatlarla həmkarlıq
və qarşılıqlı yardım adı altında münasibət qurmaqdadırlar (12, 97).
Ümumən ABŞ-da fəaliyyət göstərən ermənilərə aid əsas qurumlar bunlardır: Məzun Qurumları
(Alumni Organizations), Erməni elm və araşdırma Mərkəzləri (Armenian Studies and Research
Centers), İdman Qurumları (Athletics Organizations), İcma Mərkəzləri (Community Centers),
Vətəndaş qurumları (Compatriotic Organizations), Mədəni Qurumlar (Cultural Organizations),
Subay Erməni bəy və xanımları Tanışetmə xidməti qurumu ( Dating Service Organizations), Elmi
Qurumlar (Educational Organizations), Vəqflər (Foundations), Cənazə Dəfn Məskənləri və
Qəbirstanlıqlar (Funeral Homes and Cemeteries), Ədəbi Qurumlar (Literary Organizations),
Xeyirpərvər Qurumlar (Philanthropic Organizations), Dini Qurumlar (Religious Organizations),
Sosial Xidmət Qurumları (Social Service Organizations), Tələbə Qurumları (Students Organizations
―Collage and University‖), Gənclik Qurumları (Youth Organizations) dır.
ABŞ-da ermənilərə aid məzun qurumlarının sayı 17-dir. Bunlardan 16-ı ABŞ-da, biri də
Kanadadır. Ümumən, məzun qurumlarının məqsədləri bunlardır: mümkün ola biləcək hər şəkildə
birlik, məzun olduqları elmi müəssislərin bilik səviyyələrini yaxşılaşdırmaq və irəliyə aparmağı
hədəfləmək. Hər birlik öz məzunları ilə sıx münasibətlər quraraq bir dam altında toplanıb və halhazırda bu təhsil olacaqlarında təhsil alan erməni tələbələrə sosial, mədəni, elmi və s. istiqamətlərdə
dəstək olmağı məqsədi qoymuşdur (13). Həm də bu qurum daxilindəki birliklər tələbələrə elmi və
ədəbi fəalliyətlər vasitəsilə milli mənlik şüurunu da mənimsədirlər. Bu qurumlar, öz məzunlarının
maliyyə dəstəkləri ilə fəaliyyətlərini sürdürür.
ABŞ-da fəaliyyət göstərən Erməni Elm və Araşdırma Mərkəzləri (Armenian Studies and
Research Centers) gah qeyri hökumət təşkilatı, gah da müxtəlif amerikan universitetlərində
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fəaliyyət göstərirlər. Bu mərkəzlərin 9-u Kaliforniyada, 4-ü Nyu-Yorkda, 3-ü Massaçusettsdə, 2-i
Kanadada, 2-i Miçiqanda, Utah, Ontario Kanada və Connectuctda bir ədəd olmaqla (cəmi 23 ədəd)
aktiv fəaliyyət göstərirlər. Bu mərkəzlərin üçdə biri müxtəlif universitetlərdə, qalanı isə qeyri
hökumət təşkilatı kimi işlərini aparır. Bu araşdırma mərkəzlərinin ən vacib icra məqsədləri erməni
soyqrımı araşdırmalarını akademik olaraq yürütmək və bunun üçün keçirilən konfransları həm
təşkilatı, həm də maddi olaraq dəstəkləməkdir. Bundan əlavə həm Ermənistanda, həm də
xaricindəki erməni incəsənət, tarix, dil, ədəbiyyatı kimi araşdırmalar aparmaq və ermənilərin sosiopolitik və iqtisadi problemlərinə çarə tapmağı qarşılarına məqsəd qoyublar. Qurumların fəalliyəti
müxtəlifdir. Onlar ABŞ və Ermənistanda texnologiyaya, elmə və iqtisadiyyata təsir edən
məsələlərin analizini, araşdırmasını, müşavirəsini edirlər (6, 19).
Belə yerlərdə fəaliyyət göstərən ermənilər, türklər və Tükiyə haqqındakı fikirləri və siyasəti öz
əlləri altında saxlamaq üçün həm qurmuş olduqları özəl institutlarda, həm də universitetlərin
içindəki mərkəzlərində geniş və təsirli bir şəkildə çalışmalar aparırlar (12, 112).
Erməni soyqrımı mövzusunda ABŞ-dakı bütün Erməni Araşdırma Mərkəzləri koordinasiyalı
olaraq fəaliyyət göstərməkdədirlər. Bunların arasında xüsusilə soyqrım işləri aparan Amerikalı
Erməni Qurumu ( Armenian American Society for Studies on Stress and Genocide) , Beynəlxalq
Erməni Mərkəzi (Armenian Center for National) və 1967-ci ildə qurulan Beynəlxalq İşlər,
Kaliforniya Əyalət Universiteti, Fresno Erməni İşləri Proqramı (14). (International Studies,
California State University, Fresno Armenian Studies Program) misal kimi göstərilə bilər.
Bunlardan əlavə Michigan Universiteti Erməni Araşdırma və Yayın Mərkəzi (Center for Armenian
Research and Publication University of Michigan Dearborn), Erməni işləri və Araşdırmaları Milli
Birliyi (National Association for Armenian Studie & Research (NAASR)), Kalifornia Los Angeles
Universiteti (University of California Los Angeles (UCLA) ), və Massachusetsdə Zoryan, Müasir
Erməni Araşdırmaları və Sənədləşdirmə İnstitutu kimi araşdırma mərkəzləri Türkiyyə əleyhinə işlər
aparmaqdadırlar. Adı keçən qurumların digər fəalliyyətləri erməni sənəti, geosiyasi tarixi,
ədəbiyyatı, mədəniyyəti və s. kimi işlərə təşviq etmək, dünyada bu kimi akademik araşdırma
edənlərlə birlikdə işləməkdir. Həm ABŞ-da, həm də dünyanın digər ölkələrində yaşayan erməni
cəmiyyətinin demoqrafik quruluşunu incələmək, ailə qeydlərini tutmaq, mühafizə etmək, məsələ ilə
bağlı evlilik, doğum, ölüm, xəstəxana, köç, səs vermə, vergi, məzarlıq işləri, şəxsi və s. kimi
mövzularda sənədlər hazırlamaq, milli bir məlumat bankı yaratmaq üçün Ermənistan və erməni
xalqı ilə bağlı materialları bir kitabxanada toplamaq, mövzu haqqında akademik nəşrlər çıxarmaq,
dünya tarix və mədəniyyətində ermənilərin rolunun başa düşülməsini təmin etmək, xristianlarla
bağlı əsərlər nəşr etmək, erməni kilsələri üçün keşişlər yetişdirmək, erməni kilsələri inşa etmək və s.
fəalliyətləti də vardır.
Erməni sənət və mədəniyyəti, tarixi, arxeologiyası, sosial elmlər, dil kimi mövzularda üzərində
işlənilən və müqayisəli araşdırmalar edən universitet və elmi təşkilatlar əsasən mövzunu tamamilə
elmi olaraq insanlıq və sivilizasiya tarixi və araşdırmaları tərəfindən görərkən, erməni azlıq
təşkilatları bu yanaşmanı bir propaqanda mövzusu və vasitəçi şəklində dəyərləndirirlər. Erməni
qrupları üçün hər elmi çalışma ermənilik münaqişəsinə xidmət etdiyi ölçüdə hər araşdırma mərkəzi
erməni torpaqlarının Türkiyə, Rusiya və ya İrandan necə qoparılacağını izah edən və bu torpaqların
ermənilərə aid olduğunu sübut edəcəyi dərəcədə maraqlıdır. Buna uyğun olaraq fəaliyyət sahəsində
ilk sıranı universitetlər, araşdırma mərkəzləri və institutlar yaratmaq işi alır. Universitet, institut və
araşdırma mərkəzlərinin çalışmaları propaqanda vasitəçisi olaraq istifadə olunmaq məqsədi ilə
dünya əhalisi gənclərinin diqqətini erməni münaqişəsi üzərinə çəkərək bu zümrələr tərəfindən güclü
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və dinamik bir dəstək alınacağı düşünülür. 1985-ci ildə Dr. Dennis R. Papazian tərəfindən qurulan
Erməni Araşdırma və Nəşr Mərkəzinin çalışmaları bu mövzuda yaxşı bir nümunədir (15).
Mərkəzin quruluş tarixi çox qədim olmasa da tərkibində 43 min yaxın bir məlumat bankı
meydana gətirməyi bacarmışdır. Bu qələmlərin içində erməni-Ermənistan-erməni problemi
mövzulu ingiliscə, ermənicə, rusca və digər dillərdə olmaq üzrə 7665 kitab, fayllaşdırılmış şəkildə
20 min qazet məqaləsi mövcuddur. Mərkəz ayrıca Avstriya, Fransa, Almaniya, İngiltərə, Osmanlı
dövləti və Amerikan arxiv qeydlərini ehtiva edən bir mikrofilm arxivini erməni mövzusu üzərinə
çalışma edənlər üçün xidmətə daxil etmişdir.
Erməni Araşdırma və Nəşr mərkəzlərində olan türkcə əsərlərdən bəziləri bunlardır: Osmanlı
parlament qeydləri (1909-1920 və 1877(tək cild)) Parlament tarixinin 12 cildi, Mülkiyyəlilər
tarixinin 8 cildi, nəşr olunmuş əsərlərdən 3 cildlik ―Ottoman Archives Yıldız Collection: The
Armenian Question‖, Bilal Şimşirə aid 4 cildlik ―British Documents on Ottoman Armenians‖ yenə
Türkiyyədə Baş Nazirlik Osmanlı Arxivləri Müdirliyinin nəşr etmiş olduğu 4 cildlik set olan ―Arxiv
sənədlərinə görə Qafqazda və Anadoluda Erməni Zorakılığı, 1906-1922/ Armenian Violence and
Massacre in the Causcasus and Anatolia based on Archives‖, Hüseyn Nazim Paşanın 2 cildlik
Erməni Hadisələri tarixi(History of Armeniam Events). Baş nazirlik Osmanlı arxivi rəhbəri kimi
nəşrlərdən əlavə Təqvim-i Vəqanı da nəşr edən məhkəmə qərarları, türk tarix qurumu tərəfindən
nəşr olunan Belleten jurnalı kolleksiyası, Həyat Tarix Məcmuası, Ankara Universiteti tərəfindən
çıxarılan Osmanlı araşdırmaları( The Jurnal of Ottoman Studies, OTAM jurnalı, İctimai tarix, the
Turkish Studies Association Bulletin və Türk Dünyası Araşdırmaları kimi jurnallar mövcuddur.
Kolumbiya Universiteti, Beynəlxalq Münasibətlər Ali Sovetlər Birliyi İnstitutunda 1984 ilə
1986 illər arasında araşdırmalar edən Prof. Dr. Duyğu B.Sezer, bu elm ocaqlarındakı erməni
fəalliyətlərini belə açıqlamışdır: erməni hərəkatlarının ən geniş olduğu çevrə içindəyəm. Sovet
Sosial Erməni Respublikası Sovetlər Birliyinə daxil olduğu üçün erməni çalışmaları adı altındakı
ixtisas budağı özünə bu akademik orqanizm içində güclü bir yer tapmışdır. Seçilən bir universitetin
ayrıca prestijli bir ali qurumunda təşkilati bir yerə sahib olunca da müxtəlif elmi və siyasi avantajlar
təbii olaraq bərabərində gəlir. Erməni dili, mədəniyyəti və tarixi tələbələrə təqdim olunan dərs
proqramında hər zaman yer almaqdadır.
―Ermənilərin tələbə şəhərciklərindəki təşkilatları xeyli geniş sahədədir. Erməni mərkəzi, erməni
klubu və etüdləri Kolumbiya Universiteti proqramı ilk baxışda adları meydanlarda
görünənlərdir.Bunların ortaq işləri mədəniyyət sərgilərinin içindəki siyasi məqsəd və təsiri ən güclü
olan hər yaz təşkil etdikləri bir konfransdır.
―Bu ilin iki konfransının da natiqi, Nyu York Milli Kitabxanasının sədri olan Dr. Vartan
Qreqoryandır. Milyonlarca oxucunun faydalandığı bu zəngin kitabxana Nyu York bələdiyyəsinə
aiddir. Ayrıca böyük şirkətlərdə, imkanlı ailələrin vəqflərində və federal hökumət fondlarında
dəstəklənir. Vəzifəsinə görə Dr. Qreqoryan bu güclü qruplarla daim əlaqdə olmalı idi. Bu insanın
gücü bir yandan ümumi mədəni və ümumi elmi təhsil imkanı təmin edən, digər yandan da
sivilizasiya tarixini gələcək nəsillər üçün qoruyan bir qurumun başçısı olmasından gəlməkdədir.
―Necə ki qazetlər son olaraq ABŞ-ın 4 iyul Müstəqillik gününü qeyd etmə şənliklərinin
Amerikan-Fransız mədəni fəaliyyətləri bölümünü təşkilatlandıran komitə üzvü olduğunu yazırdı.
―Ermənilər üçün 24 aprel vacib olduğu üçün, Kolumbiyada divarlara gözlənilən bildirişlər
asıldı. ―Soyqrım: 1,5 milyon erməninin qətledilməsi‖ manşeti altında, bildiyimiz iddialar
təkrarlanırdı. Ayrıca, universitet səviyyəsində mübarizənin ən vurucu bir silahını istifadə edib, azad
elm adamlarını, pisləmə və ləkələmə yolu ilə qorxudaraq türk çalışmalarını tamamilə üniversitetdən
silmə məqsədlərini ortaya qoyurdular.‖
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Bütün bu qurumlar nəşr etdikləri elmi əsərlərdə, xəritələrdə, sənət və mədəni mövzular üzərinə
etdikləri çalışmalarda Türkiyə və Türklük ilə bağlı mövzuları erməni münaqişəsi gözü ilə ələ
almaqda, xüsusilə xəritələr üzərində oynamaqdadırlar. Məsələn, fəaliyyət göstərən bu qurumların
çəkdikləri xəritələrdə Şərqi Anadolu, Trabzon-Adana arasındakı xəttin şərqi tamamilə Ermənistan
olaraq göstərilib.
Həmin qurumlar bunlardır: Amerikan-Erməni Beynəlxalq Kolleci (American Armenian
İnternational College), Ermənistan Analiz, Araşdırma və Planlama İnstitutu (Analysis Research &
Planning for Armenia (ARPA İnstitute)), Soyqrım Çalışmaları Aparan Amerikalı Ermənilər
Toplumu (Armenian American Society for Studies for Studies on Stress and Genocide), Beynəlxalq
və Milli Erməni Araşdırmaları Mərkəzi (Armenian Center for National and İnternational Studies),
Erməni Film Vəqfi (Armenian Film Foundation), Erməni Soyu Araşdırmaları Vəqfi (Armenian
Genealogical Society), Kaliforniya Əyalət Universiteti, Fresno Erməni Çalışmaları Proqramı
(California State University, Fresno Armenian Studies Program), Miçiqan Universiteti Erməni
Araşdırma və Nəşr Mərkəzi (Center for Armenian Research and Publication University of
Michigan-Dearborn), Kolumbiya Universiteti, Erməni Çalışmaları Proqramı (Columbia University
Program in Armenian Studies), Emmanuel İncil Kolleci (Emmanuel Bible College), Harvard
Universiteti, Erməni Çalışmaları Proqramı (Harvard University Armenian Studies Program),
Erməni çalışmaları və Araşdırmaları Milli Birliyi (National Association for Armenian Studies &
Resaerch (11,17), Müqəddəs Nerses Erməni Seminarı (Saint Nersess Armenian Seminary), Miçiqan
Universiteti, Araşdırma Mərkəzi Erməni Çalışmaları Toplumu (Society for Armenian Studies
University Research Center University of Michigan Dearborn), Kaliforniya Los Anceles
Universiteti (University of California Los Angeles (UCLA)), Connecticut, Erməni Çalışmaları
Proqramı (University of Connecticut Armenian Studies Program), Cənubi Kaliforniya Universiteti
Erməni Musiqi Dostları (University of Southern California Friends of Armenian Music), Zoryan
Müasir Erməni Araşdırmaları və Dokumental İnstitutu (Zoryan İnstitute for Contemporary
Armenian Research and Documantation, İnc.) (6, 23).
Yuxarıda qeyd etdiyimiz erməni araşdırma və çalışma mərkəzlərinin hamısının məqsədi, ABŞ
və dünyanın digər yerlərindəki erməni şəxsiyyətini, mədəni, tarixi və s. olaraq qorumağı təmin
etməkdir. Həmçinin, bu qurumlar Türk düşmənçiliyi propaqandası yaratmaqda və bunu geniş
kütlələrə yaymaqdadır.
İlin fərqli zamanlarında müxtəlif məzhəblərdəki erməniləri bir araya toplayaraq ABŞ-dakı
ermənilər arasında birlik yaratmağı qarşısına məqsəd qoyan qurumlardan biri də Birləşmiş Ştatlarda
fəalliyət göstərən və sayı 21 olan idman təşkilatlarıdır. Bu təşkilatlardan 20-i ABŞ-da, 1-i
Kanadadır. Təhsil və yardım məqsədli işləyən bu qurumlar Ermənistandan rəsmi və ziyarət
məqsədli karvanları da içinə alan koordinasyalı fəalliyətlərinin yanında bir sonrakı olimpiya
oyunları üçün xüsusiyyət qazanmaq üçün ABŞ-ı ziyarət edən erməni komandalarının xərclərini öz
üzərinə götürmək kimi vəzifələri vardır. 1918-ci ildə qurulan Erməni İdman Qabaqcılları və Birliyi
(The Armenian General Athletic Union and Scouts) qurumu bunlardan birisidir. ―Sağlam ruh
sağlam bədəndə olur‖ kəliməsini özlərinə prinsip kimi qəbul edən bu qurumun məqsədi erməni
əsilli amerikan gənclərinə əxlaqi, fiziki və sosial təhsil imkanı qazandırmadan başqa, erməni
mədəniyyəti, tarixi və mirasını ötürməkdir (16). Mərkəzi ABŞ-da olan və beynəlxalq işləyən
qurumun 90 şöbəsi və 5 qitədən 30 min üzvü vardır. İlk olimpiya oyunları 1992-ci ildə Nyu York
Bruklində keçirilən qurumun bu tarixdən qısa bir zaman sonra Nyu Cersi, Filadelfiya və Bostonda
da 5 yeni şöbəsi açılmışdı. İdman təşkilatlarından biri də qısaltması WCPAG olan Pan Armenian
Games World Committee təşkilatıdır. Dünyanın müxtəlif bölgələrinə dağılmış olan gənc erməni kişi
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və qadınlarını idmanı vasitə olaraq istifadə edərək bir-biriləri arasındakı bağları inkişaf etdirmək
məqsədi ilə xidmət verən bu qurum beynəlxalq qurumdur.
Bənzər şəkildə ictimai xidməti məqsəd qoyan, erməniləri bir araya toplamağı hədəfləyən
qurumlardan birisi də İcma mərkəzləridir. Bu mərkəzlərdən 2-i Kanadada, digərləri Birləşmiş
Ştatlarda olmaqla sayı 13-dür.
ABŞ-da diqqət çəkən ən önəmli erməni qurumlarından biri də, ikisi Kanadada olmaqla 32
dərnək olaraq fəaliyyət göstərən Vətəndaş təşkilatlarıdır (Compatriotic Organizations). Bu
təşkilatlara verilən adlar qəribədir: Arabkir Birliyi, Ortaqlığı (Arabkir Union, İnc.), Ararat Erməni
Birliyi(Ararat Armenian Society), Erməni Anteplilər Dərnəyi( Armenian Aintabtzy Association),
Guessaria Erməni Yurdsevərlər Birliyi (Armenian Compatriotic Union of Guessaria), Urfa Erməni
Yurdsevərlər Birliyi (Armenian Compatriotic Union of Ourfa), Los Anceles Erməni Birliyi
(Armenian Society of Los Angeles), Beylan Yurdsevərlər Birliyi (Beylan Compatriotic Union),
Bolşay Mədəni Dərnəyi (Bolshay Culturel Association), Çomaqlı Yurdsevərlər Birliyi (Chomaklou
Compatriotic Society), Dikranagerd Yurdsevərlər Birliyi (Compatriotic Union of Dickranagerd),
İstanbul Erməni Yardım Birliyi (Cultural Society of Armenians from İstanbul), Malatya Təhsil
Dərnəyi (Educational Association of Malatia(Massachusetts)), Malatya Təhsil Dərnəyi (Educational
Association of Malatia (New Jersey)), Vaspuraqan Birliyi (General Society of Vasbouragan), Nyu
York İranlılar Birliyi (İranian Armenian Society of New York), Kessab Erməni Təhsil Dərnəyi
(Kessap Armenian Educational Association), Muşlular Dərnəyi (Mousa Ler Association), İstanbul
Erməniləri Dərnəyi (Organization of İstanbul Armenians), Pan-Sebastia Reabilitasiya Birliyi (PanSebastia Rehabilitation Union), Raffi Romanian Erməni dərnəyi (Raffi Romanian Armenian
Association), Siirt Erməni Dərnəyi (Sghert Armenian Association), İstanbul Erməniləri
Birliyi(Society Des Armeniens D‘İstanbul), Tibverank Məzunları, Ortaqlığı (Tibverank Alumni,
İnc.), Antep Erməniləri Birliyi (Union of Armenians of Aintab), Ermənilər Birliyi (Union of Marash
Armenians (Watertown-Massachusetts)), Maraş Erməniləri Birliyi (Union of Marash Armenians
(Boston-Massachusetts)), Maraş Erməniləri Birliyi (Union of Marash Armenians (New York)),
Maraş Erməniləri Birliyi (Union of Marash Armenians (California)), Urmiya Erməniləri Quruluşu
(Urmia Armenian Organization), Zeytun Yurdsevərlər Dərnəyi (Zeyton Compatriotic Association).
Vətəndaş qurumlarının əsas məqsədi adlarından göründüyü kimi Birləşmiş Ştatlardakı üçüncü
nəsil erməni uşaqlarına erməni torpaqları deyə bildirdikləri türk torpaqlarının özlərinə aid olduğu
fikrini qəbul etdirməyə çalışmaqdır. Bu məqsədlərindən başqa mədəni, elmi və ictimai fəalliyətlər
də görürlər. Misal üçün, Kaliforniya Glendaledə 1956-cı ildə qurulan Los Anceles erməni cəmiyyəti
(A.S.L.A.) təşkilatı, ermənicə təhsil verən bir xora, qadınlar, uşaqlar və gənclər üçün bir rəqs
qrupuna sahibdir. Həmçinin hər il pikniklər təşkil edərək ermənilərin bir araya gəlib qaynaşmaları
üçün əllərindən gələni edirlər. İstanbul Erməni Yardım İcma Ortaqlığı adlı təşkilat, İstanbul və
ABŞ-dakı erməni təşkilatlarına mənəvi və maddi olaraq dəstək göstərmək məqsədi ilə qurulmuşdur.
Adətən, bu dərnəklər ABŞ-dakı ermənilər arasında qəbilə zehniyyətini və etnik olaraq erməni
kimliyini yaşatmaya çalışmaqdadırlar.
Sayı 104 olan ermənilərə aid mədəniyyət qurumları erməni kimliyinin Birləşmiş Dövlətlərdə
yaşadılması mövzusundakı çalışmaları və yeni nəsil ermənilərə ermənilik ruhunu çatdırması
zəhmətini sürdürməsi baxımından vacib bir fəaliyyət yürütməkdıdirlər. Bu təşkilatların 15-i
Kanadada, 89-u isə ABŞ-da müxtəlif əyalətlərdədir. Qurumlardan bəzilərinin məqsədləri bunlardır:
Erməni Yardımsevərlər Birliği Şərqi Amerika Komitəsi (Armenian General Benevolent Union
(A.G.B.U.) Central Committee of America East): 1906-cı ildə Nyu Yorkda təsis edilmişdir. ABŞ
başda olmaq üzrə dünyanın bir çox ölkəsində məktəblərə və şöbələrə sahibdirlər.(17) Dərnəyin
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məqsədi harada erməni varsa, elmi, mədəni, fiziki, mənəvi və əxlaqi inkişafını dəstəkləməkdir.
Yenə harada köməyə ehtiyacı olan erməni varsa təsbit edilib, ümumi rifahını yaxşılaşdırmaq, iş və
ixtisas qazandırmaqdır. Ehtiyac sahibi ermənilərə qrant olaraq yardım göstərmək və ya borc pul
vermək, tələbələr üçün təqaüd proqramları və bundan başqa ABŞ-dakı ermənilər üçün bağçalar,
məktəblər, litseylər və kolleclər açmaq kimi fəalliyətləri də var. Öz internet səhifələrində təkcə
2003-cü ilədək 27 milyon dollar illik büdcəsi olduğunu qeyd etmişdilər. Erməni Yardımsevərlər
Birliyi Klevland Şöbəsi 1906-cı ildə Ohio Klevlandda qurulan dərnək tamamən A.G.B.U. Central
Committe of America East-in məqsədi istiqamətində xidmət etməkdir. Həmçinin, bu fəalliyətlərə
əlavə olaraq bu məqsədlərə xidmət edəcək proyektlər yaratmaq, proqramları inkişaf etdirmək və
institutlar qurmaq kimi çalışmalar aparmaqdadır.
Erməni Yardımsevərlər Birliyi Başçıları Klubu (AGBU President‘s Club): 1975-ci ildə
Virginia Arlington-da qurulmuşdur. AGBU Presidents Club , erməni gənclərinə yönəlmiş
proqramlar üçün Erməni Yardımsevərlər Birliyinə xüsusi dəstək verən bir qurumdur. AGBU
Presidents Club, Alex və Marie Manoogian qurumları ilə birlikdə Miçiqan Universitetinin
İrəvandakı erməni dili yaylıq institutunun sponsorluğunu edir. Dərnək həm də ―Aram Kaçaturyan
Musiqi Mükafatının‖ həm sponsoru, həm də təşəbbüscüsüdür.
Ararat Vəqfinin erməni tarixi, musiqisi, sənəti üstünə seminarlar təşkil etmək, erməni
mədəniyyəti və Xristianlıq dininin yayılmasına kömək göstərmək- bu məqsədlə erməni amerikan
kilsələrinə, kolleclərə və Xristian dərnəklərinə İncil dağıtmaq, ermənicə əl yazması kitabların ortaya
çıxarılması üçün araşdırmalar etmək, konfranslar təşkil etmək və Ermənistandakı zəlzələ
qurbanlarına yardım göstərmək kimi fəalliyyətləri var.
Kaliforniya Amerikalı Erməni Vətəndaşlar Liqası (Amenian American Citizen‘s League of
California): 1931-ci ildə Kalifornoya Fresnoda qurulan AACL-ın 5 şöbəsi var. Dərnəyin məqsədləri
bunlardır: ABŞ-ın bütün qanuni qurum və quruluşlarını və konstitusiyasını müdafiə etmək və əl
üstündə tutmaq; qanuna və düzəlişə itaəti təşviq etmək, amerikan demokratiyasının yüksək idealları
və Amerikan vətəndaşlığının imtiyazlarına minnətdarlıq duyğusunun inkişafını dəstəkləmək; kömək
məqsədləri, erməni təhsil və mədəniyyət xidmətləri üçün maddi dəstək yaratmaq; yaxşı vətəndaşlıq
və ədalətli yaşam üçün gərəkli bilgini, vətəndaşlıq şüurunu bir bütün olaraq cəmiyyət içərisində və
öz üzvləri içərisində dəstəkləmək; qarşılıqlı yardımsevərlik və işbirliyi ruhuna, dərnək üzvlərinin
özünü həsr etməyi vəzifəsini müqəddəsləşdirmək.
AACL, erməni tələbələri üçün təqaüd, ABŞ-da yardıma möhtac ermənilər üçün qrant yolu ilə
yardım və borc pul vermək kimi fəalliyətləri vardır.
Greater Baltimore Erməni Dərnəyi (Armenian Association of Greater Baltimore): 1944-cü ildə
qurulmuşdur. Məqsədi, erməni yetimxanalarına yardım, Ermənistana yanacaq yardımı kimi vacib
erməni problemləri üçün maddi dəstək təmin etmək və digər Baltimore erməniləri ilə erməni
mədəniyyətini və dilini paylaşmaqdır.
Washington Erməni Mədəni Dərnəyi (Armenian Culturel Association of Washington (ACA)):
1988-ci ildə qurulan dərnək, Vaşinqtonda erməni mədəniyyətini, sənətini, dilini, musiqisini inkişaf
etdirmək, tanıtmaq üçün fəalliyyət aparmaqdadır. Dərnəyin ACA Dil Laboratoriyaları adlı bir
günlük Şənbə məktəbi və ACA Newsletter adlı bir blüteni də var.
Minnesota Erməni Mədəniyyət Qurumu (Armenian Culturel Organization of Minnesota
(ACOM)): 1980-ci ildə qurulmuşdur. Qurumun məqsədi erməni tarixini, dilini, mədəniyyətini
qorumaq və inkişaf etdirmək üçün üzvlərini təşviq edən fəalliyətləri və proqramları aparmaqdır. Bu
ümumi məqsədin xaricində xüsusilə Minnesota çevrəsi üçün erməni tarixi yanında dil və mədəni
xidmət proqramlarını aparmaq, dini, siyasi və sosial fərqlilikləri göz önündə tutmadan qatılıma
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təşviq edən bir çevrə yaratmaq və üzvləri arasında bənzərlik yaratmağa yardım etməkdir. Həmçinin,
Minnesota çevrəsindəki erməni əsilli insanların erməni mədəniyyətini tanıtmak üçün iclaslar və
tanışolma günləri tərtib etmə kimi fəalliyyətlər sürdürməkdədir. Dərnəyin ―ACOM Newsletter‖ adlı
bir blüteni də mövcuddur.
Amerika Erməni Şəbəkəsi, Ortaqlığı (Armenian Network of America, İnc. (A.N.A.)): 1983-cü
ildə Nyu Yorkda və 1984-cü ildə Vaşinqtonda qurulmuşdur. Üç şöbəsi var. Təşkilat, amerikalı
erməniləri sosio-mədəni və peşə ixtisas sferalarında bir araya gətirmək, bir-birilərindən xəbərdar
etmə, amerikalı ermənilərin maraq dairəsini dəstəkləmə və dünya ərazisində ermənilərin üz-üzə
qaldığı problemlərə dönmə və onlara çarə axtarmaq kimi məqsədlərə çalışmalar aparmasından əlavə
peşə ixtisas proqramları, mədəni proqramlar və Ermənistandan son xəbərlər, erməni sənəti, peşə
ixtisas inkişafını ehtiva edən aylıq olaraq düzənlənən gündəlik mövzularla bağlı konfranslar kimi
fəalliyətlər aparırlar. Bu fəalliyyətlərə əlavə olaraq A.N.A. ―İnroads to the Armenian Network‖ adlı
nəşri çıxarırlar.
Tekeyan Mədəni Dərnəyi (Tekeyan Culturel Association (TCA)): İlk olaraq 1964-cü ildə
Quebec Kanadada qurulan TCA daha sonra 1967-ci ildə Ontario Kanada və 1969-cu ildə Nyu
Yorkda qurulmuşdur. Siyasi bağlantı olaraq Ramqavar partiyasına aiddir. Quebec Kanadadakı
TCA-ın 12 şöbəsi vardır. Ontario Kanadadakı TCA-ın 3, Nyu York TCA-ın isə 14 şöbəsi var.
Ümumi olaraq məqsədləri konfranslar, sərgilər, bayramlar, konsertlər və Tv proqramları dəstəkləmə
kimi çalışmalarından əlavə erməni gəncləri arasında mədəni fəalliyətlər aparmaq, erməni tələbələrin
universitetlərinə maddi dəstək göstərmə kimi işlər görürlər. Kitab satış xidmətləri və Başkiskopos
Vazken Keshishyan kitabxanası vardır. ―ABAKA Armenian Weekly‖ adlı bir qazetləri də var.
Bu təşkilatlara əlavə olaraq, Ermənistana tibbi təhsil və rifah mövzularında kömək etmə
məqsədi ilə qurulan Erməni Dostları Mərkəzi (Bay Area Friends of Armenia (BAFA))(18), ABŞ və
Ermənistandakı xalqları mehribanlaşdırmaq, erməni xalqının adətlərini davam etdirmək və
Ermənistandakı zəlzələdən zərər görənlərə yardım kimi mövzularda fəalliyyət aparan Greater
Kansas City Erməni İcması (Armenian Society of Greater Kansas City (ASGKC)), Kembric və
Massaçusetts ilə Ermənistan arasında təhsil, mədəni və digər sferalarda möhkəm mübasibətlər
içərisində olan Kembric-İrəvan Qardaş Şəhər Dərnəyi Ortaqlığı erməni tarixi binaları və s. kimi
bərpa etmə işini missiyası olaraq istifadə edən ABŞ və Kanadada 6 şöbəsi olan Torpaq və
Mədəniyyət Qurumu (Land and Culture Organization, İnc.(LCO)) və bənzər sahələrdə işləyən bir
çox oxşar təşkilatlar mövcuddur.
Kaliforniyada Erməni Amerikan Universiteti (American University of Armenia), Davityan və
Mariamyan Erməni Təhsil Vəqfi (Davitian & Mariamian Armenian Educational Foundation )
olaraq fəalliyyət göstərən təhsil qurumlarından əlavə Vaşinqtonda yerləşən Erməni Amerika
Fəalliyyət Komitəsi (Armenian American Action Committee), Nyu Cersidə Erməni Amerikan
Dəstək və Təhsil Mərkəzi (Armenian American Support and Education Center), Nyu Yorkda
Erməni Milli Təhsil Komitəsi (Armenian National Education Commitee) ermənilərin təhsil
sahəsində çalışmaqdadırlar. Bu qurumlar adətən Kanada və ABŞ-da həftədə tək gün təhsil verən Bir
Günlük Məktəb (One-day School) erməni məktəblərinin səviyyəsini və təsirini yaxşılaşdırmağa
çalışmaq kimi fəalliyyətlərindən başqa bu məktəblərə gələn hər tələbəyə erməni mədəniyyətini və
dilinin bilgisi təməlində ermənilik ruhunu qəbul etdirməyə çalışmaqdırlar. Həmçinin bu qurumlar
öz icmalarında erməni təhsili üçün özünü dərin bir marağa həsr etmiş olan bütün könüllü peşə
mütəxəssislərini toplamağa çalışır, vəzifələndirmələr edər, tövsiyələr verərlər. Təhsil materiallarını
və məktəblərə dərs kitablarının paylanmasını edərlər. Bunlara əlavə olaraq, müəllim təhsillənməsi
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seminarları aparmaq, tələbələr üçün festivallar, təhsil proqramları, akademiyalar və digər regional
fəalliyyətlər aparırlar.
ABŞ-da ikisi Kaliforniyada olmaq üzrə Miçiqan, Konnektikut, Nyu Cersi, Nyu York və
Nevadada cəmi 7 vəqf ABŞ və dünyanın digər yerlərindəki erməni maraqlarına xidmət etməkdədir.
ABŞ-da vəqflərdən başqa Ədəbiyyat dərnəkləri (Literary Organizations), Göstəri-Təmsil və Bağlı
Sənət Qrupları (Performing and Allied Arts Groups), Xeyirsevərlər qurumları (Philanthropic
Organizations), Sosial Xidmət Qurumları (Social Service Organizations), Tələbə Qurumları
(Students‘ Organizations ―College and University‖) və Gənclik qurumları (Youth Organizations)
kimi bir çox erməni qurumları fəalliyyət göstərməkdədir.
ABŞ-da fəalliyyət göstərən qəribə erməni qurumları da var. Misal üçün subay erməniləri bir
araya gətirərək tanış etmə xidməti verən qurum bunlardan biridir. Subayları Evləndirmə Qurumu
(Dating Service Organizations). Bunlar Erməni Subaylar Qrupu (Armenian Singles Group) ve Hay
Tanışetmə Ortaqlığı (Hye İntroductions, İnc.) olmaq üzərə Kaliforniyada iki qurum olaraq xidmət
etməkdədirlər.
Beləliklə araşdırmanın sonunda belə qənaətə gəldik ki, ABŞ-da erməni qurumları çox geniş
yayılmışdır və erməni lobbisi böyük gücə sahibdir. Buna səbəb də bu qurumların xüsusi fondlar
tərəfindən maliyyələşməsi, uzaqgörən erməni siyasəti və erməni xalqının dəstəyidir.
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Nurlanə KƏLBƏLĠYEVA,
magistr, Bakı Dövlət Universiteti
11 SENTYABR HADĠSƏLƏRĠ BEYNƏLXALQ TERRORĠZMDƏ
YENĠ MƏRHƏLƏ KĠMĠ
Məqalədə müasir dövrümüzdə qlobal problemlərdən ön sırada olanı- terrorizm haqqında, onun
cəmiyyətə vurduğu maddi və mənəvi zərərdən, bu zərərin daha da irəli getməməsi üçün atılan real
və preventiv addımlardan, birgə mübarizədən danışılır.
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СОБЫТИЯ 11 СЕНТЯБРЯ, КАК НОВЫЙ
ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
В данной статье автор предпринял попытку раскрыть значение термина-терроризм.
Терроризм стал фактором политической жизни, превратился в одну из главных угроз
безопасности в мире. Целью данной статьи является изучение и анализ природы
терроризма, его негативных последствий в развитии мирового сообщества, изучение
явления терроризма в международных и начиональных конфликтах; а также современное
состояние борьбы с терроризмом на международной арене.
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11 SEPTEMBER AS A NEW PERIOD IN THE INTERNATIONAL TERRORISM
The article is devoted to the one of the most important global problem of modern ageterrorism, it`s material and moral harms to society, real and preventive measures in order stopping
progress of this harm. Terrorizm is a world-wide problem. By now, the governments throughout the
world are realizing that terrorism is a serious threat to dealt with.
Key words: terrorism, international security, threat, the anti-terrorist coalition
Tarixin hər bir mərhələsində olduğu kimi müasir dövrdə də dövlətlərin qarşısında duran ən
vacib məsələlərdən biri dövlət və milli təhlükəsizliyin təminidir. Xüsusən də XX əsrin 70-80-ci
illərindən başlayan elmi-texniki inqilab və 90-cı illərin əvvəllərində ―soyuq müharibənin‖ başa
çatması ilə yaranan xaos bu problemin vacibliyini bir daha göz önünə gətirdi. Elm və
texnologiyanın intensiv inkişafının bəhrələrindən mənfi məqsədlərlə istifadə edilməsi təhlükəsizlik
məsələsini daha da qabardır. Terrorizmin texnologiyanın nailiyyətlərindən istifadə etməsi ona qarşı
istər yanaşma tərzini, istərsə də mübarizə vasitələrinin dəyişdirilməsini tələb edirdi. Təsadüfi deyil
ki, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra varlı şimal ölkələrinin kasıb cənuba göstərdikləri
yardımların bir sıra özünəməxsus cəhətləri var idi. Əgər 1950-1970-ci illərdə bu yardımın başlıca
məqsədi iqtisadi inkişafa kömək və kasıblığın azaldılması idisə, 1980-ci illərdə effektiv idarəçiliyin
yaradılması, 1990-cı illərdə isə təhlükəsizliyin təminatı əsas məqsəd idi. 11 sentyabr hadisələrindən
sonra isə bu yardımların ən mühüm məqsədi terrorizmə qarşı mübarizə idi. Əslində, 11 sentyabr
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hadisələri terrorizmin tarixində yeni bir mərhələnin başlanğıcı oldu. Bu hadisələr göstərdi ki,
terrorizm sərhəd tanımır. Məhz bu hadisələr beynəlxalq terrorizmin əsasını qoydu. Elə özüözlüyündə də beynəlxalq anti-terror koalisiyasının yaranmasına səbəb oldu. Dörd minə yaxın
insanın həlak olduğu 11 sentyabr hadisələri tarixdə ən böyük terror aktıdır.
Yeni dünya düzəninin yaranması istiqamətində böyük dövlətlər, xüsusilə də, ABŞ tərəfindən
fəaliyyət göstərilsə də, bunun tam olaraq həyata keçirilməsi və regional güc mərkəzlərini öz tərəfinə
çəkmək üçün bir dönüş nöqtəsi lazım idi. Bundan öncə qeyd edək ki, hakimiyyətdə hansı partiya,
hökumət və ya şəxsin olmasından asılı olmayaraq, böyük dövlətlərin xarici siyasətində məqsədlər
dəyişmir, sadəcə şəraitə uyğun olaraq, bu məqsədə gedən yolda fəaliyyət üsulları dəyişir. 21-ci
əsrdə və ondan əvvəlki dövrlərdə də ABŞ və onun nümunəsində digər böyük dövlətlər
məqsədlərinə çatmaq üçün bütün üsul və vasitələrdən istifadə edirlər. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz
kimi yeni dünya nizamının yaranmasında bir sıra problemlər mövcud idi ki, bunlardan da biri Şimal
və Cənub arasındakı böyük iqtisadi fərq və siyasi bütünlük fərqliliklərindən də ortaya çıxan
beynəlxalq terrorizm Avropa və dünyadakı qeyri-sabit bölgələrin sırasına yeniləri əlavə olunmağı
idi və belə qeyri-sabit, münaqişə ocaqlarının mövcud olduğu regionlarda ABŞ nəzarəti ələ keçirmək
üçün belə millət, dövlətlərin elə öz protest üsullarından istifadə etməyi uğurlu bildi...
Belə ki, məqsədləri həyata keçirmək üçün yürüdülən siyasətdə üsullardan biri də terrorizmdir.
Siyasi leksikona ―dövlət terrorizmi‖ anlayışının daxil olması məhz bununla bağlıdır. Çağdaş dünya
siyasətində dövlətlər terrorizmə qarşı mübarizə aparsalar da, baş vermiş hadisələrin təhlili bunu
göstərir ki, terrorizm dövlət təhlükəsizliyinə ən böyük təhdid olsa da, eyni zamanda, o, həm də
böyük , təcavüzkar və hətta ―sülhsevər‖ dövlətlərin siyasətində ən uğurlu üsul və vasitələrdəndir.
Ümumiyyətlə, müasir şəraitdə beynəlxalq terrorçuluğun dünya birliyinə meydan oxuması öz
təbiətinə görə qlobal xarakter daşıyır və buna görə də beynəlxalq birliyin cavabı da qlobal və uzun
müddətli xarakterə malik olmalıdır. Nə qədər güclü və qüdrətli olsa da heç bir dövlət ayrılıqda
beynəlxalq terrorçuluğa qarşı dayanmaq iqtidarında deyil. Buna əyani misal kimi Amerika
Birləşmiş Ştatları Dövlət departamentinin 11 sentyabr 2001-ci il faciəli terror hadisəsindən cəmi bir
il əvvəl yaydığı məruzəsini göstərmək olar. Məruzədə göstərilirdi ki, 2000-ci ildə dövlət
terrorçuluğu azalmış, terrorçu ölkə və qrupların beynəlxalq səviyyədə təcrid olunması artmış,
terrorçular isə məhkəmə qarşısında dayanmışlar.
Lakin bu bəyanatın ardınca müdhiş terror aktları baş verdi. Bu gün bir çox siyasətçilər artıq
etiraf edirlər ki, beynəlxalq terrorçu qüvvələr tərəfindən təhlükənin artması müəyyən dərəcədə həm
qərbin, həm də şərqin aparıcı ölkələrinin xarici siyasət kursundakı səhvlərlə və bəlkə də bir çoxu,
Qərbin bilərəkdən yeritdiyi siyasətlə əlaqədar olmuşdur. Onlardan heç biri dünyada baş verən
dəyişikliyin dərinliyini dərk edə bilməmişlər və bunun da nəticələrindən biri beynəlxalq
terrorçuluğun artması olmuşdur.
Hazırkı dövrdə digər birliklər, qeyri-hökumət təşkilatları və
beynəlxalq strukturlarla ittifaqda olan azlıqlar daha güclü aksiyalar və güc təsiri həyata keçirə, o
cümlədən güc tətbiq etmənin təşəbbüsçüsü kimi çıxış edə bilərlər.
Bir tərəfdən nəhəng və regional qüdrətli dövlətlər milli azlıqların nümayəndələrini və digər
qrupları özlərinin geosiyasi rəqiblərinə qarşı yönəltməyi, digər tərəfdən isə yerli radikallar öz
maraqları üçün nəhəng və regional qüdrətli dövlətlərin qarşı durmasından istifadə etməyi
mənimsəmişlər. Bir qayda olaraq zəif inkişaf etmiş korporativ-bürokratik rejimlər özlərinin iqtisadi
və siyasi problemlərini həll etmək üçün rasional vasitə kimi separatçılığa, millətçiliyə və
militarizmə istiqamətlənmiş olurlar. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra çoxları belə fikirləşirdi ki, artıq
rahat nəfəs almaq olar; artıq Qərb - Şərq nüvə qarşıdurması sona çatdı, dünya liberal və demokratik
prinsiplərlə yaşaya bilər. Lakin Sovet İttifaqının dağıdılmasından ötən 10 il göstərdi ki, qarşıdurma
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başa çatmamışdır; əksinə, yeni mərhələyə qədəm qoymuş, yeni forma və məzmun almışdır. XX
əsrin 90-cı illərində baş vermiş hadisələr - Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlar, Yuqoslaviya
müharibəsi, NATO-nun Şərqə doğru genişlənməsi, iqtisadi böhranlar, informasiya sisteminin
inkişafı və s. bu kimi hadisələr ilk baxışdan adi və təbii qarşılansa da, əslində bu hadisələrin
arxasında dünyanı qlobal şəkildə dəyişmək və ―yeni dünya nizamı‖na tabe etmək istəyi dururdu.
Ancaq hələ hadisələrin kuliminasiya nöqtəsi - dünyanı sarsıdan 11 sentyabr hadisələri qabaqda idi.
Qeyd etdiyimiz kimi, yeni dünya düzəninin istənilən şəkildə istiqamətləndirilməsi üçün
―dövlətləri çilədən çıxaracaq, böyük dövlətlərin sərt siyasətinə razı sala biləcək‖, surətlə
silahlanmanın böyük dövlətlər üçün vacib məzələ olduğunu və bunun lazımlığını sübut edəcək
kuliminasiya nöqtəsi lazım idi. Belə vəziyyətin uzaq gələcəkdə olduğunu görən ABŞ, zamanı daha
da yaxınlaşdırmaq üçün özü bu istiqamətdə hələ aylar, illər əvvəl fəaliyyətə başlamışdı və elə bu
oyunda qurban kimi ABŞ özünü seçmişdi. Bəli, ABŞ siyasətinin böyük - ―Milli ,həyati maraqlara
çatmaq uğrunda daha əhəmiyyətsiz maraqlar qurban verilə bilər‖ şüarı altında öz ―təhlükəsizliyini
pozdu‖ və həyati maraqlar uğrunda milyonlarla sivil vətəndaşın məhvini gözə aldı.
Super güc – ABŞ yeni dünya nizamının pik nöqtəsi və bu istiqamətdə yeni səhifənin açılış
tarixini 11.09.2001 kimi müəyyənləşdirdi.
2001-ci il 11 sentyabr hadisələrinin baş vermə
ardıcıllığı, dövlət rəsmilərinin ziddiyyət təşkil edən müsahibələri, üst-üstə düşməyən faktlar və
ümumilikdə bu hadisələrə qeyri-ABŞ münasibəti böyük maraq doğurur. Həmçinin Üsəma Bin
Ladenin həyatınn, ABŞ-la əlaqələrinin, hadisələrdə nə kimi rol oynadığının, terror hadisələrindən
sonra ABŞ-ın daxili qanunvericilik siyasətindəki dəyişikliklərin ( demokratiya carçısı olan ABŞ
birdən-birə daxili sistemdə mühafizəkar qaydalar tətbiq etməyə başlayır, KİV-ə qadağalar qoyur) ,
Əfqanıstana və İraqa girməsi prosesinin ( hadisələrin sonrakı gedişi göstərir ki, müharibə bir
tərəfdən rəsmi versiyalarda səsləndiyi kimi terrora cavab idisə, digər tərəfdən ABŞ-ın həyati
maraqları, Yaxın və Orta şərq siyasəti- enerji amili ilə sıx bağlı idi.) və s. kimi məsələlər xüsusi
maraq doğurur.Ümumiyyətlə, terror və buna bənzər hadisələr çox vaxt məqsəsdə çatmaqda vasitə
olmaqdan başqa bir şey deyil və bu terror aktının araşdırılması, faktlar və təhlil də - bütün işarələr
Amerikanı səbəbkar kimi göstərir.
Digər tərəfdən ərəb dünyasına daxildən baxdıqda çox da dinamik olmayan bu cəmiyyətdə son
bir neçə yüz ildə təxminən 50 ildən bir geosiyasi mühitə təsir edəcək tsiklik proseslərin baş
verdiyini görürük. XIX əsrin əvvəllərindən bəri aşağıdakı hadisələri sadalamaq olar: 1850-ci
illərdən Əlcəzairdə fransız müstəmləkəçilərinə qarşı hərəkat, XX əsrin əvvəllərində Osmanlı
imperiyasını dağılması dövründə panərəbizm, 1948-ci ildə Ərəb-İsrail müharibəsi bütünlükdə Ərəb
dünyasının həyatına böyük təsir göstərmişdir. Ola bilsin ki, 50 illik tsiklik periodun yaxınlaşması
müəyyən proseslərə təkan verə bilərdi. Lakin hazırda xarici müdaxilənin birbaşa təsiri ilə yaranan
ərəb oyanışından fərqli olaraq bütün digər hadisələr zamanı proseslər ərəblərin xarici
müdaxiləçilərə qarşı mübarizəsini əks etdirir. "Ərəb baharı" kimi səciyyələndirilən olayların
başlanmasında və dinamikasında güc mərkəzlərinin müdaxiləsi isə proseslərin ərəb sosiumunun
daxili tələbatı olmadığı qənaətinə gəlməyə əsas verir.
Görünən odur ki, Qərb ölkələri dünyada gedən siyasi, iqtisadi, hətta müxtəlif tarixi epoxalarda
ekoloji proseslərin kataklizm mərhələlərində hər zaman öz inkişaf istiqamətlərinin oriyentirlərini
dəyişmiş və buna uyğun yeni dünya nizamı formalaşmışdır. Hazırda Avropada iqtisadi böhranın
qarşısının alına bilinməməsi öz növbəsində ərəb oyanışına rəvac vermişdir. Əsas tələb isə
demokratikləşmədir. Ancaq demokratiya üstün dəyər kimi bu gün daha çox siyasi spekulyasiya
vasitəsinə, hətta qlobal güc mərkəzlərinin imperiya maraqlarının reallaşdırılmasına xidmət edən
alətə çevrilib.
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"Demokratiya" mərkəzlərindən ixrac edilən bu cür sosial sifarişlər isə heç də həqiqi
demokratiya istəyən xalqların inkişaf səviyyəsi, milli maraqları, adət-ənənələri, dini dünyagörüşü
ilə harmoniya təşkil etmir.Dünyada baş verən kataklizmlərin hər zaman süni müdaxiləyə səbəb
olduğunu isə tarix artıq dəfələrlə təcrübədə görmüşdür. Qərb hər zaman böhran zamanı öz nicatını
xaricdə axtarır. Ərəb oyanışının səbəblərini də məhz bu amillə əlaqələndirmək doğru olar.
Yəni, zəncirin digər halqası və ya halqaları isə Ərəb dövlətləridir. Asiyaya nəzarət və istənilən
vaxt müdaxilə üçün ABŞ Ərəb dövlətlərinə ilk əvvəllər sakit yolla sadəcə idealogiya- demokratiya
adı ilə xalqın fikrinə daxil oldu, daha sonra isə burada demokratiya uğrunda başalanan xırda bir
hadisə böyük bir zəncirvari prosesə çevrilərək, yeni dünya nizamında böyük rolu olan ―Ərəb
Baharı‖na çevrildi.Əvvəl olduğu kimi yenə də qazanan tərəf Amerika oldu. İndiki halda da hələ də
Ərəb baharı dinmək bilmir və zərərlərlə davam edir. Amerika istədiyi şəkildə yardım adı altında bu
ərazilərə silahla müdaxilə edə bilir və nəzarəti də öz əlində saxlayır.Əlbəttə ki, Qərbi Avropanın
aparıcı dövlətləri də bu vəziyyətdən tam da razı olmasalar da, Amerikan fikirlidirlər.Ümumiyyətlə,
Avropa və Amerika arasındakı əsas ziddiyyət bundadır ki, Amerika özünün hegemon olduğu
təkqütblü yeni dünya nizamı qurmaq yolunda irəliləyir, Avropa isə çoxqütblü dünya nizamının
yaranmasına çalışır.
Amerikada 2008-ci ildə hakimiyyətə Barak Obamanın gəlməsi ilə Əfqanıstan və İraqdakı
hadisələr yumşalsa da tarix boyu olduğu kimi dövlətin həyati maraqları və siyasəti hələ də
eynidir,sadəcə üsullar dəyişmişdir.
Yeni dünya nizamında yeni məqamlar sırasında yalnız Amerika və Avropa dövlətlərinin deyil,
Rusiya və İranın mövqeləri də maraq doğurur. Bu ölkələrin strateqləri, ABŞ-ın Əfqanıstan, Yaxın
Şərq- Asiya və boru kəməri strategiyasının hansı məqsədlər daşıdığını yaxşı başa düşürlər. Ona görə
də, hər vəchlə buna mane olmağa çalışırlar. Avrasiyada geniş ərazini tutan Rusiyanın mövqeyindən
çox şeylər asılı olacaq. O, iki tərəfdən birini seçməlidir:ya atlantizmi, ya da kontinentalizmi.
Antiterror əməliyyatları çərçivəsində Orta Asiya respublikalarına ordu yerləşdirən ABŞ, bu
ölkələrdə uzun müddət qalmalı olacaq. O, bura qalmaq üçün gəlmişdir. Bu, İslam radikalizmindən
qorxan və təhlükəsizliyinə qarantiya istəyən Özbəkistana, ABŞ-a borclu olan Qırğızıstana və
Əfqanıstanın müdaxiləsindən çəkinən Tacikistana da sərf edir.Dünyada qlobal dəyişikliklərin şahidi
oluruq. Bu dəyişiklikləri hamı eyni dərəcədə hiss etməsə də, o baş verir. Qlobal ssenarilər əsasında
gedən dəyişikliklərin baş verməsi üçün zəruri xaosa ehtiyac var idi. Xaos - 11 sentyabr hadisələri və
Əfqanıstanda antiterror əməliyyatı oldu.
Nəzərə almaq vacibdir ki, ümumən XXI əsr nəinki dünya xəritəsində nüfuz dairələrinin yeni
geosiyasi bölgüsü ilə əlamətdar olmuş, həm də aparıcı dövlətlərin dünyada baş verən
transformasiyalara və demokratik proseslərə münasibətini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirmişdir.
Əgər ABŞ-da neokonservativ hakimiyyətin əvvəlki illəri (oğul Corc Buşun prezidentliyinin birinci
müddəti) ―Şərqə yeni geostrateji yürüşlər‖ əlaməti altında keçmişdisə, oğul Corc Buşun
prezidentliyinin ikinci müddəti Şərqi Avropada, Orta Asiyada və dünyanın digər regionlarında
demokratiyanın daha fəal surətdə irəlilədilməsi dövrü olmuşdur. H.Kissincerin sözləri ilə desək,
Amerika Birləşmiş Ştatları – ―azadlıq və demokratiyanın mayakı‖ birdən-birə bütün postsovet
məkanını sarsıdan və mövcud rejimlərin ―təminatlı təhlükəsizliyi‖ barədə təsəvvürləri dəyişdirən
yeni demokratik dəyişikliklərin başında dayanmışdır.
Yeni ―demokratik dalğa‖ Serbiyada, Gürcüstanda, Ukraynada və müəyyən dərəcədə Moldova
və Qırğızıstanda inqilabi dəyişikliklərin əsasını təşkil etmişdir. O, sabitləşməmiş sistemləri daha
da laxlatdı və dünya nizamının yeni, dünyanın bütün subyektlərində demokratik idarəçilik
qurulmasına yönəldilmiş konturlarını cızdı. Bundan başqa, ―demokratik dalğa‖ nüfuzlu politoloq və
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iqtisadçıların, jurnalist və analitiklərin apardıqları diskussiyaların əsas mövzusuna
çevrildi.―Demokratiyaların bir-biri ilə savaşmadığı‖ barədə tezis ta Əfqanıstan və İraqadək, bir sıra
postsovet dövlətlərinədək təhlükəsizlik zolağı yaradılması və ―demokratiya zonası‖nın
genişləndirilməsi üçün real ilkin zəmin olmuşdur. Yeni transformasiyalar üfüqündə ABŞ-ın qeyridemokratik ölkələr sırasına aid etdiyi dövlətlər görünür.Bununla bərabər, demokratiya zonası
genişləndikcə və yeni qərbləşmə daha çox məkanları əhatə etdikcə, qloballaşdırma layihələrinə
üstünlük verilməsi yeni paradiqmalar ortaya qoyur. Onlar isə, öz növbəsində dünyanın ən yeni
tarixində irəliləmə vektorlarını hərbi-siyasi və iqtisadi təsirdən sosiomədəni dispozisiyaya doğru
dəyişdirir. Tamamilə aydındır ki, yeni dünya nizamında Şərq yarımkürəsi ölkələrində yeni
prioritetlərin təşəkkülündə müəyyənedici rolu təkcə hərbi güc, daxili konsensus və xarici siyasi
amillər oynamır.
Serbiya hadisələrindən və Slobodan Miloşeviç hakimiyyətdən kənarlaşdırıldıqdan sonra, 2004cü ildə Gürcüstanda baş verən, uzunömürlü siyasətçi Eduard Şevardnadzeni istefaya göndərən
―qızılgül‖ inqilabı MDB məkanında ―yenidənqurma‖ meyillərinin yayılmasının əsasını qoydu. Bir il
keçməmiş dəyişikliklər dalğası Rusiya ilə sərhəddə çox mühüm geosiyasi məkan olan Ukraynaya
çatdı . Orta Asiyanın həm Rusiyanın, həm də Amerikanın hərbi bazalarının yerləşdiyi bu ölkəsində
―zanbaq‖ inqilabı xeyli dərəcədə qəbilə-tayfa döyüşünü xatırladırdı. Oradakı hadisələr ancaq
uzaqdan-uzağa inqilaba oxşayırdı ki, onun gedişində siyasi elita xalqın taleyi, dövlət idarəçiliyi
üçün məsuliyyətin bütün yükünü dərk edir və insanların həyatının dəyişməsi üçün adekvat tədbirlər
görürdü. Hər necə olsa da, daha bir postsovet respublikasında uzun illər sovet və postsovet
dövrlərinin elitasından ibarət olan rəhbərlik siyasətçilərin ―yeni dalğası‖, – arasında devrilmiş
rejimlərdə əsas rol oynamış şəxslər də var idi, – tərəfindən dəyişdirildi. Beləliklə,nəzərdən
keçirdiyimiz məqamlar da bunu göstərir ki, 9/11 hadisələri terrorçuluqda ən amansız yeni mərhələ
başlatdı ki,bu mərhələ hələ də davam etməkdədir-Ərəb baharından sonra Yaxın Şərqdə hələ də
davam etməkdə olan daxili münaqişələr və özbaşınalıq içərisində tüğyan edən terror aksiyaları,eyni
zamanda Rusiyanın Ukraynaya hərbi qüvvələrini yeritməsi,Krımın RF-ə qatılması və bununla da
regionda başlanan çaxnaşmalar,iki mövqeyə parçalanmış vətəndaşlar bu fonda terror aktları üçün
yaranmış əlverişli şərait bu mərhələnin əsas göstəricilərindəndir
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ÇAĞDAġ TERRORÇULUQDA YENĠ MƏQAMLAR
Bu məqalədə müasir dövrümüzdə aktual problem olan terrorizmdən və onun yeni
məqamlarından bəhs edilir. Müasir terrorizm lokallıqdan çıxaraq beynəlxalq xarakter kəsb etməyə
başlamışdır. Müəllif məqalədə xüsusi olaraq müasir zamanın tələblərindən irəli gələrək terrorizmin
bir çox müasir kimyəvi, bioloji, nüvə, kiberterrorizm kimi növlərinin yaranmasını vurğulayır:
Məqalədə həmçının terrorizmdəki yeni məqamlardan: yüksək texnologiyalı terrorizm və ya
superterrorizmdən danışılır.
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НОВЫЕ AСПЕКТЫ CОВРЕМЕННОГО TЕРРОРИЗМА
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме терроризм и его новым
аспектам. Масштабные террористические действия, имевшие место в последние годы в
различных регионах мира, и сопряженные с этим невосполнимые человеческие жертвы
заставляют по-новому взглянуть на проблему терроризма, которая сегодня превратилась в
реальную и серьезную угрозу стабильности и безопасности социального мира и прогресса
человечества. В статье выяснены особенности нового
явления терроризма —
высокотехнологический
терроризм или супертерроризм. Под высокотехнологичным
терроризмом в настоящее время следует понимать использование (угрозу использования) в
террористических целях наиболее передовых вооружений и технологий, вызывающих
массовое поражение.
Ключевые слова: Кибертерроризм, биологический терроризм, ядерный терроризм,
кибертерроризм
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NEW ASPECTS OF MODERN TERRORISM
The article is devoted to the new aspects of modern terrorism. The large-scale terrorist actions
that have taken place in recent years in various regions of the world, and the irreplaceable human
sacrifices, make it necessary to take a fresh look at the problem of terrorism, which today has
become a real and serious threat to the stability and security of the social peace and the progress of
mankind. The article clarifies the features of the new phenomenon of terrorism - high-tech terrorism
or superterrorism. Today, high-tech terrorism should be understood as the use (threat of use) for
terrorist purposes of the most advanced weapons and technologies that cause a massive defeat.
Key words: chemical terrorism, biological terrorism, nuclear terrorism, cyberterrorism

Terrorizmin müasir siması çox da böyük dəyişikliyə uğramasa da müəyyən amillər ön plana
keçmişdir.
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Müasir şərtlər daxilində terror fəaliyyəti baxımsızlıq,dövlət sərhədlərinin bilavasitə
yoxluğu,beynəlxlaq terror mərkəzləri və təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqənin rəhbər operativ təbəqədən
ibarət qəddar təşkilati strukturun,kəşfiyyat və əks kəşfiyyat dəstələrinin,maddi texniki təminatın
,döyüş qrupları və sığınacaqlarının olması,hüquq-mühafizə və dövlət orqanlarında agentlərə malik
olması,rəqabət aparan yaxşı texniki cihazla,hökumət qoşunları dəstəsində yüksək təchizatla
şaxələnmiş sığınacaq şəbəkəsinin,təlim bazalarının və poliqonlarının mövcudluğu ilə xarakterizə
olunur.
XX-XXI əsrlərin qovşağında terrorizm problemi və onunla mübarizə istər ayrı ayrılıqda hər bir
dövlətin, istərsə də bütün dünya ictimaiyyətinin ən vacib məsələlərindən biridir. Bu daha çox terror
aktlarının miqyasının və xarakterinin genişlənməsi ilə izah olunur. Müasir terrorizm bir sıra
xarakterik xüsusiyyətlərinə görə 100 il, hətta 50 il əvvəlki terrorizmlə tamamilə fərqlənir. Bu
xüsusiyyətləri aşağıdakı istiqamətdə qruplaşdıra bilərik.
İlk öncə, müasir terrorizm lokallıqdan çıxaraq beynəlxalq xarakter kəsb etməyə başlayır. Artıq,
terrorizm heç bir sərhəd tanımadan rahatlıqla bütün dünyaya yayılır və ilk belə terror aktlarından
biri kimi ABŞ-dakı 11 sentyabr hadisələrini göstərə bilərik.
Bundan başqa, müasir terrorizmin miqyası və həyata keçirilmə mexanizmləri dəyişib. Əgər
XIX əsrdə və XX əsrin I yarısında terrorizm ―individual‖ xarakter daşıyırdısa, artıq keçən əsrin
sonlarından başlayaraq bu ―individuallığı‖ ―kütləvilik‖ əvəz etdi. Buradakı individual və kütləvilik
ifadələri terrorizmin həm obyekt və subyektlərinə, həm miqyasına, həm də həyata keçirilmə
mexanizminə aid etmək olar. Yəni əvvəllər hər hansı bir terrorist soyuq və isti silahla yalnız
cəmiyyətdə xüsusi çəkiyə malik olan bir və ya bir neçə şəxsi məhv etmək istəyirdilər. Nəticədə,
onlar cəmiyyətdə vahimə və qorxu yaradaraq mövcud vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişməyə
çalışırdılar. Bu terror aktlarına ABŞ prezidenti A.Linkolnun və Avstriya vəliəhdi Frans Ferdinandın
öldürülməsini göstərə bilərik. Amma müasir terrorizmin əsas hədəfi günahsız mülki şəxslərdir.
Yalnız bir terror aktı yüzlərlə, hətta minlərlə insanın məhvinə səbəb ola bilər.
Bir başqa, xarakterik xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, əgər əvvəllər terroristlər öz hərəkətlərinə
əxlaqi cəhətdən haqq qazandırmağa çalışırdılarsa, müasir terrorizm heç bir əxlaqi və hüquqi
çərçivəyə sığmır. Müasir terroristlər tez-tez əxlaqi normalara zidd davranış nümayiş etdirirlər. Onlar
üçün insan həyatının heç bir önəmi yoxdur.
Terrorizmin bugünkü inkişaf tendensiyası onun texniki və texnoloji bazasının dəyişməsi ilə
müşayət olunur. Təkcə son 20 ildə terroristlər zəhərləyici qazlardan, kimyəvi və bioloji silahlardan,
hətta sərnişinlərlə dolu qaçırılan təyyarələrdən istifadə etmişlər. Amma mütəxəssislərin fikrincə, bu
hələ ki, terroristlərin fəaliyyətində texnoloji inqilabın ilkin göstəriciləridir. Kimyəvi zavodların,
atom elektrik stansiyalarının və digər təhlükəli və radiasiyaya malik texniki obyektlərin
partladılması hər hansı xüsusi əhəmiyyətli bir obyektin partladılması deyil, bütünlükdə regionun
məhvi deməkdir. Bu eyni zamanda, terrorçular arasındakı maariflənmə, elmə yiyələnmə hallarının
artması ilə də müşahidə olunur. Terrorçular özünü qurban verməyə hazırlaşan ―fədai‖lərlə yanaşı,
bir sıra görkəmli elm xadimlərini və alimlərini öz sıralarına çəkməklə də daha kütləvi xarakter
daşıyan terror aktlıarı törədirlər.
Müasir dövrdə terrorizmin beynəlxalq xarakteri də dəyişmişdir. Bugün terrorizm qeyri-rasional
mübarizə vasitəsinə çevrilib. Əgər XX əsrin 70-80-ci illərində bəzi terrorist qruplaşmalar müəyyən
dövlətlərin nəzarəti altında müəyyən məqsədlər yaradılırdısa, bugün terrorizm demək olar ki,
nəzarətsizdir. Hal-hazırda terrorist təşkilatlar maksimal sayda insan tələfatına səbəb olacaq aktlar
törətməyə çalışırlar. Müasir terrorizmin qeyri rasionallığı onun effektivliyini də artırıb. Beynəlxalq
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terrorşular bir sıra hallarda vahid rəhbərlik mərkəzi və çox ciddi tabeçilik olmadan yalnız ümumi
ideologiya əsasında əlaqə saxlayırlar. Məsələn, ―Əl-Qaidə‖ təşkilatlanmış terrorçu strukturundan
cihad hərəkatının ideoloji platformasına çevrilmişdir.2001-ci ildən başlanmış anti-terror
kampaniyasından sonra bu təşkilatın rəhbər heyətinin 75 faizi məhv edilsə də, təşkilatın törətdiyi
terror aktlarının intensivliyi aşağı düşməmişdir.
Müasir zamanın tələblərindən irəli gələrək terrorizmin bir çox müasir növləri də yaranmışdır ki,
buna aşağıdakıları göstərə bilərik:
→ Kimyəvi terrorizm: bu terrorizmin əsası 1995-ci ildə Yaponiyada Aum-Sinrike sektasının
sarin qazından istifadə etməsi ilə qoyulub. Bu akt nəticəsində 12 nəfər ölüb, 5000 nəfərə yaxın isə
zəhərlənib. Bu terrorizm növünü də iki altqrupa bölmək olar. Bunlardan birincisi, kütləvi qırğın
məqsədilə həyata keçirilən terror aktlarıdır. Belə ki, bu zaman kimyəvi maddələrdən kütləvi
zəhərlənmə məqsədləri üçün istifadə edirlər. İkincisi isə, iqytisadi cəhətdən ziyan vurmaq üçün
edilən hücumlardır.
→ Bioloji terrorizm: terrorizmin bu növü kütləvi yoluxmaların və epidemiyaların yayılması
ilə xarakterikdir. 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-da müxtəlif ünvanlara zərflərdə göndərilən
Sibir xorası virusu dövlət orqanlarının iş ahəngini pozmuşdur.
→ Nüvə terrorizmi: radioaktiv maddələrdən istifadə edilərək törədilə bilən bu tip terror aktları
kütləvi qırğın baxımından ən dəhşətlisidir. Xoşbəxtlikdən belə bir terror aktı hələ ki törədilməyib,
amma texnologiyanın yüksək inkişafı nəticəsində terroristlərin radioaktiv maddələrdən istifadə edə
biləcəyi qaçılmaz ola bilər.
→
Kiberterrorizm: müasir dövrdə elm və texnologiya ilə yanaşı gündəlik həyatın da
elektronlaşması kiberterrorizmi yaşadığımız cəmiyyət üçün daha da təhlükəli edib. Mövcud
nəzəriyyələrə əsasən terrorizmin bu növü ilə güclü bir dövləti bir neçə saat ərzində məhv etmək
olar. 3 mərhələdə həyata keçirilə bilən bu terror aktında nəzəriyyələrə əsasən ilk növbədə dövlətin
nəqliyyat sisteminə hücumla ölkə ərazisində nəqliyyat hərəkətinin idarəsi yox edilir və xaos
yaradılır. İkinci mərhələdə ölkənin elektrik və qaz stansiyalarına edilən hücumla bütün enerji
təminatı bazaları məhv edilir. Nəhayət üçüncü mərhələdə isə ən əhəmiyyətli dövlət idarələri
partladılır və ya ələ keçirilir. Bəşəriyyət bu tip terror aktı ilə rastlaşmasa da, bütün bunların
komputer üzərindən kiçik bir bazadan idarə edilərək həyata keçirilməsi tamamilə real ola bilər.
Müasir terrorizmin daha bir xarakterik xüsusiyyəti onun çevikliyinin artmasındadır. Təbii ki, bu
istiqamətdə terroristlərin internetdən istidafəsini qey etmək mütləq lazımdır. Terrorist qrupların
virtual aləmdə varlığı 1990-cı illərin sonundan başlayır. 1998-ci ildə ABŞ-ın 1996-cı ilin Antiterrorizm və Effektiv Ölüm Cəzası Aktına əsasən ―Xarici Terrorist Təşkilat‖ kimi adlanan 30
qurumun yarıdan çoxu internetdə veb səhifələrə malik olublar. 2000-ci ildə isə siyahıda veb
səhifəyə malik olanların nisbəti 100 faiz təşkil edib. 2003-2004-cü illərdə aparılan monitorinq
zamanı yüzlərlə belə veb səhifələr aşkarlanıb. İnternetdə terrorist təşkilatların fəallaşması digər
məsələni də diqqətə çatdırıb. Bu təhlükə kiberterrorizmdir. Kompüter şəbəkələrinə hücumlarla bağlı
olan kiberterrorizmnin əsas istifadə aləti də məhz internetdir.
İnternet üzərindən terrorizm çox dinamik fenomen xarakteri daşıyır. Belə ki, hər hansı veb
səhifə qısa bir müddət ərzində fəaliyyətə başlayır, öz təbliğatlarını aparır, müəyyən kompüter
şəbəkələrini çökdürür və tezliklə də yoxa çıxır. Terroristlərin internetdən istifadəsini sürətləndirən
amillərə isə bunları göstərə bilərik: rahat keçid imkanı, senzura və hökumət nəzarətinin yox
səviyyədə olması, bütün dünyaya yayılan geniş istifadəçi kütləsi, kommunikasiyanın anonimliyi,
informasiya ötürmələrinin sürəti, daha az maliyyə tələbatı, multi-media imkanları (kitabların, videogörüntülərin, audio-səslərin, posterlərin, filmlərin asanlıqla köçürülməsi, göndərilməsi və
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paylaşılması) və kütləvi informasiya mənbəyinə çevrilmə imkanı. Təbii ki, bu amillər siyasi, dini və
ideoloji oriyentasiyasından asılı olmayaraq bütün növ terrorist təşkilatları (Dini, marksist, millətçi,
separatist, irqçi, anarxist və s.) cəlb edir. Bugün dünyada ən aktiv 40 terror təşkilatının hamısının
veb səhifələri var. Hətta onların əksəriyyəti bir yox, bir neçə veb səhifəyə malikdirlər və müxtəlif
dillərdədirlər. Avropada internetdən ən geniş istifadə edən terror təşkilatlara İspaniyada Bask
hərəkatı olan ETA-nı, Armata Corsa-nı (Korsika Ordusu) və IRA-nı göstərmək olar.
Terroristlərin öz veb səhifələri ilə hədəflərinə gəlincə 3 istiqaməti ayırmaq olar: 1) cari və
potensial dəstəkləyicilər – terrorist veb səhifələr tez-tez öz şüarları və satışları (köynək, film, audiokaset, bayraq, nişan və s.) ilə öz dəstəkləyicilərini artırmağa və maliyyə yığmağa çalışır. 2)
beynəlxalq ictimai rəy – beynəlxalq ictimaiyyət birbaşa konfliktə cəlb olunmasa da, müəyyən
maraqlara sahib ola bilmə ehtimalı da terroristlər tərəfindən nəzərə alınıb. Məsələn, ETA-nın rəsmi
veb səhifəsi Katalon, Alman, Fransız və İtaliyan dillərində fəaliyyət göstərir. Bundan başqa
beynalxalq jurnalistlər də terroristlərin xüsusi diqqətindədir. Belə ki, mütəmadi olaraq veb
səhifələrə yerləşdirilən press-relizlər eyni anda bir çox jurnalistlərin elektron ünvanına da
göndərilir. 3) düşmən cəmiyyət – veb səhifələr terroristlər görə döyüşdükləri dövlətin vətəndaşlarını
demoralizə etmək, onları hücum təhdidləri ilə hədələmək, bütün günahı hökumətə ataraq əhalini
hökumətə qarşı qaldırmaq üçün əla vasitədir.
Terroristlərin internetdən istifadəsini araşdırarkan səkkiz müxtəlif istiqaməti aşkarlamaq
mümkündür:
1)psixoloji müharibə – dezinformasiyanın yayılması, terror aktlarının dəhşətli görüntülərinin
yayımlanması, kiberterrorizmin həyata keçirilməsi (hava nəqliyyat sistemini sıradan çıxartmaqla
laynerlərin qəzaya uğradılması, birjaların idarəsini ələ keçirməklə ölkə iqtisadiyyatının
çökdürülməsi və s.)
2)kütləvilik və təbliğat – istifadəçi auditoriyasının genişliyi və asan təbliğat imkanları
3)məlumat bolluğu – terroristlər internetin imkanlarından istifadə edərək bir çox sahələrdə
pulsuz məlumatlar əldə edə bilər. Bu məlumatlar nəqliyyat, nüvə enerjisi, dövlət əhəmiyyətli
tikililər, hətta anti-terrorizm hərəkatı haqqında ola bilər.
4)maliyyələşmə – məsələn, IRA-nın rəsmi veb səhifəsində ziyarətçilər plastik və kredit kartlar
vasitəsilə təşkilata maliyyə yardımı edə bilərlər.
5)səfərbərlik – İnternet təşkilata maliyyə yardımları ilə kifayətlənməyən daha aktiv fəalları
təşkilata cəlb etməkdə xüsusi rol oynayır.
6)şəbəkələşmə – internet terror təşkilatlarının öz daxilində vahid şəbəkə yaratması imkanı ilə
yanaşı, eyni zamanda digər təşkilatlarla da əlaqələrin qurulması ilə xarakterikdir.
7)informasiya mübadiləsi – İnternet informasiyaların daha dolğun, daha sürətli və daha ucuz
başa gəlməsində böyük rol oynayır. Xüsusən də, kimyəvi və partlayıcı silahların hazırlanma
texnologiyası, onlardan istifadə metodları haqqında müzakirələrin aparılması internet vasitəsilə çox
asanlıqla həyata keçirilir.
8)planlaşdırma və koordinasiya – terroristlər internetdən tək yuxarıda sadalanan səbələrə görə
istifadə etmirlər, eyni zamanda internet vasitəsilə həyata keçiriləçək aktları planlaşdırır və onları
koordinasiya edirlər. Məsələn, 11 sentyabr hadisələrinin planlaşdırılmasında əsas pay internet
üzərinə düşüb.
Vurğuladığımız kimi,müasir terrorun əsas xüsusiyyəti onun yaxşı struktur və təşkilatlanma
xarakteridir.Hər bir terror təşkilatlarına vahid rəhbər orqan rəhbərlik edir.Bölmələrində
planlaşdırma,idarəetmə sistemləri yaradır.Daha iri terror qruplaşmaları rəhbərliyinin iclas və
görüşlərinin keçirilməsini,müxtəlif milli mənsubiyyətli təşkilatların fəaliyyət koordinasiyasını təyin
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edir.Böyük mənəvi psixoloji effekt və ictimai rezonans yaradılması üçün informasiya-təbliğat
təyinatından istifadə edilir.Müttəfiqlər münaqişə yaradan tərəflərdən birinin radikal dini təşkilatı
olan,onlardan istifadə məqsədi ilə döyüşçülərin seçilməsi və hazırlanması üzrə gərgin iş aparırlar,
terror qruplaşmaları öz maraqları naminə müasir elmi və texniki nailiyyətlərdən fəal istifadə edir və
yuxarıda da göstərildiyi kimi informasiya və müasir hərbi texnologiyaya yol tapırlar ki,bu da çağdaş
dövrdə yeni istiqamət götürən terrorizmdə yeni məqamlardandır.
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BEYNƏLXALQ TƏHLÜKƏSĠZLĠK SĠSTEMĠNDƏ NÜVƏ FAKTORU
VƏ ĠRANIN NÜVƏ PROQRAMI
Hal-hazırda dünyanın bir sıra ölkələri nüvə silahına malikdirlər. Dövlətlərin təhlükəsizlik
məsələlərində nüvə siyasəti mühüm yer tutur. Bəzi dövlətlər öz təhlükəsizliyini təmin etmək və digər
maraqlar baxımından bu silahı əldə etməyə çalışır. Müasir dövrdə İranın Nüvə Proqramı
beynəlxalq aləmin diqqətində olan ciddi məsələlərdən biridir. ABŞ başda olmaqla bir sıra
dövlətlərin bu məsələyə mövqeyi isə birmənalı deyil.
Açar sözlər: təhlükəsizlik, nüvə siyasəti, ABŞ, İran, nüvə proqramı
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ЯДЕРНЫЙ ФАКТОР В МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМА БЕЗОПАСТНОСТИ
И ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА ИРАНА
На сегодняшний день несколько стран есть ядерное оружие. Ядерная политика
занимает важную роль в вопросах безопасности государства. Некоторые государств в
целях своей безопасности старается приобрести ядерное оружие. В мире на данный
момент Ядерная Программа Ирана является одним из самых важных вопросов. Некоторые
стран во главе с США позиция по данному вопросу весьма неоднозначна.
Ключевые слова: безопастность, ядерная политика, США, Иран, ядерная программа
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Master, Baku State University
NUCLEAR FACTOR IN INTERNATĠONAL SECURITY SYSTEM
AND IRAN'S NUCLEAR PROGRAM
At present, the various countries of the world are possessed of nuclear weapons. Nuclear policy
plays an important role in security issues of state goverments. State goverments try to acquire
nuclear weapons in order to secure their own security. Iran’s Nuclear Program is one of the
serious issues in the international arena. The position of some states, especially the USA is not
clear on this issue.
Key words: security, nuclear policy, USA, Iran, nuclear program
Təhlükəsizlik anlayışı dövlətlərin xarici siyasətində əsas istiqamətlərdən biridir. Bu baxımdan
bir çox dövlətlər xüsusi ilə böyük və iqtisadi qüdrəti güclü olan dövlətlər nüvə silahına sahib
olmağa çalışırlar. Nüvə silahına malik olmaq hər bir dövlətə yalnız hərbi baxımdan güclü olmaqla
deyil həm də siyasi müstəvidə öz sözünü diqtə edə bilmək baxımından çox önəmlidir.
Dünyada mövcud olan silahlar elə bir dağıdıcı gücə sahibdirlər ki,dünya müharibəsi baş versə
sivilizasiya məhv olacaq. Yer planetində yaşayış üçün biosfer və atmosfer məhv olacaq. Baş verə
biləcək dəhşəti anlamaq üçün Çernobl atom stansiyasında baş verən qəzanı xatırlamaq kifayətdir.
Halbuki bu nüvə müharibəsi qarşısında adi bir zərrəcikdir.Lakin bununla belə bütün kütləvi qırğın
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silahlarının və nüvə silahının istehsalının dayandırılması və ya məhv edilməsi tələbi isə
mübahisəlidir.
Nüvə silahının olması nə qədər təhlükəli olsa da bir o qədər onun olması dünya üçün
təhlükəsizlikdir. Bu paradoksal xarakter daşıyır.Bununla bağlı 1978-1990-cı illərdə İngiltərənin baş
naziri olmuş Marqaret Tetçerin sitatını misal gətirə bilərik: ―Nüvə silahı olmayan dünya hamımız
üçün qeyri-stabil və daha təhlükəli olacaq‖.
Beynəlxalq problemlərin böyük bir hissəsi adətən silaha əl atmadan,diplomatik yollarla həll
olunur. Dövlətlərin hər hansı bir silaha və gücə sahib olma istəyi həmişə vardır və olacaqdır. Çünki
heç bir dövlət öz təhlükəsizliyi məsələsində bitərəf və laqeyd qalmayacadır. Təhlükəsizlik məsələsi
istər keçmişdə istərsə də indi nə digər dövlətlərin nə də beynəlxalq təşkilatların öhdəçiliyinə
buraxılmayacaq qədər önəmli bir məsələdir.Hər bir dövlət öz müdafiəsini təmin etmək baxımından
hərbi hazırlığını və digər güc ustünlüklərini ən yüksək səviyyədə təşkil etməyə çalışmaq
məcburiyyətindədir. Hərbi gücün sadəcə müdafiə məqsədi ilə istifadə edilmədiyi hər kəsə aydındır.
Bu səbəbdən də önəmli olan silahların özü deyil onun hansı məqsədlə istifadə edildiyidir. Silahlarla
bağlı digər önəmli bir məqam isə,bunların hərbi baxımdan deyil daha da vacibi siyasi baxımdan və
ya siyasi çərçivədən qiymətləndirilməsinin vacibliyidir. Bu məqamda ən yaxşı nümunə nüvə
silahına sahib olma istəyinin artmasıdır. Bu silah düşmənə vurula biləcək fiziki zərər qədər
diplomatik danışıqlarda da oynadıqları rol baxımndan vacibdirlər(7).
Soyuq müharibə dövründə və sonrasında təhlükəsizlik anlayışı beynəlxalq sistemin quruluşuna
görə fərqli olmuşdur. Soyuq müharibə dövründə beynelxalq sistem ikiqütblü idi və təhlükəsizlik
anlayışı hərbi güc ilə məhdudlaşırdı.
Müasir dövrdə nüvə strategiyasının əsas məqsədi müharibənin qarşısını almaq və güc tətbiq
etmədən onu bir təhdid olaraq istifadə etməklə ölkənin müdafiəsini həyata keçirtməkdir. Digər bir
tərəfdən isə nüvə silahına sahib olmaq üçün mütləq bir düşmənə sahib olmaq və ya nüvə
silahlanmasında hər hansı bir ölkəni hədəf almaq mütləq deyildir. Əksinə nüvə silahının əsas
özəlliyi onun istifadə olunması deyil,düşmənə qarşı yayındırıcı və balanslaşdırıcı siyasət
yeritməkdir.
Soyuq müharibənin başa çatması dünya siyasətində hərbi təhlukəsizlik amilinin yerini və
rolunu kökündən dəyişməsi ilə üst-üstə düşmüşdür. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonundan etibarən
―soyuq muharibə‖nin hərbi cəbhələşmə potensialının azalması muşahidə olunur. Dünya üzrə
müdafıə xərcləri sabit surətdə azalır. Silahların və silahlı qüvvələrin ixtisarı həyata kecirilir. Hərbisənaye kompleksinin cox hissəsinin konversiyası aparılır. Eyni zamanda, bir sıra regionlarda
münaqişələrin fəallaşması müşahidə olunur. Bu, qlobal müharibə təhlukəsinin azalması ilə müşayiət
olunur. Nüvə silahının inqilabi xarakteri bir daha təsdiqini tapır. Belə ki, nüvə silahının yaradılması
tərəflərdən birinin qələbəsi imkanını istisna etmişdir. Hələ 1946-cı ildə Amerika alimi R.Broudi
nüvə silahının bu keyfiyyət xarakteristikasına diqqət yetirərək bildirmişdi ki, gələcəkdə onun
yeganə vəzifəsi və funksiyası müharibədən çəkindirmək olacaqdır. Bütün ―soyuq müharibə‖
dövründə həm ABŞ, həm də Rusiya bu inqilabi reallıqdan yan kecməyə cəhd gostərmişlər. Lakin
sonda fövqəldövlətlər belə bir labud nəticəyə gəlmişlər ki, nüvə silahının tətbiqi yalnız duşmənin
məhvi olmayıb, həmdə intihara bərabərdir. Soyuq müharibə illərində nüvə qarşıdurması təcrübəsi
və sonrakı illərdə bu sahədə cərəyan edən proseslər aparıcı dövlətlərin qələbənin təmin edilməsi
vasitəsi kimi nüvə silahından imtina etməsi nəticəsinə gəlməyə imkan verir. Bununla birlikdə,nüvə
tərkisilahının qarşısında bir sıra maneələr mövcuddur. Nüvə silahından tam imtina həm də onun
yerinə yetirdiyi çəkindirmə funksiyasının başa catmasını ifadə edir. Digər tərəfdən, artıq bəzi
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ölkələr (İsrail, Hindistan, Pakistan) nüvə silahına yiyələnmək istiqamətində tərəqqiyə nail olmuşlar
(1,s. 69).
ABŞ nüvə silahı proqramını ilk inkişaf etdirən və bunu İkinci dünya müharibəsi zamanı istifadə
edən ilk və yeganə dövlətdir. İkinci dünya müharibəsinin yekunlarından sonra artıq dünyanın əsas
hərbi məsələlərindən biri nüvə silahının əldə olunması və sınaqdan keçirilməsi olmuşdur. ABŞ-ın
ardınca dünyanın böyük dövlətləri ard-arda nüvə silahını əldə etməyə başladılar. Dövlətlərin nüvə
silahını əldə etməsi və ya buna cəhd etməsi hər zaman müzakirələrə səbəb olmuş və mübahisəsiz
ötüşməmişdir. Hətta bu bəzi hallarda dövlətlərarası əlaqələrdə münasibətlərin kəskinləşməsinə də
səbəb ola bilmişdir.
Bu gün dünyanın gündəmində olan əsas məsələlərdən biri də İranın nüvə proqramıdır. İran
əsrlər boyunca olduğu coğrafiyada hər zaman öndər ölkə olmaq iddiasında olmuşdur. İmperatorluq,
monarxiya və fundamentalist olan bütün İran rejimləri ―Böyük İran‖ sevdasından azad ola
bilməmişdilər. İran hakimiyyəti, xüsusi ilə nüvə gücü olmaq yolunda irəlilədikləri müddət ərzində
bu reallaşmasa belə, Körfəz ölkələri, Qafqaz və Orta Asiya respublikaları üzərində əhəmiyyətli bir
nüfuza sahib olacaqları inancını daşımaqdadırlar. İranın Fars körfəzindəki rolu Orta Şərqdəki
sabitlik baxımından çox əhəmiyyətlidir. İkinci dünya Müharibəsindən sonra Yaxın Şərqdə ABŞ
təsirli bir güc olduğu müddətdə İran onun üçün əsas əhəmiyyətə sahib bir mövqeyə gəlmişdi. İran
bögədə təhdid ünsürü meydana gətirdiyindən, ABŞ bölgə ilə coğrafi uzaqlığı səbəbi ilə hüquqi və
hərbi baxımdan qanuniliyini təmin etmək məcburiyyətində idi. ABŞ-ın əsas məqsədlərindən biri isə
regionu nəzarət altında saxlaya bilmək idi. İranın Nüvə Proqramının başlanması da məhz ABŞ-ın
dəstəyi ilə baş tutmuşdur (6).
Geopolitik mövqeyi İrana qlobal və regional siyasətdə böyük üstünlük qazandırmışdır. 1970-ci
illərdə ABŞ İranı ―bölgə polisi‖ adlandırırdı. Çünki İran Bəsrə Körfəzi və Xəzər hövzəsində
asanlıqla nüfuz etmək və iqtisadi üstünlüyündən istifadə etmək imkanına malik idi. Rusiya
Federasiyasından sonra dünyanın ən böyük təbii qaz qaynaqlarına sahibdir. Orta Şərqin ən zəngin
neft bölgələrindən birisidir (Ərəbistandan sonra ikinci). Bu səbəblə İran cografiyası hər zaman
imperialist güclərin diqqətini çəkmişdir.
İranın nüvə proqramının təməlləri Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi-nin dəstəyi ilə demokratik yolla
seçilmiş Məhəmməd Mussadıqın devrilməsindən sonra iqtidara yenidən Məhəmməd Rza şah
Pəhləvinin gətirilməsinə təsadüf edir. İranın Nüvə Proqramı 8 dekabr 1953-cü ildə İranda Sülh üçün
Atom proqramının bir hissəsi olaraq ABŞ-ın köməkliyi ilə başladıldı. ABŞ-ın o zamanki prezidenti
Duayt Eyzenhauer BMT-nin Baş Assambleyasındakı çıxışı zamanı atomun sülh məqsədləri üçün
istifadə ediləcəyini bildirmişdi. Bu proqram ABŞ-ın Sülh üçün Atom proqramının nəzarəti altında
başladıldı. ABŞ SSRİ-yə qarşı nüvə gücündən istifadə etmək istədi. O, bu işə Türkiyəni, İranı və
Pakistanı da qoşmaq istəyirdi. Tehran və Vaşinqton arasında rəsmi olaraq 1957-ci ildə sülh
məqsədləri üçün əməkdaşlığa dair müqavilə imzalandı. İran 1958-ci ildə Atom Enerjisi üzrə
Beynəlxalq Agentliyə (AEBA) üzv oldu.
Bundan 2 il sonra 1959-cu ildə Məhəmməd Rza şah Pəhləvinin tapşırığı ilə Tehran
Universitetinin tərkibində Tehran Nüvə Araşdırmalar Mərkəzi (TNAM) yaradıldı. TNAM ABŞ
tərəfindən təmin edilən 5 meqavatlıq nüvə araşdırma reaktoru ilə işləməyə başladı və yüksək
nisbətdə uran hazırlandı. 1968-ci ilin iyul ayında İran nüvənin sülh məqsədləri üçün istifadə
edəcəyini sübut etmək üçün Nüvə Silahlarının Yayılmaması Müqaviləsini(NSYM) imzaladı və
1970-cı il mart ayında İran parlamenti onu qəbul edildi. İran atom agentliyinin qurulması və
NSYM-nin təsdiqlənməsilə Şah ABŞ-ın köməkliyi ilə 23 nüvə stansiyasının hazırlanmasını nəzərdə
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tutan planları təsdiqlədi. Bu inkişafları görə ABŞ və Avropa şirkətləri bu proqrama şərik olmaq
üçün bir biriləri ilə rəqabətə başladılar.
Ölkənin nüvə proqramına nəzarət etmək üçün Şahın tapşırığı ilə 1974-cü ildə İran Atom Enerji
Təşkilatı (İAET) yaradıldı. Ölkənin nüvə mütəxəssislərinə ehtiyacı olduğu üçün 1975-ci ildə
Massaçusets Texnologiyalar Universitetinin tərkibində iranlı mütəxəssislər hazırlamaq üçün xüsusi
proqram yaradıldı. Bu proqram İrana ilk nüvə mütəxəssislərini verdi.
İndiki şəraitdə İranın nüvə silahına yiyələnməsi qərblə münasibətlərə təsir edəcək əsas amil
kimi dəyərləndirilsə də, əslində böhranın kökünü müxtəlif zamanlarda ortaya cıxan münasibətlərdə
axtarmaq lazımdır. Bütün bunların kökü illər öncə, yəni 1979-cu ildə İranda Amerika
diplomatlarının girov götürülməsi olayından başladı və bu günə qədər də davam etməkdədir. 1979cu ildə İranda baş verən inqilabdan sonra ABŞ və İran münasibətləri qırıldı. ABŞ İranın regionda
güclənməsinə icazə vermədi . Lakin İran günü gündən güclənməyə başladı bundan isə ən çox ABŞın yaxın dostu İsrail narahat olmağa başladı. İranın Qərb və ABŞ düşmənçiliyinin kök atmasının
səbəbləri İslam inqilabından sonra İran ABŞ-a qarşı düşmənçiliiyni ideoloji və praktiki şəkildə
davam etdirdi. Xomeyni və tərəfdarları özlərini anti-imperialist kimi cəmiyyətə təqdim edərək
Avropanı, xüsusilə də ABŞ-ı hər vasitə ilə ictimaiyyətin gözündən salmağa çalışdılar. Xomeyni
bütün çıxışlarında ABŞ və Qərbi pisləyir, ABŞ-a İsrailə qarşı şüarlar səsləndirir, dünyada yaşayan
müsəlmanların bütün problemlərini bu ölkələrə bağlayırdı. İranda fəaliyyət göstərən demokratik və
mübariz inqilabçı qüvvələr Xomeyni və tərəfdarları tərəfindən Qərb ölkələrinə, xüsusilə də İsrail və
ABŞ-la əməkdaşlıq etməkdə təqsirləndirilərək həbs olundu, edam edildi. Davamlı təzyiqlərin
nəticəsində onların bir çoxu ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Tədricən demokratik
qüvvələr siyasi səhnədən tamamilə silindi. İranın Qərb dünyasına mənfi münasibəti öz əks-sədasını
tapdı. Belə olduğu halda Avropa ölkələri İranı özlərinə qarşı ciddi təhdid kimi görməyə başladılar.
İndiyədək İranın bu diplomatiyasının nəticəsi olaraq hər iki tərəf arasında düşmənçilik davam edir.
Beynəlxalq hüquq normalarına əməl etməyən İran tədricən dünya ictimaiyyətindən təcrid edildi.
İranın nüvə proqramı və beynəlxalq ictimaiyyət avtoritar İran hökuməti özünü islam dövləti kimi
dünyaya tədqim edir və dini hakimiyyəti əbədi olaraq qəbul edir. Odur ki, rejim əbədiliyini təmin
etmək üçün əsas vasitə kimi nüvə silahının əldə edilməsini görür. İranın nüvə silahı istehsal edəcəyi
təqdirdə onu təhdid kimi və ya lazım gəldiyində düşmənlərinə qarşı istifadə edəcəyinə heç bir şübhə
yoxdur (3).
İslam inqilabı zamanı İran beynəlxalq nüvə enerjisi təşkilatına üzv olması və nüvə silahlarının
yayılmamasına dair müqavilənin şərtlərinə sadiq qalsa da nüvə proqramları bir müddət dayandırıldı.
Çünki dövlətlərin İranla əməkdaşlıqdan boyun qaçırtması,xarici şirkətlərin müqavilələr əsasında
stansiyaların təkmilləşdirilməsindən boyun qaçırtması,elan edilməmiş müharibənin başlanması
bunun başlıca səbəbləri sırasında idi. İraq dövlətinin İran əleyhinə apardığı müharibənin başa
çatması, İran ilə Rusiya arasında nüvə əməkdaşlığının başlanğıc nöqtəsi hesab edilir. Bu zaman İran
dövlətinin ilk görəcək işi müharibə zamanı hava hücumları nəticəsində zədələnmiş Buşəhrin birinci
və ikini reaktorlarının yenidən bərpa edilməsi oldu. Bu zaman Amerikanın təzyiqləri altında
―Kraftverk‖ şirkəti ―Buşəhr‖stansiysının tamamlamaqdan imtina etdi.1980-cı illərin sonunda
Almaniya,Argentina və İspaniya şirkətlərindən təşkil edilən bir konsorsium bu stansiyanı
tamamlamaq haqqında fikrini bildirdikdən sonra onların da planı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
tərəfindən dayandırıldı.Tehran nə qədər cəhd etsə də,Avropa və hətta Çin şirkətləri də bu stansiyanı
tamamlamaqdan imtina etdilər. Nəhayət, 1995-ci ildə bu stansiyanın tamamlanması Rusiyaya
həvalə edildi.Əlbəttə bu zaman Amerika Rusiyanın İranla əməkdaşlığına qarşı çıxsa da,Rusiya
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nəniki geri çəkildi və hətta ―Buşəhr‖ nüvə stansiyasına digər 5 reaktorun da əlavə edilməsinə nail
oldu (2).
İranın nüvə silahı istehsal etməyə cəhd göstərməsi 2002-ci ildə aşkarlandı. Məhəmməd
Xatəminin prezidentliyi dövründə beynəlxlaq təzyiqlər nəticəsində İran AEBA-nın protokoluna
imza ataraq nüvə proqramını dayandırsa da, Mahmud Əhmədinejadın hakimiyyətə gəlməsi ilə
həmin müqavilə birtərəfli pozuldu və uranın 20 faiz zənginləşdirilməsinə başlanıldı. AEBA
nümayəndələri Qərbin casusları adlandırılaraq nüvə təsisatına yaxın buraxılmadı. Nəticədə BMT
tərəfindən indiyədək İran əleyhinə 6 qətnamə qəbul edilib və İrandan uranın zənginləşdirilməsini
dayandırması tələb edilib. Bütün tələblərə və təzyiqlərə baxmayaraq, hələ də İran BMT və digər
beynəlxalq təşkilatların qanunlarını pozmağa davam edir. Ekspertlərin fikrincə, uranın 20 faiz
zənginləşdirilməsi atom bombasının istehsalında istifadə edilir. Lakin İran nüvə enerjisindən dinc
məqsədlər üçün istifadə edəcəyini açıqlayaraq dünya ictimaiyyətini aldadır.İranın beynəlxalq
təşkilatlara nüvə təsisatı ilə yaxından tanış olmalarına və nəzarət etmələrinə izn verməməsi bunu
deməyə əsas verir. Eləcə də son zamanlar Qum şəhərinin yaxınlığındakı dağın içərisindəki ―Fordo‖
adlı gizli nüvə təsisatının aşkarlanması nüvə proqramının dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğuna
şübhəni daha da artırdı.
İranı ilk dəfə nüvə enerjisi texnologiyasına sahib olmağa təşviq edən dövlət yəni
Amerika,bugün bu siyasətə müxalif olan dövlətlərin başında durur. Amerikanın İrana nüvə yardımı
etməsi ilə bağlı iki müxtəlif fikir mövcuddur:
-Amerikanın Hirosima və Naqasakidə atom silahından istifadə etməsi və bu hadisənin
dünyadaki mənfi təsirini yox etmək üçün Vaşinqton mövcud ictimai qınağın qarşısını almaq və
sözdə sülh üçün atom şüarından istifadə etməklə bunu başqa ölkələrə transfer edib öz nüvə
siyasətlərinə qarşı olan mənfi təzyiqləri azaltmağa çalışırdılar.
-İkinci baxışa görə isə Soyuq müharibə və iki super gücün nüvə rəqabəti bütün dünyanı əhatə
edirdi. Amerikanın həmin vaxt prezidenti olmuş Eyzenhauer İngiltərə, Fransa və Qərbi Almaniya
liderləri ilə görüşmələrində çox vaxt Sovet İttifaqının İranın şimalından hücumü keçməsindən və
İranın kommunizm tələsinə düşməsindən narahatlığını bildirmişdir. Amerikan lideri Qərbin
mənfəətlərinin qorunması üçün İranın nüvə gücünə sahib olmasını bildirirdi və nəticədə şah nüvə
texnologiyasına sahib olmaq üçün ABŞ-ın dəstəyini qazandı.
İran Nüvə proqramının İranını enerji siyasəti ilə birbaşa əlaqəsi olduğuna dair mübahisələr də
mövcuddur.İranın siyasi mövqeyi baxımından İran Nüvə Proqramı Milli Təhlükəsizlik doktrinasının
bir parçası olaraq düşünülməkdədir. İranın Milli Təhlükəsizlik doktrinasının dörd əsas hədəfi var:
1. İranın milli təhlükəsizliyi,ərazi və dövlət quruluşunu və onun varlığını qorumaq məqsədi
daşıyan bir çərçivəni inkişaf etdirmək
2. İran konstitusiyasının və rejiminin varlığını qorumaq
3. İranını müdafiə qabiliyyətini artırmaq və inkişaf etdirmə
4. İranın milli maraqlarının sahəsini genişləndirmək
İrana görə isə ABŞ digər bölgə dövlətləri tərəfindən ortaq təhlükəsizliyin reallaşmasına maneə
yaratmaqdadır. İrana bölgədə təhlükəsizliyin xarici qüvvələr tərəfindən deyil Körfəz ölkələri
tərəfindən həyata keçirilə biləcəyini düşünür. ABŞ-ın İran mövzusunda qarşılaşdığı ən əhəmiyyətli
çətinliklərdən biri İran Nüvə Proqramının onun daxili siyasət ilə birbaşa əlaqəli olmasıdır.
Əhmədinejadın xarici siyasətdə ABŞ ilə olan əlaqələrini İran Nüvə Proqramını elan edərək
gərginlikli bir nöqtəyə çatdırdı.
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Bununla belə,İran dünyada yeganə ölkədir ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin (BAEA)
Nüvə Silahlarinın Yayılmaması Müqaviləsinə qoşulub, lakin Təhlükəsizlik Konvensiyasını
imzalamayıb.
Nəticə olaraq onu qeyd edə bilərik ki, İranın nüvə silahına sahib olması dolayı istiqamətdən
dəstəklədiyi Həmas, Hizbullah və digər terror təşkilatlarını daha da gücləndirməkdədir. Bu faktor
ciddi narahatlıq doğurur. Hər ölkə təbii ki, nüvə enerjisinə sahib ola bilər. Öz enerji təhlükəsizliyi
üçün narahat olan istənilən ölkə bu hüquqa sahib olmaqla birlikdə,eyni zamanda öz nüvə enerjisini
inkişaf öhdəliklərinə də malikdir. Burada yalnız bir şərt qoyulmaqdadır ki, o da nüvə enerjisini sülh
məqsədləri üçün istifadə etmək gərəkdir. İranın nüvə proqrama beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
nəzarət edilməsi mütləqdir. Nəticə olaraq, İranın bölgədə hər hansı bir qarşıdurma mühitinə səbəb
vermədən nəzarət altına alınması lazımdır. Əgər bu edilməzsə bölgə daha böyük qarşıdurmaların
yaşandığı bir region halına gələ bilər.
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DĠNLƏRARASI DĠALOQ
Dinlərarası dialoq dini və ictimai həyatın mühüm bir hissəsidir və bir çox soaial fenomenlərdə
olduğu kimi bu fenomen də bəzi hallarda mifləşdirilir.Xüsusilə, sosial sahədəki "dinlərarası
dialoq" anlayışı ilə bağlı olan məlumatlarda bu, adətən, dinlərin dialoqu kimi başa düşülür.Lakin
dialoqu dinlər özləri deyil, insanlar və yaradılmış dini strukturlar həyata keçirirlər.Bu baxımdan
deyə bilərik ki, dinlərarası dialoq mürəkkəb bir anlayışdır.
Açar sözlər: inanc, dinlərarası dialoq, etiqad, ayrıseçkilik, xristianlıq, kilsə, islam, tolerantlıq
Вусала АМИРОВА,
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МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ
Межрелигиозный диалог является важной частью религиозно-общественной жизни. И
как всякий важный для общества феномен, он подвергается некоторой мифологизации. В
частности, в публичном пространстве информация, связываемая с понятием
«межрелигиозный диалог», часто понимается как «диалог религий». Но все-таки сами
религии диалог вести не умеют, диалог всегда ведут люди и созданные ими структуры.
Соответственно, межрелигиозный диалог – составное понятие.
Ключевые слова: вера, межрелигиозный диалог, дискриминация, ислам, Столкновение
цивилизаций, христианство, церковь, ислам, толерантность.
Vusala AMIROVA,
master, Baku State University
ĠNTERRELIGIOUS DIALOGUE
Interreligious dialogue is an important part of religious and social life, and it seems as a
mythological phenomenon in some cases. In particular, it is understood as ―dialogue of religions‖
in the sources of social sphere regarding on a concept of ―interreligious dialogue‖. However, this
dialogue is implemented by people and religious institutes rather than religious themselves. From
this point of view, it is argued that interreligious dialogue is so complicated concept.
Keywords: belief, inter-religious dialogue, faith, discrimination, Christianity, church, İslam,
tolerance.
Dialoq iki və ya daha çox insanın qarşılıqlı söhbətləşməsi, müxtəlif irq və mədəniyyətlərdən,
fərqli inanc və dünya görüşlərindən, ayrı-ayrı siyasi düşüncədən olan insanların bir yerə yığışaraq
mədəniyyət ölçüləri çərçivəsində bir-biriləri ilə əlaqə yaratması yoludur.Dini sahədə dialoq,
müxtəlif dinlərə mənsub olan insanların inanclarını, düşüncələrini bir-birilərinə zorla qəbul
etdirmək yolunu seçmədən bərabərlik, səmimiyyət, dürüstlük, sevgi, hörmət və xoş niyyətlə ortaq
olan, yaxud olmayan bir məsələdə sülh, hürriyyət, aşkarlıq atmosferində digərini öyrənmək, bilmək,
tanımaq, qulaq asmaq və başa düşmək məqsədilə qarşılıqlı söhbət edə bilmələrini, birlikdə iş
görmələrini, birgə yaşamalarını təmin edən bir ünsiyyət formasıdır. Dialoq qurmağa çalışan dinlər
arasında nə qədər çox fərqlilik olsa da, mühüm olan din mənsublarının bir-birilərini olduğu kimi
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qəbul etmələridir.Dinlərarası dialoq dinləri birləşdirmək və ya bir yerdə əridib "yeni bir din"
istehsal etmək təşəbbüsü deyil. Dinlərarası dialoq bütün fərqlilikləri qoruyaraq heç bir
məhdudiyyətdən istifadə etmədən səmimiyyət və anlayış daxilində ortaq məsələləri müzakirə
etmək, danışmaq və birgə həll yolları axtarmaq cəhdidir (6).
Müasir dövrdəki rəsmi dinlərarası dialoqun kökləri isə şərqdəki və qərbdəki din xadimlərini bir
araya gətirən 1893-cü il Dünya Dinlərinin Parlamentinə qədər gedib çıxır. Əslində bu tədbiri həqiqi
mənada parlament hesab etmək olmazdı, çünki müxtəlif dinlərin nümayəndələrini ve seçilmiş
üzvlərini təmsil etmirdi. Lakin bəzi məhdudiyyətlərə baxmayaraq, 1893-cü il parlamenti olduqca
əhəmiyyətli bir uğur idi.Belə ki, həmin dövr Avropa imperialist avantürasının zirvədə olduğu
vaxtlar idi və onun tərəfdarları Qərb mədəni dəyərlərinin və Xristianlığın qələbəsini xaricdə elan
edirdilər (7).
Dinlərarası, xüsusilə dünyanın ən böyük dinlərindən olan islamla xristianlıq arasında dialoq
məsələsi hələ XIX əsrin ortalarından etibarən gündəmə gəlsə də, yalnız keçən əsrin 50-60-cı
illərindən başlayaraq konkret məzmun kəsb etmişdir. 1962-ci ildən başlayaraq 3 il davam edən II
Vatikan Konqresi və bu Konqresin yekunu olaraq 1965-ci ildə qəbul edilmiş "Kilsənin qeyrixristian dinləri ilə qarşılıqlı münasibətləri haqqında" bəyannaməsi ilə bu proses yeni bir mərhələyə
qədəm qoymuşdur. Konqresin açılış mərasimində Papa XXIII İohan Kilsənin çənbərini qıraraq
xaricə açılmasının, başqa dinlərlə və din mənsubları ilə müsbət münasibətlərin yaradılmasının və
bütün insanlarla dialoqa girmənin əhəmiyyətini vurğulamışdır. Konqresdə qəbul edilmiş
bəyannamədə hər iki dini birləşdirən ümumi cəhətlər qeyd edilir, təktanrılıq, axirət həyatı , mənəvi
dəyərlər dinlərarası dialoqun əsas istiqamətləri kimi müəyyən edilirdi. Başlanılan bu gözəl
kampaniyanın ilkin nəticəsi olaraq 1964-cü ildə Vatikan dövlətinin nəzdində "Xristian Olmayanlar
Katibliyi"nin (indiki adı - "Vatikan Dinlərarası Dialoq Katibliyi") yaranmasını göstərmək olar. Bu
katibliyə yarandığı gündən daim yüksək rütbəli kardinallar rəhbərlik etmişdir.O vaxtdan etibarən
bütün dünyada dinlərarası dialoqa həsr edilmiş mötəbər tədbirlər keçirilməyə başlandı. İslam
aləmində isə kütləvi şəkildə belə bir dialoq kampaniyasına nisbətən gec başlanılmışdır. Bunun üçün
stimulverici hadisə isə 2000-ci ilin 11 sentyabrında ABŞ-da baş verən məlum terror aktı oldu. Məhz
bu hadisədən sonra bütün müsəlmanlar, xüsusilə Amerika müsəlmanları İslamı özlərinə hədəf seçən
kütlələrlə "mübarizə" aparmaq, sivilizasiyalar arasında yerlə yeksan edilmiş körpüləri yenidən inşa
etmək, İslamın həqiqi üzünü amerikan cəmiyyətinə və dünyaya tanıtdıra bilmək üçün öz səylərini
daha da sürətləndirdilər.Bütün dinlərin sülh və əmin-amanlıq gətirdiyi və bütün varlıqlar üçün
dünya və axirət səadətinə aparan hökmlər daşıdığı fikrinin təlqin olunması dinlərarası dialoqun
inkişaf edərək formalaşmasında həlledici rol oynadı. Tövrat, İncil və Quran ilə kitablaşan üç böyük
dinin təmsilçiləri, demək olar ki, hər bir ölkədə dialoq platformaları təşkil edib, aralarındakı fərqləri
bir kənara qoyaraq, "dindar" adı altında birlikdə hərəkət etməyə cəhd etdilər (6).
XX əsrin sonlarında iqtisadi, ekoloji və demoqrafik problemlərlə yanaşı, əxlaqi-etik dəyərlərə
lazımi diqqət yetirilməməsi nəticəsində mənəviyyat problemləri də kəskinləşmişdi. Bundan başqa,
dünya dinləri arasında mövcud fərqlərə əsaslanan "sivilizasiyaların toqquşması" nəzəriyyəsi
meydana çıxmış və öz tərəfdarlarını tapmışdı (6).Bu nəzəriyyə müasir ictimai fikirdə ən çox
S.Hantinqtonun ―Sivilizasiyaların toqquşması‖ kitabından sonra aktuallaşmışdır.S.Hantinqton
sivilizasiyaları dinlərlə bağladığından, sivilizasiyalararası toqquşmanı dinlər arasındakı münasibətlə
izah etməyə çalışır. O, ən çox islam və xristianlıq arasındakı fərqləri önə çəkir. Xüsusən,
müsəlmanların daha sürətlə artmasını rəhbər tutaraq, bir növ islam təhlükəsindən bəhs edir (3, s.8).
Bəzi separatçı qruplaşmalar da məhz bu dövrdən etibarən öz fəaliyyətlərinə bəraət qazandırmaq
məqsədilə bir çox hallarda dini amildən istifadə etməyə başladılar. Belə bir şəraitdə bəşər
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sivilizasiyasının müxtəlif mədəniyyətlərinin qorunması üçün dinlər və mədəniyyətlər arasında
dialoqun yaranması böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Qurana görə, dünyada yaşayan bütün insanlar üç
əsas kateqoriyaya bölünürlər. Bunlar müsəlmanlar, kafirlər/müşriklər (Allaha şərik qoşanlar) və
―Kitab əhli‖dir. Bölgünün belə olmasında ilahi bir məqsədin olduğu bildirilərək deyilir: ―...Kim
istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın (kafir olsun)...‖ (Əl-Kəhf surəsi) (1, s.262). Çünki İslama
görə, ―dində məcburiyyət (zorakılıq) yoxdur...‖ (Əl-Bəqərə surəsi) (1, s.38). Məcburiyyətin
olmadığı dünyada isə müxtəlif formada dialoqların, o cümlədən dinlərarası dialoqun baş tutması
tamamilə normal platforma hesab olunmalıdır. Ayələrdən də göründüyü kimi Qurana görə hər hansı
insanın istənilən dini seçməsi mütləq şəkildə, məcburi şərtlərlə deyil, tam azad və seçmək ixtiyarı
ilə təsbit olunmuşdur. Seçimdə məcburiyyətin olmaması, yaxud onun seçilməsində heç bir təsirin,
zorakılığın, məcburetmənin baş verməməsi, hər bir din tərəfdarının tolerantlıq baxışından doğan
hadisə kimi qiymətləndirilməlidir (4, s.12).
Avropa İqtisadi Birliyinin sabiq Komissiya sədri Jak Delor son zamanlar Qərb ölkələrində
hökm sürən bir tendensiyanı özünəməxsus tərzdə ifadə etmişdir: ―Dinlərarası sülh olmasa,
sivilizasiyaların müharibəsi qaçılmazdır. Onu da bilin ki, dinlərarası dialoq olmasa, dinlərarası sülh
də olmayacaqdır. Dinlərin fundamental tədqiqi olmasa, dinlərarası dialoq da olmayacaqdır‖ Bir çox
alimlər ilk növbədə monoteist dinlərin müasir dünyada bəşəriyyət qarşısında məsuliyyətlərini dərk
etmələrini istəyirlər. Bu, onun dərkinin mənbələrə sadiqliyindən və açıq dialoqundan asılıdır.
Məsuliyyət dinlərə keçmiş səhvlərini və başqa dinlərə qarşı ―dözümlülüyünü‖ xatırladır (2, s.48).
Dinlərin ―qohumluq‖ münasibətlərinin olması, yəni ―doğma‖ cəhətlərinin kifayət etməsi
dialoqa imkan yaradan məqamdır. Buna misal olaraq, islam ənənəsinə görə, Məhəmməd
Peyğəmbərin (s) yeni bir din gətirmədiyini göstərmək olar. İslam peyğəmbəri bütün həyatı boyu
hamını ―bəşəriyyətin atası‖ adlandırılan Adəm peyğəmbərin, yəhudi və xristian ənənələrinin
birmənalı qəbul etdikləri İbrahim peyğəmbərin ―Hənif‖ (təktanrılıq) dininə dəvət etmişdir. (2, s.46)
Məsələ Qurani-Kərimdə öz əksini tapmışdır: ―(Ya Rəsulum!) De: ―Allah doğru buyurmuşdur. Ona
görə də hənif olan İbrahim dininin ardınca gedin, çünki o, (Allaha) şərik qoşanlardan deyildi‖ (Aliİmran surəsi) (1, s.53). ―Sonra (Ya Rəsulum!) sənə: ―Batildən haqqa dönərək müşriklərdən olmayan
İbrahimin dininə tabe ol!‖ – deyə vəhy etdik.‖ (Ən-Nəhl surəsi) (1, s.248).
Baş verən proseslərin dinamikasının analizi bir daha sübut edir ki, atom əsri və daha qorxulu
dağıdıcı silahların aktuallığı dövründə, milli, etnik, dini münaqişələrin baş verdiyi müasir zamanda
dünyanın salamat qalması, insanların normal qarşılıqlı münasibətlərini təmin etmək məqsədilə
sivilizasiyaların, dinlərin, mədəniyyətlərin, siyasi sistemlərin tolerant, multikultural şəraitdə yanaşı
yaşamasından, onlar arasında dialoq və əməkdaşlığa keçiddən başqa yolu yoxdur. Başqa sözlə,
müasir dünyada stabilliyi bərpa etmək, xalqlar, cəmiyyətlər və insanlar arasında tarixi müsbət
ənənələri qorumaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin də dəfələrlə yüksək
tribunalardan qeyd etdiyi kimi, ―dünyada multikulturalizmin alternativi yoxdur‖ (4, s.14).
Qloballaşma dövründə dinlərin, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqu bütün neqativ
proseslərə qarşı ümidverici ortaq model kimi pozitiv mexanizm statusunda çıxış etdiyindən,
dialoqdan və multikultural proseslərdən imtina dünyada total fəlakətlərə gətirib çıxara bilər. Artıq
qlobal anlamda həyəcan o qədər artmışdır ki, xalqların, millətlərin bir-birini başa düşməsindəki
çətinliklər pik həddə çatmış, insanlararası münasibətlərdə ünsiyyətin, humanizmin və sevginin
yerinə, insanın özü, eqosu, şəxsi maraqları və ambisiyaları ön plana keçmiş, bu səbəbdən də
başqalarının mədəniyyətlərinə, dinlərinə, adət-ənənələrinə ―məndən olmadığı üçün mənimlə deyil‖
münasibəti yaranmışdır (4, s.15).
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Təəssüf ki, dünyada ziddiyyətlərin, toqquşmaların qarşısını almaq elə də asan deyil. Bütün bu
ziddiyyətlər və ifrat qarşıdurmalar qlobal anlamda cəmiyyətlər, dövlətlər, sivilizasiyalar və dinlər
arasında qarşılıqlı dialoqların aparılmasını zəruri edir. Lakin əsas problem bundan ibarətdir ki,
nəzəriyyəçilər və qurucu təfəkkürə əsaslanan tərəflər dialoqun müxtəlif meyarlar və metodlarla
aparılmasının zəruriliyini qəbul etsələr də, prosesin dəqiq mexanizmini, bütün tərəfləri razı salacaq
ideal nəzəri-praktik konstruksiyasını ―kəşf edə‖ bilməmişlər. Bu da daima yeni-yeni ―dialoq‖
konsepsiyalarının ortaya qoyulmasını zərurətə çevirməklə yanaşı, mübahisələri də aktuallaşdırır (4,
s.9).
Hazırda qloballaşma şəraitində müxtəlif dinlərin dialoqundan danışarkən hər şeydən əvvəl,
dinlərin öz daxilində onları təmsil edən məzhəblərin, cərəyanların, sektaların dialoqundan bəhs
etmək daha məntiqli olardı. Çünki müasir proseslərə fəlsəfi-hüquqi anlamda yanaşarkən aydın olur
ki, dinlərin ümumdünya və ya regional şəraitdə, daha doğrusu, qlobal mənada dialoqunu təmin
etmək üçün əvvəlcə onları öz daxillərində dialoqa hazırlamaq, öz aralarında struktur olaraq
razılaşmalara gəlməsini təmin etmək vacib şərtdir (4, s.10).
Diqqətə çatdırılmalı başqa bir məqam isə hazırkı qloballaşma və multikulturalizm şəraitində
―bütövlükdə dialoqun islam dini baxımdan ―təbliğ‖, xristianlıq nöqteyi-nəzərindən isə
―missionerlik‖ fəaliyyəti kimi qiymətləndirilməsidir. Belə ki, öz məqsədlərini müxtəlif radikal,
məkrli üsullarla, yaxud ―yumşaq güc‖ formasında və ya başqalarına qarşı dözümsüzlük və terrorizm
vasitəsilə həyata keçirməyə çalışan kimlərisə ―öz mövqeyində qəbul edərək‖ ikili standartlar
çərçivəsində dialoq qurmaq, fikrimizcə, qeyri-mümkün proses kimi dəyərləndirilməlidir. Həmçinin
dialoq anlayışı zor tətbiqini inkar etdiyindən hər hansı məzhəb, cərəyan və dini qurum kimi çıxış
edənlərin qeyri-müəyyənliyi, anlaşılmazlığı deyil, ümumbəşəri anlayışları, humanizmi, qarşılıqlı
hörmət, sevgi və hüququ prioritet tutduqlarını nümayiş etdirmələri vacib şərtdir (4, s.11).
Xristianlığın imtina edə bilməyəcəyi vəzifələrindən biri missionerlik; yəni bütün insanları
xristianlaşdırmaq üçün səy göstərməkdir və bunu da əsrlərdən bəri etməkdədir. Buna baxmayaraq
müsəlmanlar onlarla dialoqa girməyə çalışmışlar, ortaq bəzi işlər həyata keçirmişlər (9). Bu mənada
əlbəttə ki, hər kəslə dialoq qurmağın da bir həddi vardır.Burada ―qırmızı xətti‖, yəni faydalı və
zərərli olanı ayırd etmək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, əgər bu növ dialoq islamın və
müsəlmanların mənfəətinə deyil, zərərinə olarsa ondan uzaq durmaqda fayda vadır. Ancaq insanlar
islami prinsiplərə möhkəm bağlılıq içərisində olarsa, o zaman bu dialoqlar fayda verə bilər. (10)
Dünyada sülhün və beynəlxalq təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi naminə dini birliklər
arasında əməkdaşlığın vacibliyini dərk edən gənc, fəal, təhsilli, geniş düşüncəli insanların böyük
qrupları dinə müraciət etməkdədir. Dinlərarası dialoqun mütləq şərtlərindən biri onun
iştirakçılarının tolerantlığı və bir-birinin dini etiqadına hörmətlə yanaşmasıdır. Dinlərarası
əməkdaşlığın iştirakçısına qarşı dözümsüzlük, onun ardıcılı olduğu dini etiqada hörmətsizlik labüd
surətdə dinlərarası münasibətlərin kəskinləşməsinə səbəb olur (5, s.69). Din xadimləri və sıravi
dindarlar dərk edir ki, dinlər arasında daimi dialoq böyük fayda verə bilər.
Birincisi, belə dialoq dinlərarası ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına (ya da heç olmasa
yumşaldılmasına), dinlər və konfessiyalar arasında ideoloji yarışın sivil çərçivədə getməsinə təkan
verə bilər, bu isə etno-milli münasibətlərə və ictimai-siyasi sabitliyə müsbət təsir göstərərdi.
İkincisi, dinlərarası dialoq siyasətçilər və din xadimləri arasında özlərinin siyasi iddialarını
gerçəkləşdirmək üçün dinlərin səfərbəredici potensialından yararlanmağa meylli radikallar
qarşısında maneə yarada bilər.
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Üçüncüsü, dinlərarası dialoq bəşəriyyətə fəlakətlər gətirən qlobal təhdidlərə qarşı mübarizədə
müxtəlif dini etiqadlara və millətlərə mənsub insanların səylərinin birləşdirilməsinə kömək
göstərərdi.
Dördüncüsü, dinlərarası dialoq cəmiyyətə belə bir faktı dərk etməyə imkan verərdi ki, dinisiyasi ekstremizmin və beynəlxalq terrorizmin əsasında duran real səbəbləri bu və ya digər dini
təlimdə axtarmaq perspektivsizdir. Bu isə belə təzahürlərin həqiqi səbəblərinin və son nəticədə
onlara qarşı səmərəli mübarizə üsullarının axtarılmasını asanlaşdırardı.
Nəhayət, beşincisi, dinlərarası dialoq yalnız dini-siyasi ekstremizm və beynəlxalq terrorizm
təzahürlərinin hamı tərəfindən qınanması üçün deyil, həm də gələcəkdə belə cinayət əməllərinin
qarşısının alınmasına yönəlmiş zəruri tərbiyə işinin qurulması üçün imkan yaradardı.
Dinlərarası dialoqun millətlərarası münasibətlərə başlıca təsiri, onların humanistləşdirilməsinə
töhfəsi onun insanlara tərbiyəvi təsiri vasitəsilə mümkündür. Belə dialoq müxtəlif millətlərə və dini
etiqadlara mənsub insanların şüuruna tolerantlıq, zorakılığın yolverilməzliyi və sülh mədəniyyəti
ruhunda təsir göstərir.O, cəmiyyət üzvlərini başqa millətlərə və dini etiqadlara mənsub insanların
şəxsində etimada layiq bərabərhüquqlu tərəfdaşları görməyə alışdırır. Konfessiyalararası dialoq
əhalidə dini plüralizmə və mədəni müxtəlifliyə hörmətin formalaşmasına təkan verir.
Qeyd olunanlardan birmənalı surətdə bu nəticəyə gəlmək olar ki, dinlərarası dialoq
sivilizasiyalar arasında dialoqun mühüm komponentidir.Sivilizasiyalar arasında münasibətlərdə
ahəngdarlığın yaradılması, xalqlar arasında sülhün qorunub saxlanması və möhkəmləndirilməsi
üçün dinlərarası dialoq böyük əhəmiyyət daşıyır.Bu, yalnız dinlərin arxasında çoxmilyonluq xalq
kütlələrinin durması ilə bağlı olmayıb, həm də dinlər arasında dərin ideoloji ziddiyyətlərin
mövcudluğu ilə şərtlənir, həmin ziddiyyətlərin kəskinləşməsi isə ciddi münaqişələrə səbəb ola bilər.
Dinlərarası dialoqa nail olmaq çətin ola bilər, lakin imkansız deyildir.Bir çox Cənubi Afrikalı
xristian, müsəlman, hindu, yəhudi, buddist və digərləri müstəqillikdən öncəki illərdə aparteid
rejiminə qarşı birlikdə etiraz yürüşləri həyata keçirirdilər.Onlar Cənubi Afrikada yaşadığı müddət
ərzində öz zorakılığa qarşı olan ―satyagraha‖ strategiyasını mükəmməlləşdirən Qandidən ilham
alırdılar.1927-ci ildə Londonda yaradılan yəhudilər və xristianların dərnəyi Birləşmiş Krallıqdakı ən
köhnə dinlərarası təşkilatdır, hansı ki, onun əsasında İkinci Dünya Müharibəsi zamanı 1942-ci ildə
xristianların və yəhudilərin şurası meydana gəlmişdir.Xristianların və yəhudilərin beynəlxalq
şurasının hazırda 40-dan artıq ölkədə dialoq üzrə qurumları fəaliyyət göstərir.İlk dinlərarası
təşkilatlardan biri də 1936-cı ildə yaradılan Dinlərin Dünya Konqresidir (7).
Hazırda isə dünyada 800-dən çox dinlərarası təşkilat fəaliyyət göstərir (7). Belə təşkilatların
sayı durmadan artır.Bu, dinlərarası dialoqun daha geniş vüsət almasına təkan verir. ―Dinlərarası
Təşkilatların Beynəlxalq Əlaqələndirmə Komitəsi‖nin sədri Markus Breybruk bildirmişdir:
―Ekstremizm və zorakılığın faciəvi artımı dinlərarası anlaşma və əməkdaşlığın gücləndirilməsi
istiqamətində səy göstərilməsini zərurətə çevirir.Belə görüşlər bütün dünyada insanları dünya
birliyinin əsaslanmalı olduğu mənəvi dəyərlərə çağırmağa ümid oyadır‖.
UNESCO-nun mədəniyyətlərarası dialoqunun əsas kompanentlərindən olan Dinlərarası Dialoq
proqramı münaqişələrin getdikcə dini xarakter aldığı bir dünyada fərqli dinlər, mənəvi və bəşəri
dəyərlər arasındakı dialoqu inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır.Dialoq hər birimizə şamil olunur: qərar
qəbul edənlər və liderlərdən tutmuş istənilən icma daxilindəki fərdi şəxslərə qədər.İnsanlar arasında
məlumatı artırmaq üçün beynəlxalq konfranslarla yanaşı UNESCO, xüsusilə, həssas geostrateji
bölgələrdəki qadınlar, gənclər və təcridolunmuş insanları hədəf alaraq təbliğat fəaliyyətini inkişaf
etdirməyə səy göstərir.Bu çərçivədə şəbəkənin başlanğıcını qoyan saziş
―UNESCO-nun
Mədəniyyətlərarası Anlaşma üçün Dinlərarası Dialoq üzrə həmsədrləri‖ haqqında sazişin
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vurğulanması yerinə düşərdi.Şəbəkə bu sahədə peşəkarlığı ilə məşhur olan beynəlxalq akademik
mərkəzlər arasında əməkdaşlıqdan ibarətdir və professorları, dinlərin tarixi üzrə mütəxəssisləri,
araşdırmacıları bir araya gətirir.Bu şəbəkə tələbələrə, araşdırmacılara və professorlara eyni anda
dünyəvi, çoxdinli və mədəniyyətlərarası sahələr baxımından geniş şəkildə tədris imkanı verir (8).
Xüsusilə dünya dini liderlərinin bu sahədə gördüyü işlər danılmazdır. Çünki onlar təmsil
etdikləri dinin daşıyıcıları arasında söz sahibidirlər və onların dediyi sözlər, etdiyi hərəkətlər daha
geniş auditoriyaya təsir etmə gücündə olur. Bu məqsədlə dünyanın dini liderləri tez-tez bir araya
gələrək forumlar təşkil edir, beynəlxalq konfranslar, qurultaylar keçirirlər (6).
Son illər ərzində dinlərin əxlaqi təsirini vurğulamaq üçün əsas diqqət yetirilən məqam bütün
dinlərin vahid ―Qızıl Qayda‖ əsasında ortaq məxrəcə gələ biləcəkləri barəsindədir.Bu ―qayda‖
ondan ibarətdir ki, insanlar özlərinə necə rəftar olunmağını arzu edirlərsə, başqalarına da o cür
yanaşmalıdırlar (7). Belə ki, İslamda buyurulur: ―Özünə rəva bildiyini qardaşına rəva bilməyən bir
kəs inanclı sayıla bilməz‖. Xristian dinində deyilir: Başqalarının sənə etmələrini rəva bildiyin
şeyləri sən də onlara et‖. Buddizmdə bu ifadə belədir: ―O şeylər ki, səni incidər onları başqalarına
etməkdən çəkin‖. İudaizm isə ―Sənə etmələrindən nifrət etdiyin şeyləri başqalarına etmə‖ deyir.
Sonda qeyd edə bilərik ki, müxtəlif dinlərin nümayəndələri arasında dostluq və qardaşlıq
münasibətləri bütün ölkələrin gələcək inkişafının əsasıdır.
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AMERĠKA BĠRLƏġMĠġ ġTATLARININ ĠRAQA MÜDAXĠLƏSĠNDƏ
LOBBĠ QRUPLARININ ROLU
ABŞ-ın xarici siyasət istiqamətlərinə təsir göstərən bir sıra faktorlar vardır. Bu faktorlar
arasında lobbi qrupları əhəmiyyətli rol oynayır. ABŞ-da konqres, icraedici aparat və digər dövlət
qurumları üzərində təsir mexanizmlərinə malik olan bu lobbi qrupları sırasında yəhudi lobbisi,
erməni lobbisi, yunan lobbisi, enerji lobbisi, silah lobbisi və digər lobbi qruplarını qeyd etmək
lazımdır. Bu məqalədə 2003-cü ildə ABŞ-ın İraqa müdaxilə etməsində maraqlı olan lobbi qrupları
və onların dövlətin müxtəlif qurumlarına təsir vasitələrindən bəhs olunur.
Açar sözlər: Lobbi qrupları, Yaxın və Orta Şərq, yəhudi lobbisi, enerji lobbisi, İraq müharibəsi
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РОЛЬ ЛОББИСТСКИХ ГРУПП В ИНТЕРВЕНЦИИ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В ИРАК
Существуют несколько факторов, которые влияют на внешнеполитические
направления США. Важную роль среди этих факторов играют лоббистские группы. Среди
тех лоббистских групп, которые имеют механизмы влияния на конгресс, исполнительная
власть и другие государственные органы должны быть упомянуты еврейское лобби,
армянское лобби, греческое лобби, энергетическое лобби, вооруженное лобби и другие
лоббистские группы. В этой статье рассматриваются лоббистские группы, которые были
заинтересованы в вмешательстве США в Ирак в 2003 году и их средствах воздействия на
различные государственные органы.
Ключевые слова: Лоббистские группы, Ближний Восток, еврейское лобби,
энергетическое лобби, война в Ираке
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THE ROLE OF LOBBY GROUPS IN THE INTERVENTION OF THE UNITED
STATES OF AMERICA IN IRAQ
There are several factors that influence foreign policy directions of the US. Lobby groups play
an important role among these factors. Among those lobby groups which have mechanisms of
influence over congress, executive office and other state bodies Jewish lobby, Armenian lobby,
Greek lobby, energy lobby, arms lobby and other lobby groups must be mentioned. This article
deals with the lobby groups that were interested in the US intervention in Iraq in 2003 and their
means of influence to different organs of state.
Keywords: Lobby groups, Middle East, Jewish lobby, energy lobby, The Iraq war
İyirmi birinci əsrin əvvəllərində beynəlxalq münasibətləri silkələyən bir sıra mühüm hadisələr
yaşandı. Bu hadisələrdən biri 2001-ci ildə ABŞ rəhbərliyində koalisiya qüvvələrinin Əfqanıstana,
digəri isə bundan iki il sonra İraqa müdaxilə etməsi idi. Hər iki müdaxilənin həyata keçirilməsinə
137

zəmin 2001-ci ilin məlum 11 sentyabr hadisələri olmuşdu. Lakin Əfqanıstana müdaxilədən fərqli
olaraq, İraqın işğalı dünya ictimaiyyəti tərəfindən birmənalı qarşılanmamış və əksər mütəxəssislər
bu müdaxilənin arxasında fərqli səbəblər aramışdılar. Bu gün bəhs olunan müdaxilədən artıq on
dörd il ötsə də, İraqda və Yaxın və Orta Şərq regionunda cərəyan edən hazırkı proseslər 2003-cü il
müdaxiləsini yenidən yada salaraq müdaxiləyə səbəb olan bəzi faktorlara nəzər salmağı zəruri edir.
2003-cü ilin mart ayının 20-də ABŞ-ın rəhbərliyi altında koalisiya qüvvələri İraqa daxil oldu.
Mayın 1-də ABŞ prezidenti Corc Buş döyüşlərin bitdiyini elan etsə də, müharibə uzun illər ərzində
davam etdi. Bu müharibə 120 mindən çoxu mülki vətəndaşlar olan 174 min iraqlının və 4 500
amerikalı əsgərin ölümü, yüz minlərlə insanın doğma evlərindən didərgin düşməsi ilə nəticələndi.
ABŞ tərəfindən bu müharibərin başlanmasında bir sıra səbəblər qeyd oluna bilər. Müharibənin
ictimaiyyət üçün açıqlanan rəsmi səbəbləri kimi İraqın kütləvi qırğın silahlarına malik olması və
Səddam Hüseynin Əl-Qaidə ilə əlaqədar olması göstərilsə də, sonradan hər iki faktın əsassız olması
ortaya çıxdı.(2, səh 68)
Bütün bu olanların fonunda bir sıra tədqiqatçılar məsələnin pərdəarxası tərəfləri arasında daha
çox iki faktora önəm verdilər:
1. ABŞ-ın Yaxın və Orta Şərq neftindən asılılığının xeyli artması və Səddam Hüseynin ABŞ-ın
bölgədəki enerji maraqlarına ciddi maneə törətməsi fonunda İraqın işğal edilməsi.
2. ABŞ bölgədəki strateji maraqları və bu maraqlardan ən başlıcası kimi İsrail dövlətinin
təhlükəsizliyinin təmin olunması.
Məqalə ABŞ-ın İraqa müdaxiləsində lobbi qruplarının rolu olduğundan birinci halda biz
diqqətimizi neft lobbisi və onların ABŞ hökümətinə və qanunvericiliyinə təsir mexanizmlərinə,
ikinci halda isə yəhudi lobbisinin ABŞ-da xarici siyasətin formalaşdırılmasında roluna nəzər
yetirəcik.
Neft lobbisinin ABŞ siyasətinə təsirinin həcmini ABŞ-ın siyasi tarixinə nəzər alsaq ətraflı
şəkildə görə bilərik. İstər ABŞ-İran, istər ABŞ-Səudiyyə Ərəbistanı, istərsə də ABŞ-İraq
münasibətlərinin tənzimlənməsində neft şirkətlərinin böyük rolu olub. Misal üçün ABŞ-ın 1978-ci
ildə Səudiyyə Ərəbistanına F-15, 1981-ci ildə isə AWACS təyyarələrinin satılmasına nail olmaq
üçün böyük neft şirkətləri ABŞ konqresində mühüm lobbiçik fəaliyyəti həyata keçirmişlər. Neftin
ABŞ maraqları üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu anlamq üçün 1980-ci ildə prezident Karter
tərəfindən söylənilən və Karter Doktrinası adı ilə tanınan bəyannaməyə nəzər yetirmək kifayətdir.
Həmin doktrinada prezident Karter ABŞ-ın özünün fars körfəzindəki maraqlarını təmin etmək üçün
lazım gəldikdə hərbi gücdən belə istifadə edəcəyini bəyan edir. Katerin bu cür bəyanatlar verməsini
həmin dövrdə regionda baş verən iki mühüm hadisə ilə əlaqələndirmək olar. Birincisi 1979-cu il
İran inqilabıdır ki, bu inqilab nəticəsində İranda ABŞ yönümlü hakimiyyət devrilmiş və dindar
Xomeyni rejimi ilə əvəzlənmişdi. İkinci faktor isə həmin ildə Sovet İttifaqının Əfqanıstana
müdaxilə etməsi olmuşdur ki, bu müdaxiləni ABŞ özünün fars körfəzindəki maraqlarına təhdid
olaraq görürdü. ABŞ-ın fars körfəzindəki maraqları isə ilk növbədə bölgənin enerji resursları ilə
zəngin olmasına bağlıdır. 1966-68-ci illərdə ABŞ hökümətində milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə
müşavir çalışan Zbiqnev Bzejinski qeyd edirdi ki, ABŞ-ın Yaxın və Orta Şərqdəki neft resurslarını
nəzarətdə saxlaması onu digər sənayə ölkələri arasında üstün mövqeyə gətirəcəkdir və ABŞ-ın
qərarları onların qərarlarına da təsir göstərəcəkdir. Neftə nəzarət geopolitik nəzarətdir.(4, səh.54)
Bundan əlavə 1953-cü ildə İranda baş tutan çevriliş nəticəsində ölkədəki neft sənayesini
milliləşdirməyə cəhd göstərən Məhəmməd Müsəddiq rejiminin ABŞ və Böyük Britaniyanın dəstəyi
ilə devrilməsi də dövrün əhəmiyyətli hadisələri arasındadır. Qərb şirkətlərinin ölkədəki fəaliyyətini
məhdudlaşdıran Müsəddiq ABŞ və Böyük Britaniyanın regionun ikinci ən böyük neft və ən çox qaz
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yataqlarına malik ölkəsindəki strateji maraqlarına ciddi təhlükə törətməkdə idi. ABŞ-ın regiondakı
enerji amilindən asılılığını göstərən ən bariz nümunə kimi 1973-cü ilin neft böhranını qeyd etmək
olar. Həmin vaxt bir sıra ərəb ölkələri Yom Kippur müharibəsində İsraili dəstəkədiyi üçün ABŞ-a
qarşı neft embarqosu həyata keçirmiş və bu da ABŞ-da iqtisadi duruma mənfi təsir göstərmişdi.
Digər mühüm hadisə isə artıq soyuq müharibənin bitdiyi dönəmlərə təsadüf etdi. 1990-cı ildə
Səddam Hüseyn rejimi Küveyti işğal edərkən dünya növbəti enerji böhranının astanasında oldu.
ABŞ cavab tədbiri olaraq müttəfiq qüvvələrlə bərabər bölgəyə hərbi kontingent göndərmiş və
nəticədə İraq qüvvələrini Küveytdən çıxmağa vadar etmişdi. Sadalanan faktlar soyuq müharibə
dövründə ABŞ-ın regiondakı hadisələrə müdaxilələrində enerji faktorunun mühüm rol oynamasına
dəlalət edir.
Soyuq müharibə bitdikdən sonra regionun ABŞ-ın enerji maraqları baxımından əhəmiyyəti
daha da artdı. Iraq müharibəsi ərəfəsində neft şirkətlərinin ABŞ hökümətinə təsirini daha yaxından
anlamaq üçün ilk növbədə həmin dövrün bir sıra iqtisadi göstəriclərinə nəzər yetirmək lazımdır.
Məlumdur ki, ABŞ dünyanın ən böyük neft idxal edən ölkələrindən biridir. Dövrün statistik
rəqəmlərinə baxsaq görərik ki, 2001-ci ildə ABŞ-ın neft istehlakı orta hesabla gündəlik 19.7 milyon
barel təşkil edirdi və bunun 10.8 milyon bareli, yəni 55%-i neftin xarici ölkələrdən idxalından əldə
olunurdu. Bu idxalın 26%-dən çoxu isə Yaxın və Orta Şərq regionunun payına düşürdü. Annual
Energy Outlook jurnalının 2004-ci ilə aid məlumatına əsasən ABŞ-da neft istehlakının həcmi 2025ci ildə 28.3 milyon barelə çatacaq və bu da 44% artım deməkdir. Bütün bu məlumatlar ABŞ-ın neftə
olan tələbatının get-gedə artmasını ifadə edir. Və bu artım fonunda yerli istehsaldakı eniş ABŞ
hökümətini və neft şirkətlərini birləşməyə vadar edən amillərdən biri idi. Həmin dövrdə Yaxın və
Orta Şərqdə 112 milyard barel həcmində neft resurslarına malik İraq, bu göstəriciyə görə Səudiyyə
Ərəbistanından sonra ikinci yerdə gəlirdi.(8, səh.19)
Məhz bu səbəbdən İraqdakı resurslar üzərində nəzarəti ələ keçirmək böyük neft şirkətləri üçün
strateji hədəfə çevrilmişdi. Lakin ortada bir maneə vardı və bu maneənin adı Səddam Hüseyn
faktoru idi. Səddam Hüseyn hələ körfəz müharibəsindən sonra ABŞ-a qarşı açıq aşkar düşmənçilik
siyasəti ilə seçilirdi. Bunun fonunda ABŞ-ın dəstəyi ilə BMT tərəfindən İraq hökümətinə qarşı
müxtəlif sanksiyalar tətbiq edilsə də, bu sanksiyalar öz bəhrəsini verməmiş, əksinə Səddam Hüseyni
daha radikal addımlar atmağa vadar etmişdi. Buna cavab olaraq 90-cı illərdə o bir neçə dəfə OPEC
ölkələrini neft istehsalını azaltmağa çağırmış, İraq neftini dollar yerinə avro müqabilində satmağı
qərarlaşdırmışdı. Bundan əlavə Çin, Fransa və Rusiyanın iri neft şirkətləri ilə Hasilatın Pay Bölgüsü
sazişləri imzalayan Səddam Hüseyn ABŞ-ın regiondakı enerji maraqlarına böyük təhlükə
törədirdi.(1, s.490)
ABŞ-ın İraq qarşı sərt təbdirləri ata Buş və Bill Klintonun dönəmlərində də özünün göstərsə də,
oğul Buşun 2001-ci ildə hakimiyyətə gəlməsi ilə ABŞ-ın İraq rejiminə qarşı mövqeyi daha da
kəskinləşdi. Corc Buş prezident seçildikdən sonra bəzi üzvləri əvvəllər iri neft şirkətlərində çalışan
neokonlar hakimiyyətə gəlmiş və ABŞ-ın siyasi dairələrində geniş təsir mexanizmlərinə sahib
olmuşlar. Özünün 1999-cı ildəki çıxışında o vaxt Hallibörton şirkətinin başçısı, sonradan ABŞ-ın
vitse-prezidenti olacaq Dik Çeyni qeyd edirdi: ‖Dünyanın müxtəlif regionlarında neft əldə etmək
imkanları olsa da, dünya neft ehtiyatlarının 2/3-nə malik və ucuz qiymətlərlə neft təklif edən Yaxın
və Orta Şərqin dəyəri əvəzolunmazdır‖. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, İraq işğalından dərhal
sonra Hallibörton şirkəti İraqda 100 milyard dollarlıq müqavilə imzalamışdı. 2013-cü ilin
göstəricilərin görə şirkətin İraqdakı müqavilələrdən əldə etdiyi ümumi gəlirin miqdarı 39 milyard
dollara çatmışdır. Mövcud problemlərin fonunda 2001-ci ildə ABŞ-da prezident Corc Buş
tərəfindən Dik Çeyninin rəhbərliyi altında enerji məsələləri üzrə işçi qrup yaradılır. Bu işçi qrupa
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ABŞ-ın yüksək vəzifəli məmurları, o cümlədən dövlət, enerji və ticarət departamentlərindən
nümayəndələr daxil idi. Bu işçi qrupun əsas vəzifəsi ölkənin yeni enerji siyasətini hazırlamaq idi.
Burada toxunmalı olduğumuz digər maraqlı məqam isə bu işçi qrupun görüşlərində dövlət
rəsmilərindən əlavə, böyük neft şirkətlərinin nümayəndələrinin də iştirak etməsi idi. İşçi qrupun
nümayəndəsi olan enerji məsələləri üzrə dövlət katibi Spensen Abraham 2001-ci ilin yanvar-may
ayların arasında nə az, nə çox düz 109 enerji şirkəti nümayəndəsi ilə görüşlər keçirmişdi. Bu
şirkətlərin əksəriyyəti o cümlədən, ChevronTexaco, ExxonMobil və Enron 2000-ci il seçkilərində
respublikaçıların seçki kampaniyasına külli miqdarda maaliyyə vəsaiti ayırmışdılar. Nəzər
yetirmək lazımdır ki, 2002-ci ilin oktyabrın 16-da ABŞ konqresində məhz respublikaçıların böyük
əksəriyyətinin lehinə ses verməsi ilə ABŞ-ın İraqa qoşun yeritməsinə rəsmi şəkildə icazə verilir.
Waşinqton Post qəzetinə inansaq, həttə BP şirkəti belə işçi qrupun görüşlərində dəfələrlə iştirak
etmişdi. Böyük Britaniyanın o zamankı eneji naziri Baroness Simons bir neçə dəfə BP və Royal
Dutch kimi nəhəng şirkətlərin nümayəndələri ilə görüşmüş, onlarla Britaniya şirkətlərinin İraq
müharibəsindəki qazanc perspektivlərini müzakirə etmiş və nəticədə BP adından Buş rəhbərliyinə
lobbiçilik etməyi öz üzərinə götürmüşdü. İşçi qrup ilkin mərhələdə ölkədə yeni enerji mənbələrinin
aşkara çıxarılması ilə bağlı təkliflər hazırlasa da, son nəticədə hazırladığı layihədə Yaxın və Orta
Şərqin neft bazarına istiqamətlənməyi tövsiyə edirdi. Bu tövsiyə eyni zamanda yaxın gələcəkdə
ABŞ-ın enerji maraqlarına başlıca təhdid olan İraqa müdaxilə etməyə zəmin yaradırdı. İşçi qrupun
görüşlərində iştirak edən şirkətlərdən biri də Enron şirkəti idi. Həmin şirkətin rəhbəri Kennet Lay
uzun illər Buş ailəsi ilə yaxın dostluq əlaqələrinə malik idi. Enron şirkəti hələ Corc Buş Texas
qubernatoru seçilərkən onun kampaniyasına 500.000 dollar, prezidentlik kampaniyasına isə 2
milyard dollara yaxın maaliyyə vəsaiti ayırmışdı. Onu da əlavə etmək yerinə düşər ki, Corc Buşun
özü də bir zamanlar Harken Energy adlı enerji şirkətinin rəhbəri olduğundan digər enerji
şirkətlərinin rəhbərləri ilə sıx əlaqəyə malik idi. ABŞ-ın İraqa müdaxiləsində maraqlı olan digər
böyük şirkət isə ExxonMobile idi. Bir fakta nəzər yetirmək lazımdır ki, 2001-ci ildə ExxonMobile
şirkəti American Enterprise İnstitute (Amerikan Müəssisə İnstitutu) adlı Think Tank(düşüncə
mərkəzi) üçün 230.000 dollar vəsait ayırmışdı. American Enterprise İnsitute rəsmi şəkildə Səddam
Hüseynin ABŞ maraqları üçün təhlükə törətdiyini bildirən qurumlardan biri olmuşdu. Bu qurumun
digər məşhur üzvü isə sonradan Corc Buşun müdafiə siyasəti şurasının üzvü olacaq Riçard Perl idi.
O hələ 2001-ci ilə media vasitəsilə Səddam Hüseynin devrilməsini təbliğ edən şəxslərdən biri idi.
ExxonMobile şirkətindən maaliyyə vəsaiti alan digər müharibə tərəfdarı olan qurum isə Heritage
Foundation idi. 2001-ci ildə bu qurum ExxonMobil şirkətindən 65.000 dollarlıq maaliyyə vəsaiti
əldə etmişdi. Bundan başqa Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar Mərkəzi 135 min dollar, İctimai
Siyasət üzrə Sakit Okean Tədqiqat İnstitutu isə 20.000 dollarlıq maaliyyə vəsaiti almışdılar. Bu
qurumların hamısı ABŞ xarici siyasətinin formalaşmasında mühüm rol oynayan düşüncə
mərkəzləridirlər.(12)
İraq müharibəsi başlanan ilin statistik göstəricilərindən belə məlum olur ki, ABŞ-ın
ExxonMobil şirkəti müxtəlif növ lobbiçilik fəaliyyətlərinə 8.252.000 dollar, Royal Dutch Shell
6.262.000 dollar, ChevronTexaco isə 4.620.000 dollar maaliyyə vəsaiti xərcləmişdir. Ümumilikdə
götürsək bu vəsaitlərin 90 faizindən çoxu respublikaçıların nümayəndələrinə ayrılmışdır. Əlavə
olaraq onu da qeyd edə bilərik ki, hal-hazırda ABŞ konqresində elm, kosmos və texnologiya
komitəsinə rəhbərlik edən L.Smit Texasdan olan respublikaçı millət vəkilidir. L.Smitin ən böyük
maaliyyə qaynaqları müxtəlif enerji şirkətləridir. Sözsüz ki, bu şirkətlər maaliyyə dəstəyi
müqabilində Smitdən onların müxtəlif tələblərini yerinə yetirməyini tələb edirlər. Bu tələblərin
bariz nümunəsi kimi NASA-ın Yerin Mühafizəsi layihəsinin büdcəsinin 40 faiz aşağı salınmasını
140

misal göstərmək olar. Bütün bu faktlar bir daha Buş hökümətinə və onun qərarlarına böyük neft
şirkətlərinin təsirini əks etdirir. Məhz böyük şirkətlər və Buş höküməti nümayəndələrinin birgə
görüşləri nəticəsində ABŞ yeni enerji siyasətinin layihəsi hazırlanır və bu layihənin tərkib hissəsi
kimi S.Hüseyn maneəsini aradan götürmək qərarına gəlinir. Bunun səbəbini yalnız S.Hüseyn
rejiminin ölkədəki neft resurslarına ABŞ şirkətlərinin çıxışına qadağan qoyması ilə əlaqələndirmək
düzgün olmazdı. Regionda liderliyi ələ almaq niyyətində olan və bu niyyəti gerçəkləşdirmək üçün
anti-ABŞ mövqeyindən istifadə etməyə cəhd göstərən S.Hüseyn həm İran müharibəsində, həm də
Küveyti işğal edərkən dünyada enerji böhranına səbəb olmaqla, ABŞ başda bir sıra qərb ölkələrinin
gözündə ramolunmaz və təhlükəli düşmən imicini formalaşdırmışdı. Bu günə qədər İraqa qarşı daha
çox ―qamçı və pryanik‖ metodunu tətbiq edən ABŞ-ın səbr kasası son hadisələrdən, ələxüsus
S.Hüseynin dolları avro ilə əvəzləmək təklifi, o cümlədən Rusiya və Çin şirkətləri ilə
əməkdaşlığından sonra dolmuş və nəticədə 2003-cü ilin mart ayında BMT tərəfindən icazə
verilməsə də, ABŞ İraqa müdaxilə etmişdi. N.Çomski qeyd edir ki, İraq işğal edilərkən ilk növbədə
ələ keçirilən strateji obyektlərdən biri İraqın enerji nazirliyi idi(7, səh.132).
İraq müharibəsində ABŞ qalib gəldiyini elan etsə də, müdaxilə nəticəsində ölkədə müqavimət
hərəkatı və təriqətlərarası çatışmalar baş qaldırdı və ölkənin vəziyyəti daha da acınacaqlı hala gəldi.
Nəticədə hərbi birləşmələr İraqda qalmağa davam etməklə yanaşı, bir sıra strateji qurumların
həmçinin, neftayırma zavodları, neft quyuları və neft kəmərlərinin mühafizəsi ilə məşğul olmağa
başladılar. Sözsüz ki, burada ABŞ hökümətinin əsas hədəfi ölkədəki təhlükəsiz enerji mühitini
təmin etməklə iri neft şirkətlərini ölkəyə investisiya qoymağa cəlb etmək idi.(5, s.145)
2009-cu ildə Barak Obamanın hakimiyyətə gəlməsindən sonra ABŞ ordusu 2011-ci ildə ―Yeni
Şəfəq‖ əməliyyatı çərçivəsində İraqdan çıxsa da, ABŞ-ın ExxonMobil, Occidental və digər neft
şirkətləri, o cümlədən Böyük Britaniyanın BP və Royal Dutch Shell şirkətləri bu gün də İraqda
fəaliyyət göstərməkdədirlər. Tədqiqatçı Dario Battistella ABŞ-ın neft şirkətlərinin İraqdakı
fəaliyyətinin ABŞ xalqı üçün də faydal olduğunu və bunun əslində ABŞ-ın milli maraqları
baxımından əhəmiyyətli olduğunu qeyd etsə də, korporasiyaların maraqlarının milli maraqlardan
fərqli olduğu iddia edən mütəxəssislər də az deyildir.(3, s.178)
ABŞ xarici siyasətinə təsir göstərən digər böyük faktor isə yəhudi lobbisidir. İsrail yarandan
etibarən ABŞ-in bu ölkəyə dəstək göstərməsində yəhudi lobbisinin böyük rolu olub. Yəhudi
lobbisinin fəaliyyətinin nəticələrini ABŞ-İsrail münasibətlərinə nəzərə saldıqda açıq-aşkar görmək
olar. Təkcə bir fakta diqqət yetirmək kifayətdir ki, 1967-ci il müharibəsindən sonra ABŞ İsrailə olan
maaliyyə dəstəyini 400 faiz artırmış və artıq 1974-cü ildə İsrail ABŞ-ın yardım ayırdığı ölkələr
sırasında birinci yerə yüksəlmişdi. ABŞ-ın İsraili dəstəkləməsində daha çox iki faktor qabardılır.
Birincisi strateji maraqlar, ikincisi isə hər iki ölkənin bölüşdüyü liberal demokratik dəyərlərdir.
İsraili ABŞ-ın strateji müttəfiqi kimi görənlər hələ soyuq müharibə dövründən İsrailin və ABŞ-ın
əvvəlcə kommunizmə, daha sonra radikal islama qarşı ümumi maraqlara sahib olmasına, İsrailin
Suriya, Misir və İraq kimi ABŞ düşməni olan ölkələrə qarşı sərt mövqe sərgiləməsinə nəzər
yetirmişlər. Bu fikrin tərəfdarları İsrailə dəstəyin ABŞ-ın milli maraqlarına xidmət etdiyini müdafiə
etmişlər. Bu mövqeni bir sıra realistlər, o cümlədən ABŞ-da neorealizm məktəbinin tanınmış
nümayəndəsi olan Con Mirşaymer tənqid etmişdi. Onun fikrincə İsrailə dəstək nəinki ABŞ-ın
regiondakı nüfuzunu artırmış, əksinə Fələstin-İsrail münaqişəsi fonunda digər ərəb ölkələrinin ABŞ
siyasətinə kəskin etirazı ilə nəticələnmişdir. Məhz bu səbəbdən ABŞ-ın İraqa müdaxilə etməsini də
pisləyən Mirşaymer, İraqa qarşı containment(mühasirə) və deterrence(yayındırma) siyasətlərinin
tətbiq olunmasının daha effektiv nəticə verəcəyi düşüncəsinə sahib idi.
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ABŞ-ın İsraili dəstəkləməsindən yana olan qüvvələrin digər qismi isə İsrailin regionda ABŞ-la
eyni dəyərlərə sahib olan tək-tük ölkələrdən olması, regionun digər ölkələrində antidemokratik
sistemlərin hökm sürməsi iddialarına sığınmışlar. ABŞ və İsrailin ümumi liberal-demokratik
dəyərlərə sahib olması ilə bağlı isə bir neçə fakta nəzər yetirmək lazımdır:
1. İsrail bu gündə yəhudi olmayanları vətəndaşlığa qəbul etmir.
2. İsraildə bu gün də dövlət konstitutsiyası qəbul olunmayıb.
3. İsraildə elektron və kağız nəşrlər üzərində senzura mövcuddur.
Bəhs olunan hər iki fərziyyənin özünü doğrultmaması bir daha onun göstəricisidir ki, ABŞİsrail siyasətində başlıca faktor nə strateji maraqlar, nə də liberal dəyərlərdir. Bu faktorun adı ABŞda fəaliyyət gəstərən yəhudi lobbisidir. Bu məqamda fikrimizcə, yəhudi lobbisini ABŞ-dakı
fəaliyyətinə qısa olaraq nəzər salmaq yerinə düşər.
Hələ Səddam Hüseyn yenicə hakimiyyətə gələrkən İsrail İraqı öz maraqlarına təhlükə olaraq
görməyə başladı. Səddam Hüseynin ərəb dünyasında lider olmağa iddiaları İsrail dövlətinin
nəzərindən yan keçə bilməzdi. İraqın Yom Kippur müharibəsində Suriya və Misirə dəstək olması
İsrail-İraq münasibətlərini daha da gərginləşdirmişdi. Bu gərginliyi daha da artıran faktorlardan biri
də ötən əsrin 80-ci illərində Fransanın dəstəyi ilə İraqın Osirek şəhərindəki nüvə reaktoru
stansiyasının İsrail hərbi hava qüvvələri tərəfindən raket zərbələri ilə məhv edilməsi olmuşdu. Məhz
bu və digər səbəblərdən ABŞ-ın İraqı işğal etməsini istəyən başlıca ölkələrdən biri İsrail idi. ABŞ
rəhbərliyində bu müharibənin baş verməsini istəyən qüvvələrə nəzər yetirdikdə də isə ilk növbədə
Pol Volfoviçi qeyd etmək lazımdır. İraq müharibəsi ərəfəsində ABŞ müdafiə naziri Donald
Ramsfeldin müavini vəzifəsinə çalışmış Pol Volfoviç yəhudi əsilli polşalı immiqrantın ailəsində
dünyaya gəlib. Müxtəlif yəhudi qurumları ilə əlaqədə olan Pol Volfoviç prezident Buşun İraq
siyasətinin başlıca memarı hesab olunur. O ABŞ-İsrail əlaqələrinə verdiyi töhfəyə görə Milli
Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Yəhudi İnstitutunun mükafatını qazanmış və Jerusalem Post qəzeti
tərəfindən ilin adamı seçilmişdi. ABŞ hökümətində vəzifə tutmuş digər məmurlardan siyasi şuranın
üzvü Riçard Perl və Duqlas Fit Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Yəhudi İnstitutu (Jewish
Institute for National Security Affairs) adlı yəhudi qurumu ilə sıx əlaqədə olmuşlar. Həm Pol
Volfoviç, həm də Riçard Perl ABŞ administrasiyasının İsrailə qarşı siyasətinin müəyyən
olunmasında əhəmiyyətli rol oynamış, administrasiyanın Ariel Şaron və Likud partiyası ilə
əlaqələrinin genişlənməsinə xeyli töhfə vermişlər.(9, səh 24)
İraq müharibəsində yəhudi lobbisinin rolundan danışarkən ilk növbədə qüvvətli yəhudi lobbi
təşkilatı olan Amerika İsrail İctimai Əlaqələr Komitəsi (American İsrael Public Affairs Committe) –
nin fəaliyyətinə nəzər yetirmək lazımdır. AİPAC-ın İraq müharibəsindəki rolu mübahisəli olsa da,
bir sıra mənbələr bu faktın gerçəkliyinə dəlalət edir. 1963-cü ildə yaranan bu təşkilatın əsas məqsədi
ABŞ konqresi və icraedici aparatında İsrail dövlətinin maraqların lehinə lobbiçilik etməkdir. Halhazırda 100 minə yaxın üzvü olan bu qurum statistik məlumatlara görə ABŞ siyasətinə təsir etmək
üçün indiyə qədər 3 milyard dollardan çox vəsait xərcləmişdir. Qurum həmişə ABŞ-ın Yaxın və
Orta Şərq siyasətinin İsrail maraqlarına uyğun olması istiqamətində fəaliyyət göstərmişdir. Bu
qurumun ABŞ rəsmi dairələri üzərindəki nüfuzunun bariz nümunəsi kimi Lourense Franklin
qalmaqalını misal göstərmək olar. Belə ki, 2003-cü ildə Pentaqonun İraq siyasəti ilə bağlı alt
komitəsində çalışan Lourense Franklin iki AİPAC nümayəndəsi ilə görüşərək onlara ABŞ-ın İraq
siyasəti ilə bağlı məxfi sənədləri ötürmüşdü. Bu hadisə aşkarlandıqdan sonra həbs olunan L.
Franklin 2009-ci ildə məhkəmənin qərarı ilə məxfi məlumatları İsrail yönümlü lobbi qrupuna
ötürməsi səbəbilə 12 il 7 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi.
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Hələ 2003-ci ildə siyasi yığıncağında AİPAC İraq müharibəsini dəstəkləməyi özünə əsas siyasi
hədəf olaraq seçmişdi. AİPAC-ın keçmiş rəhbəri Hovard Kor 2003-cü ilin yanvarında New-York
Suns qəzetinə verdiyi müsahibəsində qeyd edirdi: ―Bizim ötən ilki uğurlarımız arasında ABŞ
konqresindəki lobbiçilik fəaliyyətimiz oldu ki, bu fəaliyyət nəticəsində konqres ABŞ hökümətinə
İraqa qoşun yeritməyi icazə verən qətnaməni qəbul etdi‖. Bu cür iddiani eyni zamanda AİPAC-ın
keçmiş siyasi məsələlər üzrə rəhbəri Stiven Rozen də etiraf etmişdi. AİPAC-ın İraq məsələsində
lobbiçiliyi tək bununla bitmir. 2003-cü ilin payızında İraq müharibəsi üçün əlavə maddi yardım
arayan ABŞ höküməti demokratların sərt etirazı ilə üzləşmiş və bu səbəbdən AİPAC-dan
demokratların yardımı təsdiqləmələri üçün lobbiçilik etməyi istəmişdi. 2009-ci ildə məhz bu
qurumun lobbiçilik fəaliyyət nəticəsində konqresin nümayəndələr palatasında BMT-in Goldstoun
hesabatı pislənmişdi. Qeyd edək ki, bu hesabat İsrail tərəfindən Fələstində insan haqqlarının
pozulmasını özündə ehtiva edirdi. ABŞ dövləti-yəhudi lobbisi münasibətlərinə birtərəfli baxmaq da
fikrimizcə obyektiv olmazdı. Burada ABŞ dövlətinin də müəyyən maraqlara malik olduğunu və
bəzi hallarda nüfuzlu yəhudi qurumları vasitəsilə bu maraqları təmin etməsi hallarını da qeyd etmək
lazımdır. Noam Çomski ―İnterventions‖ əsərində əslində İsrailin ABŞ-ın regiondakı forpostu
olmaqdan başqa çarəsinin olmadığını və ABŞ administrasiyasının tamamilə İsrail lobbisinin
təsirində olması iddiasının əsassız olduğun qeyd edir.(6, s.29)
Yekun olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ-ın xarici siyasətinə təsir edən müxtəlif maraq
qrupları vardır. Burada yalnız yəhudi lobbisini və ya enerji şirkətlərinin rolunu qabartmaq düzgün
olmazdı. Müəyyən dönəmlərdə yəhudi lobbisi daha çox təsir instrumentlərinə malik olsa da, bəzi
məqamlarda enerji lobbisi üstün mövqeyə sahib olmuşdur. Bu qruplardan əlavə eyni zamanda ABŞ
xarici siyasətinini formalaşmasına təsir göstərən başqa qrupları, o cümlədən silah lobbilərini, ABŞdakı digər millətlərin lobbi qruplarını, think-tankları, ictimai təşkilatları və digər maraq qruplarını
sadalamaq zəruridir. Eynilə ABŞ-ın İraqa müdaxilə etməsinə təsir göstərən faktorlar arasında yalnız
yəhudi və yaxud enerji lobbisinin rolunu qeyd etmək doğru olmazdı. Hər iki qrupun bu müdaxilədə
maraqları olduğundan bu yöndə lobbiçilik fəaliyyəti göstərmişlər. Bundan əlavə İraqa müdaxilənin
dövlət olaraq ABŞ-nın milli maraqlarına xidmət etdiyi düşüncəsində olan kəsimlər də mövcuddur.
Lakin bir fakt danılmazdır ki, hər nə qədər bu qruplar ABŞ konqresində və administrasiyasında
uğurlu lobbiçilik fəaliyyəti həyata keçirsələr də, ABŞ rəsmilərinin BMT-dəki belə desək lobbiçilik
fəaliyyəti uğursuz alındı. ABŞ BMT və dünya ictimaiyyətini İraqa müdaxilənin zəruri olmasına
inandıra bilmədi və nəticədə ABŞ məhdud sayda dövlətlərlə bərabər ölkəyə daxil oldu. İraqda bu
gün də davam edən xaos və qeyri-sabit siyasi-iqtisadi durum BMT və dünya ictimaiyyətinin haqqlı,
ABŞ rəsmilərinin isə haqqsız olduğunu nümayiş etdirdi.
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TÜRKDĠLLĠ DÖVLƏTLƏRĠN GƏLƏCƏK ĠNTEQRASĠYASI ÜÇÜN TƏKLĠFLƏR
Bu məqalədə Türkdilli dövlətlərin gələcək inteqrasiyası üçün təkliflər əks etdirilmişdir. Həm
idealist, həm də realist yönümlü müxtəlif variantlar irəli sürülmüşdür ki, bunların hansının daha
effektli və mümkün olacağını zaman göstərəcəkdir.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ИНТЕГРАЦИИ
ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН
Предложения для будущего интегрировали тюркоязычные страны находит свое
отражение в этой статье. Идеалист, но и реалист-ориентированные варианты были
выдвинуты то, что они могли бы более эффективно и время покажет.
Ключевые слов: Тюркоязычных государств, реалистические изображения и
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PROPOSALS FOR FUTURE INTEGRATION OF TURKISH LANGUAGE STATES
The proposals of integration processes for Turkish language states are described in this
article. Both realist and idealist versions were offered and we will be sure which one is effective
and possible by time.
Key words: Turkish language countries, realist views, idealist views, pan-turkism, political
integration, social integration, cultural integration, economic integration
Müasir beynəlxalq münasibətlərin əsas həqiqətlərindən biri də regional inteqrasiyadır.Türkdilli
dövlətlər arasında bunun üçün potensial da vardır. İnteqrasiya qlobal iqtisadiyyatdan kənarda
qalmaq, özünü qorumaq deyil, əksinə ona qoşulmanın bir yoludur.
Buna görə də inteqrasiya asan bir iş deyildir. Uzun illər dünya ilə birbaşa əlaqəsini kəsmiş və
yalnız başqa mərkəzlə əlaqələrini qurmuş dövlətlər yeni müstəqillik qazanmışsa, inteqrasiya onlar
üçün daha çətin bir prosesdir. Təbii ki çətinliklər təkcə bununla kifayətlənmir, yuxarıda qeyd
edildiyi kimi başqa çox problemlər vardır. Türkdilli dövlətlərin inteqrasiyası üçün baxışları iki yerə
bölmək olar. 1) İdealist baxışlar 2) Realist baxışlar
İdealist baxımdan edilə biləcəklərə ilk olaraq bəzi araşdırmaçıların qeyd etdiyi görülməli olan
ən önəmli işlərdən biri ortaq dil problemini həll etməkdir. Türk cəmiyyətləri arasında münasibətləri
yaxşılaşdırmağın, inkişaf etdirməyin, bir-birini daha yaxşı başa düşməyin və ortaq mentalitetə sahib
olmanın ən asan yolu ortaq dil formalaşdırmaqdır. Bu əməkdaşlığı daha da asanlaşdıra bilər. Türk
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cəmiyyətləri 19-cu əsrdən bu yana istər ayrı-ayrı boylar, istərsə də başqa toplumlarla əlaqə
qurmaqdan ötrü fərqli əlifbalar və şivələrlə türk dilini istifadə etmişlər.(4,s.71) Müstəqilliyini yeni
qazanmış türk dilli dövlətlərdə bir müddət kiril əlifbası işlədilmişdir və beləliklə də dil təhrif
olunmuşdur. Müstəqilliyin üstündən 25 il keçməsinə baxmayaraq dil problemi hələ də qalır. Düzdür
bu dövlətlərin artıq çoxu latın qrafikasına keçmişdir. Yalnız Qırğızıstanda kiril əlifbası hələ də
istifadə olunur. Ortaq dil və əlifbaya keçidi daha sistemli etmək üçün ― Dil Qurumu‖ mərkəzi
yaratmaq lazımdır. (10)
İkincisi,Türkdilli dövlətlər arasında inteqrasiyanı təmin etmək üçün vahid informasiya fazasının
formalaşdırılması çox vacibdir. Bu prosesdə isə Ortaq Türk Televiziyasının yaradılmasının xüsusi
rolu olacaqdır. Belə bir addım atıldığı təqdirdə türk dünyasını bir araya gətirən, onun bütövlüyünə
xidmət edəcək televizya layihəsini qurarkən idarəçilik, maliyyə, məzmun və hansı dildə
yayımlanacağı kimi məsələlərə önəm vermək lazımdır. Eləcə də türk dünyası jurnalistləriin bir
araya gətirilməsi baxımından ―Türk Dünyası Jurnalistləri Dostluq Klubu‖nun yaradılması xüsusi
önəm daşıyır.(7)
Üçüncüsü, Türk dünyası üzərində aparılan araşdırmaları artırmaq lazımdır. Türk Dünyası
Araşdırmalar Vəqfi, TƏİM (Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf Mərkəzi) kimi qurumların işləkliyini
artırmaq, aparılacaq araşdırmaların keyfiyyəti və effektli olması üçün son dərəcə vacibdir. Bu günə
qədər bir çox araşdırılma aparılsa da, türk dilli cəmiyyətlərin yaşadığı, hətta köç etdiyi torpaqların
iqlim şəraiti, coğrafiyası, əhali tərkibi, iqtisadiyyatı, yeraltı və yerüstü qaynaqları, sərvətləri, sosial
və mədəni təşkilatları, potensial imkanları arasındakı əlaqələr yetərli şəkildə təhlil olunmamışdır.
Halbuki ancaq bu kimi araşdırmaların sayəsində Türk dünyasının inkişafı ilə əlaqədar ümumi və
xüsusi proqramlar hazırlamaq mümkündür. Bütün bunlar üçün ―Türk Dünyası Araşdırmalar və
Əməkdaşlıq Mərkəzi‖ adıyla bir təşkilat formalaşdırıla bilər. Beləcə mövcud olan imkanlar
bölünmədən tək bir mərkəzdən sistemli və planlı bir şəkildə istifadə olunaraq, eləcə də eyni işlərin
fərqli təşkilatlar tərəfindən təkrarən edilməsi əngəllənərək vaxt və qaynaq itkisinin qarşısı alına
bilər. Türk dünyasının sərmayə baxımından zəngin olmadığını yada salsaq bunun nə qədər önəmli
olduğunu qeyd etməliyik.
Dördüncüsü, çox saylı problemləri həll etmək üçün bu dövlətlər bir-birini iqtisadiyyat, təhsil
sahələrində dəstəkləməlidirlər. Bunun üçün ümumi koordinator işləri görəcək bir çətir kimi ―Türk
Dünyası İqtisadi Mərkəzi‖nin qurulması düşünülə bilər. Belə bir mərkəz vasitəsilə iqtisadi
əməkdaşlıq sahəsində əngəllərin ortadan qaldırılması üçün önəmli, ciddi qərarlar alına bilər.
Beşincisi, Türk dilli dövlətlər arasında ortaq bazarın yaradılması bir çox baxımdan yararlı
olacaqdır. Hal-hazırda türk dilli dövlətlərin hər birinin yeraltı və yerüstü sərvətləri, sənaye və digər
sektor məhsulları üçüncü dövlət və şirkətlər vasitəsilə alınıb satılır. Bütün qazanc və gəlir onların
büdcələrinə gedir. Bu cür ticarət türk dilli dövlətlərin vətəndaşlarına yetərincə qazanc əldə
etməməsinə, kasıblığın davam etməsinə səbəb olur. Ortaq bazarın yaradılması bu qazancların türk
dilli dövlətlərin büdcələrinə girməsinə səbəb olacaqdır.
Altıncısı, türk dilli dövlətlər və cəmiyyətlərin birləşməsini sürətləndirmək üçün Türk Dünyası
Ziyalılar Birliyi, Türk Dünyası Yazarlar Birliyi, Türk Dünyası Gənclər Birliyi kimi müxtəlif
təşkilatların yaradılması zəruridir. Yaradılan təşkilatların, qurumların, mərkəzlərin fərqli dövlətlərə
yerləşdirilməklə onların çox da olmayan maliyəsi digər türkdilli dövlətlər arasında
bölüşdürüləcəkdir.Təbii ki bu təşkilatların hər türkdilli dövlətdə şöbəsi olacaqdır.
Yeddincisi, bu formada müxtəlif təşkilatlar və mərkəzlər yaradıldığında aşağıdakılara oxşar
proqramların təşkil edilməsi hədəflənir: Türk dövlətləri inkişaf proqramı; Türk dövlətlərində siyasi
inkişaf və demokratikləşmə proqramı; Türk dövlətləri ortaq xarici siyasət inkişaf proqramı; Türk
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dövlətləri ortaq müdafiə inkişaf proqramı; Türk dövlətləri gənclik proqramı; Türk dövlətləri ortaq
mədəniyyət proqramı.(2,p.50) Bu kimi ortaq siyasətlərin inkişaf etdirə biləcəyi bir qurum
formalaşdırmaq son dərəcə vacibdir. Bunun sayəsində bir çox önəmli ortaq normalar da
formalaşdırmaq mümkün olacaqdır. Bu gələcək inteqrasiya üçün ilk addım kimi olardı.
Realist baxımından edilə biləcəklərə gəlincə isə ilkin olaraq, bu tip inteqrasiya hərəkətlərində
bir və ya bir neçə qabaqcıl ölkənin olması işləri daha da asanlaşdırır. Ancaq burada belə bir
qabaqcıl dövlət qismində olan Türkiyənin xarici siyasətinin böyük ölçüdə Qərbə bağlılığı (ABŞ ilə
strateji əməkdaşlıq), istərsə də Avropa Birliyinə üzv olmaq istəməsi bu gözləntini
zəiflədir.(5,s.1010) Bu sahədə çox net bir həll təklifi yoxdur. Bunun ən uyğun yolu Türkiyənin
Qərbə bağlılığına son qoyulması və üzünü Orta Asiyaya müstəqil şəkildə dönməsidir ki, bunun
reallaşması Türkiyə tərəfindən arzulanan bir vəziyyət deyil. Bəlkə də, daha real olan Türkiyənin
xarici siyasətdə coğrafiyasının da əmr etdiyi kimi şərq-qərb arasında tarazlığı qorumaqla Orta
Asiyanı yaddan çıxarmamasıdır.(6,s.92) Ancaq Türkiyənin Avropa Birliyinə tam üzvlüyü bu
tarazlığı Qərb leyhinə pozmuş olacaqdır ki, bu vəziyyətdə tək həll yolu Türkiyəsiz inteqrasiyaya
getməkdir.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Orta Asiya Birliyi, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi
təşkilatlar Türk dilli dövlətlər arasındakı əməkdaşlığı artırmanın bir yoludur. Təbii ki, bu vəziyyətdə
ediləcəklər təkcə türk dilli dövlətlər arasında olmayacaq və bu da daha real olacaqdır. Bunlar
arasında olan ən homogen əməkdaşlıq səyləri 1994-də Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstan
arasında başlayan Orta Asiya Birliyidir.(1,p.73) Moskvadan asılı olmadan yaradılan (ancaq
Moskvanın müşahidəçi olduğu) və malların, sərmayənin, işçi qüvvəsinin sərbəst hərəkətini əsas
tutan bu əməkdaşlıq səyləri 1998-ci ildə Tacikistanın daxil olmasıyla genişlənmiş və üzv ölkələr
arasındakı iqtisadi əlaqələr müsbət istiqamətdə inkişaf etmişdir. Bununla birlikdə türk dilli
dövlətlərdə Rusiyanın təsirinin azaldılması da önəmlidir. Bu təsiri effektsiz etmək üçün Rusiya
üzərindən keçməyən, onun hətta müşahidəçi kimi iştirak etmədiyi birliklərin, əlaqələrin qurulması
vacibdir.
Üçüncüsü, uğurlu inteqrasiya üçün həm region dövlətlərinin, həm də Qərbin böyük həyəcanla
qarşıladığı pantürkist anlayışının ortadan qaldırılmasıdır. Region dövlətəlrindən xüsusilə İran,
Ermənistan və Rusiyanı qeyd etməliyik. Belə ki, İranda 30 milyondan çox Azərbaycan türkünün
yaşaması onu daima türk birliyi ideyası qorxu və narahatlıq içində saxlayır. Eləcə də həm İran, həm
də Rusiya türkdilli dövlətlər arasındakı inteqrasiyanın onların regiondakı maraqlarına əhəmiyyətli
şəkildə təsir edəcəyinə əmindirlər. Xatırladım ki, Rusiyada da 20 milyondan çox türk milləti
yaşayır.(9) Türkdilli dövlətələr arasındakı inteqrasiyaya proseslərinə digər qonşu dövlətlərTacikistan, Gürcüstan kimi dövlətlərin qoşulması ola biləcək pantürkizm qorxusunu əritmiş olar.
Dördüncüsü, bu inteqrasiyanın tam siyasi istiqamətli olduğunu düşünməmək lazımdır. Çünki
bu həm pantürkizm mövzusunu təqdiqləmiş olar, həm də türk dilli dövlətlərin bu işə soyuq
münasibət göstərməsinə səbəb olar.(3,s.85) İnteqrasiyanın pantürkizm idealogiyasından deyil,
qloballaşmadan irəli gəlməsini göstərmək daha ağıllı və real olardı.
Son olaraq regional və beynəlxalq tarazlıq nəzərə alındığında həqiqi bir əməkdaşlığın sadəcə
türk dilli dövlətləri əhatə edəcəyini söyləmək çətindir. Ona görə də bu səylərə bərabər şəkildə
olmaq şərtilə Rusiyanı da daxil etmək, ancaq bu zaman onu tarazlıya biləcək bir ölkənin- yəni
Türkiyənin də olması ən realist yanaşmadır.(8) Ancaq təbii ki, bu realist baxımından lazımlıdır. Bu
dövlətlər idealist yanaşmayla da hərəkət edə bilər, ancaq bu xeyli çətin olacaqdır.
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«АРАБСКАЯ ВЕСНА» И ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИЗМА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
В этой статье раскрыт один из главнейших итогов арабской весны – установление
радикального исламского терроризма в ближневосточном регионе. Здесь показано, как
именно проявляется это усиление, а также то, что во всем этом замешаны не только
нефтяные монархии арабского мира, но и западные державы, в частности США.
Используемые методы борьбы с главным злом современности не приводят к улучшению
ситуации на Ближнем Востоке, а только усугубляют главную проблему региона – бедность.
Ключевые слова: Гражданская война, демократия, террористические группировки,
радикализм, нестабильность, салафизм, идеология, джихад, политические партии,
исламизм
Məhəmməd XƏLƏFOV,
magistr, Bakı Dövlət Universitet
“ƏRƏB BAHARI” VƏ YAXIN ġƏRQDƏ TERRORĠZMĠN PROBLEMĠ
Bu məqalədə ―ərəb baharının‖əsas nəticəsi – Yaxın Şərq regionun radikal islam terrorizminin
artması – aşkar olunur. Burada həm bu artmanın nəticələri, həm ərəb dünyanın neft
monarxiyaların, həm də regionda qərb dövlətlərinin, xüsusilə də ABŞ-ın iştirakı açıqlanır.
Müasirliyin ən əsas bəlası ilə mübarizədə istifadə olunan üsullar Yaxın Şərqdə vəziyyəti
təkmilləşdirmirlər, amma regionun əsas problemi – yoxsulluğunu – daha da gərginləşdirir.
Açar sözlər: Vətəndaş müharibəsi, demokratiya, terror qrupları, radikalizm, qeyrisabitlik,
sələfilik, ideologiya, cihad, siyasi partiyalar, islamlıq
Muhammed KHALAFOV,
Master, Baku State University
«ARAB SPRING» AND THE PROBLEM OF TERRORISM IN THE MIDDLE EAST
This article will reveal the main aftermath of the «Arab spring» - strengthening of radical
Islamic terrorism in the Middle East region. Here will be shown not only exactly this intensification
manifests, but also that oil monarchies of the Middle East and the West, especially the USA, are
involved in all this. Measures that are used for fight against the main evil of modernity don’t
improve the situation in the region, but enhance the major problem of the region – poverty.
Key words: Civil War, democracy, terrorist groupings, radicalism, instability, salafism,
ideology, jihad, political parties, islamism
События «арабской весны» существенно повлияли на ситуацию на Ближнем Востоке,
когда за короткое время в 20 странах региона прошли восстания. В Ливии, Египте, Тунисе и
Йемене свергнуты правительства, в Сирии продолжается гражданская война, ряду других
правителей пришлось пойти на серьезные уступки или даже пересмотреть модель
государственного управления. Однако политические перемены не принесли Ближнему
Востоку стабильность. Считалось, что причина протестов мусульман в желании демократии
и приобретения гражданских свобод. Однако на самом деле основные причины беспокойств
на Ближнем Востоке – бедность и безработица, которые были на высоком уровне в тех
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странах. К сожалению, «арабская весна» также не решила проблем безработицы и бедности.
А экономика стран, в которых происходили революции, очень сильно пострадала (в общей
сложности на сумму 55 млрд.долл. − вывод, к которому пришли эксперты консалтинговой
компании Geopoliticity). Больше всего пострадали те страны, где свергнута власть или до сих
пор идет гражданская война – Египет, Ливия и Сирия. Однако наиболее серьезным
последствием «арабской весны» явилась активизация исламских радикальных террористов,
так как нестабильностью и отсутствием сильных государств воспользовались
террористические группировки.
В ходе «арабской весны» на авансцену политической жизни выдвинулись исламисты
двух типов. Это относительно умеренные: в Египте и Сирии − «Братья-мусульмане», в
Йемене – «Аль-Ислах», или «Реформа», в Иордании – «Организация исламского действия», в
Тунисе – «Ан-Нахда», или «Возрождение», в секторе Газа – ХАМАС и т.д. И есть
радикальные – салафиты (иначе джихадисты), по сравнению с которыми «Братьямусульмане» кажутся очень умеренными. До «арабской весны» вес, роль и значение
салафитов в политической жизни арабского мира целенаправленно и деятельно занижались
правящими группами. Они преследовались правительствами и считались ими как члены
экстремистских и террористических организаций. Тысячи членов этих группировок
находились в тюрьмах и на каторге. Значительное число салафитов (некоторые из них были
заочно приговорены к смертной казни) находились в эмиграции, воевали на разных фронтах
«глобального джихада» − в Афганистане, Боснии, Чечне, Сомали и т.д. Тем самым они
прошли школу «Аль-Каиды» и установили прочные связи как с самой «Аль-Каидой», так и с
различными родственными группировками типа «Талибан», «Исламского движения
Восточного Туркестана», «Имарат Кавказ» и других (6).
В результате арабских мятежей на первый план вышло именно это течение, которое
выступает за возвращение к истокам ислама в ответ на секуляризацию общества арабских
государств и западный модернизм. Так, например, в Египте салафитская партия «Ан-Нур» ко
всеобщему удивлению набрала 24,4% на парламентских выборах. Голоса сторонников
шариата звучат все громче и в Тунисе, тогда как в Сирии многие участвующие в боях
вооруженные отряды открыто говорят о своей салафитской идеологии. Это движение
неизменно пользуется политической поддержкой Саудовской Аравии (главный покровитель
салафиза) и лиги мусульманских богословов (8)
На территориях арабских стран радикальными исламистами стали создаваться
локальные филиалы «Аль-Каиды» под новыми названиями – «Сторонники шариата» в
Ливии, Тунисе и Йемене, «Сторонники религии» на стыке Мали, Ливии и Алжира,
«Единобожие и джихад» в Северо-Западной Африке и т.п.
Салафиты – мощная военно-политическая сила. В мае 2013 г. в тунисском Кейруане
прошел своего рода смотр салафитов из «Сторонников шариата». 10 000 человек кричали:
«Обама, Обама! Мы – все Усама!», тем самым подтверждая свою принадлежность к «АльКаиде», которая была обозначена множеством знамен этой группировки. И это случилось в
Тунисе, стране относительно небольшой и с сильными светскими традициями! Салафитов
наверняка сотни тысяч в Египте (на выборах в несостоявшийся египетский парламент
салафиты получили примерно 20% мест), миллионы по всему арабскому и исламскому миру.
Таким образом, одним из побочных результатов «арабской весны» стало возникновение
«Новой Аль-Каиды» − разветвленной сети салафитских группировок, которая представляет
собой резерв исламистского интернационала. Этот резерв очень легко и быстро можно
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мобилизовать и вооружить (сейчас для этого в основном используется оружие, оставшееся в
Ливии после Каддафи; поступает информация о перехвате контрабандных караванов с
оружием, идущих в Тунис и Египет; в Сирию оно поступает через Ливан и Турцию) и
направить на новые фронты «глобального джихада» в арабском мире и не только. Сейчас это
происходит в Сирии, где воюют 6 тыс.боевиков «Аль-Каиды». Это салафиты из Ливии,
Египта, Ирака, Туниса, Ливана, Марокко, Иордании, Йемена, Саудовской Аравии,
Пакистана, большое число палестинских беженцев (9).
После «арабской весны» салафиты включились в борьбу за власть. В Египте при
парламентских и президентских выборах салафиты вопреки своим идеологическим
установкам, запрещающим создание партий и участие в работе законодательных органов,
создали в Египте несколько политических партий
«Партию Света», «Партию
самобытности». Создала свою партию экстремистская и террористическая салафитская
«Исламская группа», или «Исламский джамаат – политическое крыло под названием
«Партия строительства и развития». Отметим здесь, что парламентский успех салафитов в
Египте подвигнул салафитов в других странах на создание своих партий: в секторе Газа была
предпринята попытка создать «салафитскую партию света в Палестине», но попытку пресек
ХАМАС. В Йемене же создалась партия «Салафитская партия правильного пути».
Те салафиты, что не поступились принципами и не создавали политические партии,
очень удачно и результативно используя социальные сети и мечети как места общинных
собраний, в том же Египте создали в деревнях и городских кварталах подразделения
«Комитета по поощрению добродетели и предотвращению порока» на манер существующего
в Саудовской Аравии. Эти комитеты стали во многих местах локальными органами власти.
Кроме того, салафиты имеют своей целью восстановление бывшего Арабского халифата,
который охватывал почти все территории Ближневосточного региона. Для этого салафиты из
локальных филиалов «Аль-Каиды» и союзных группировок создают «исламские эмираты»
или «шариатские зоны» в районах расселения родственных племен. Это территориальные
анклавы действуют не законы того или иного государства, а то, что салафиты объявляют
законами шариата. Некоторые из этих анклавов называют «шариатскими зонами». Даже в
Европе провозглашаются «исламские эмираты». В 2011 г. группировка «Мусульмане против
Крестовых походов» («Muslims against Crusades») заявила о создании независимых зон,
полностью подчиняющихся шариату в городах Бредфорд, Дьюсбери (Западный Йоркшир) и
в лондонском Ист-Энде (9).
Исламские партии и движения в странах Ближнего Востока и Северной Африки
получают щедрую помощь от монархий Персидского залива. Это позволяет им закупать
оружие, обучать боевиков. Причем у спонсоров, ввиду слабости спецслужб, отсутствия
агентурной сети и т.д. зачастую нет возможности контролировать, на что конкретно тратятся
выделяемые средства.
Очень неприглядная ситуация складывается вокруг Сирии, где по сей день идет
гражданская война. Религиозные партии и группы широко представлены в Сирийской
национальной коалиции (СНК), признанной в качестве единственного легитимного
представителя народа Сирии. Сирийские «Братья-мусульмане» доминируют в Сирийском
национальном совете, ставшем составной Сирийской национальной коалиции. Они
занимают очень жесткую позицию, а их окончательные цели весьма туманны. Джихадисты,
закаленные в боях с американскими войсками в Афганистане и Ираке, наиболее активно
участвуют в войне с Б.Асадом. Они составляют самую боеспособную часть повстанческой
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армии. Кроме того, большинство повстанческих отрядов – местные формирования,
привязанные к тому или иному населенному пункту или сельскому району, а боевикиисламисты готовы идти туда куда прикажут, хоть на Алеппо, хоть на Дамаск. Успели они
прославиться и особой жестокостью (10).
При этом исламистские группировки не очень-то считаются с официальными
повстанческими структурами в Сирии. Они получают финансовую помощь из Катара и
Саудовской Аравии. Не ослабевает и поток боевиков из Ливии, Туниса, Афганистана и даже
республик Центральной Азии. Примечательно, что самая заметная джихадистская
группировка «Джабхат ан-нусри» вообще отказалась подчиняться Сирийской национальной
коалиции и созданному ею военному командованию.
Наличие плохо контролируемого джихадистского компонента в сирийском
повстанческом движении ставят под вопрос соблюдение любых потенциальных
договоренностей между Дамаском и оппозицией. Вооруженные группировки преследуют
цели, весьма далекие от официально провозглашаемых Сирийской национальной коалицией.
Они не скрывают, что стремятся к созданию в Сирии исламского государства. Так что
логично предполагать, что боевики продолжат свой джихад до победного конца, независимо
от судьбы Асада и его режима. И в случае их победы это действительно произойдет, что
может подтолкнуть салафитов из других стран создать правительства во главе с ними, что
может иметь непоправимые последствия и привести к широкомасштабной войне с западным
миром ввиду их непримиримости и приверженности к идее глобального джихада (недаром
другое название салафиты – джихадисты, т.е. выступающие за священную войну против
неверных, не исповедующих ислам).
При таком положении вещей надеяться на стабилизацию в Сирии в сколько-нибудь
обозримой перспективе вряд ли приходится. Тут уместно вспомнить Афганистан, в котором
уже четвертое десятилетие пытаются установить стабильность, но до сих пор это никому не
удается. А с учетом этно-конфессионального фактора и высокой вероятности
распространения нестабильности на соседей Сирии (особенно на Ливан и Ирак) опасность
грозит всему региону.
Другой случай, подтверждающий растущую угрозу, исходящую от салафитов можно
было увидеть в Египте, где с начала августа 2012 года на Синае шли бои, в которых части
регулярной армии были вынуждены применять авиацию, артиллерию и танки. Там воевали
боевики старых и новых группировок, ассоциированных с «Аль-Каидой»: салафитская
группировка «Совет шуры моджахедов в окрестностях Иерусалима»; «Джихадистский
салафитский джамаат на Синае»; египетско-палестинская группировка «Единобожие и
джтхад»; «Сторонники Сунны»; «Армия ислама»; «Армия уммы». Там же воевали
моджахеды из «Партии исламского освобождения» в секторе Газа, делом опровергая
собственные утверждения о мирном характере партии (2).
Цель боевой активности салафитов на Синае, которых насчитывалось не менее 2 тысяч ,
в основном иностранцев – создание «исламского эмирата Кальзам» (так раньше назывался
Суэц). Это делалось для обеспечения контроля на Суэцким каналом в интересах аравийской
аравийских монархий (в первую очередь – Саудовской Аравии), стремящихся к обладанию
подконтрольного им пути нефтетрафика в Европу через Красное море. Этот нефтяной путь
пригодился бы в случае начала очень вероятной войны в Персидском заливе, которая
надолго закроет не только Ормузский пролив, но и весь Персидский залив. А в Египте будет
реализована исламистская контрреволюция 2.0 (после контрреволюции 1.0, совершенной
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«Братьями-мусульманами»), за которой стоят аравийские монархии, которые с 70-х годов
XX века внедряли салафизм в Египте и в других арабских странах (1).
О том, что ситуация развивается именно по такому сценарию, и свидетельствуют
события в Ливии и Сирии, где боевики-исламисты стали главной ударной силой повстанцев.
Так, по данным Брукингского центра в Дохе, большинство бригад, сражавшихся против
Каддафи, имели исламистскую и иногда джихадистскую основу. Показательно, что
исламисты во главе с руководителем Военного совета Триполи Абдель Хакимом Бельхаджем
штурмовали вместе с катарским спецназом резиденцию Каддафи Баб-аль-Азизия (7).
Салафитские группировки терроризировали целые города и области на востоке Ливии,
насаждая строгие шариатские порядки. Даже в колыбели революции Бенгази никто не мог
чувствовать себя в безопасности. Наиболее ярким примером стало нападение на консульство
США и местную резидентуру ЦРУ боевиков группировки «Ансараш-шариа». Трагедия
стоила жизни послу США и еще трем американцам, став ударом по репутации президента
Барака Обамы и госсекретаря Хиллари Клинтон. Однако этим политические издержки
ливийской кампании не исчерпывались (4).
Не менее тревожно было то, что Ливия превратилась в базу снабжения для «Аль-Каиды»
в «Исламском Магрибе». Именно бывшая джамахирия стала неистощимым арсеналом для
джихадистов. Караваны с оружием, похищенным со складов режима Каддафи, шли оттуда на
север Мали, где орудовали сразу три мощные группировки: «Ансард-Дин», «Аль-Каида» в
«Исламском Магрибе» и «Движение за единобожие и джихад в Западной Африке».
Причем для Африки все только начинается. Глава африканского командования ВС США
генерал Картер Хэм отмечал, что в Африке складывается джихадистская дуга, которая
тянется из Нигерии, через Мали и Ливию в Сомали. По его словам, радикальные
исламистские группировки все активнее взаимодействуют друг с другом.
Из-за событий в Ливии и Мали под угрозой оказались Алжир, Мавритания, Тунис,
Буркина-Фасо и Нигер. Боевики обещали ответить джихадом и принялись выполнять свои
угрозы. К примеру, на юго-востоке Алжира, в заложниках у боевиков, захвативших газовый
комплекс, оказались несколько десятков иностранцев, граждан 12 государств (5).
Об опасности активной исламизации Ближнего Востока все активнее писала
американская и сирийская пресса, но реальных изменений политики пока не видно. Тем ре и
на его периферии показывает, что цена успехов, достигнутых в краткосрочном периоде,
может в среднесрочной и долгосрочной перспективе оказаться непомерно высокой. Наряду с
проблемой стабилизации новорожденных демократий существует серьезная необходимость
решать вопрос нейтрализации набравших силу и самостоятельность радикальных
исламистов, которые легко превращаются из противников авторитарных режимов в источник
неприятностей для своих бывших спонсоров.
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BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏR SĠSTEMĠNDƏ DÖVLƏTLƏRĠN
DAVRANIġININ ELMĠ -NƏZƏRĠ ASPEKTLƏRĠ
Məqalədə beynəlxalq münasibətlərin subyektəri arasında qarşılıqlı münasibətlərdə
davranış tərzinin norma və prinsiplərlə bağlılığını elmi araşdırmalarda ziddiyyətlı məqamları
analitik təhlil olunur. Müəllif bu istiqamətdəki nizamsızlığı şərtləndirən amilləri izahlamaqla
hazırkı şəraitdə güc fenоmeninin davranışın əsasında dayandığına diqqət yetirir.
Açar sözlər: beynəlxalq münasibətlərin sistemi, norma və prinsiplər, sistem elementləri,
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СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье рассматриваются и анализируются противоречивость подходов к
проблеме о поведении государств как субьектов между-народных отношений в
соответствии с международными нормами и принципами. Автор концентрирует
внимания вокруг фактора силы, который определяет характер поведения на
современном этапе.
Ключевые слова: система международных отношений, нормы и принципы, элементы
системы, международное поведение, суверенные государства, внутрисистемное поведение,
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SCIENTIFIC THEORY OF CONDUCT OF THE SYSTEM
OF INTERNATIONAL RELATIONS
This article discusses and analyzes the contradictory approaches to the problem of the
behavior of states as subjects of international relations in accordance with international norms and
principles. By concentrating attention around the power factor, which determines the nature of the
behavior at the present stage.
Key words: the system of international relations, norms and principles, elements of the system,
the international behavior of sovereign states, in-system behavior normatvorchestva, interests of the
state, and others.
“DavranıĢ” nəzəri baxıĢlar müstəvisində
1955-ci ildə ilk dəfə beynəlxalq münasibətlərin sistem olması və sistemə daxıl olan
elementlərin davranışının onun ümumi davranışını müəyyən etdiyi fikri (Ç.Makkleland)
dövriyyəyə buraxıldı. Sonradan siyasət-çilərin bu sahəyə marağı bir qədər də artdı və nəticə
olaraq daha yeni bir yanaşma öz təsdiqini tapdı. Bu yanaşmaya ğörə, hər bir sistemin ali
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məqsədi öz bütövlüyünü qoruyub saxlamaqdan ibarətdir.(C.Rozenau, D.Sinqer və b.) .Çox vacib
olan bu idi ki, beynəlxalq münasibətlərin sisteminin strukturunun ―müstəqil‖ və ―asılı‖
elementlərdən ibarət olmasına diqqət yönəldı və bütövlükdə dövlətlərin davranışının sistemin
digər elementlərinin davranışına təsirsiz ötüşmədiyi inkar olunmadı. Buna bənzər hadisələrin
çoxluğu suveren dövlətlərin toplumu kimi təsəvvür olunan beynəlxalq münasibətlər sisteminin
ilk növbədə digər sistemlərə xas plan qanunauyğunluqlardan kənar davranış mexanizminə
malik olub- olmaması faktını gündəmə gətirir.
Fiziki nəzərlərlə baxılarsa sistem elementlərinin qarşiliqli müna-sibətlərini öyrənmək üçün
zaman, məkan, kütlə, cəki və s. kimi göstəricilərə istinad etmək olar və bu elementlərin
davranışı haqqında qəti fikir ortaya qoymaq olar. Planetlər sisteminin qanunauyğunluqları da
belə baxıla bilər. Beynəlxalq münasibətlər sisteminin elementlərinin, yəni dövlətlərin davranışını
isə bəzən bilyard şarlarının davranışı ilə müqayisə edirlər. (A.Uolsfer. the- «billiard ball» model of
the multistate system). İlk baxışda xaotik davranış təsəvvürü yaratsa, bilyard oyunun da müəyyən
qanunauyğunluqları mövcuddur. Bunu nisbi qanunauyğunluq kimi qəbul etsək beynəlxalq
münasibətlər sistemində dövlətlərin davranışının da xaotik olmadığını da qəbul etməliyik.
Dövlətlərin beynəlxalq davranışının öyrənilməsinin müqayisəli təhlilə ehtiyaci sistemdaxili
münasibətlərin bütöv mənzərəsini öyrənməyə açar ola bilər. Biz birmənali şəkildə dövlətin
suveren, müstəqil subyekt olması faktını əsas şərt kimi qəbul ediriksə onun sistemdaxili
davranışının da ixtiyari olmasını da hipoteza kimi qəbul etməliyik. Əslində isə bu heç vaxt
belə olmamışdır və olmayacaq.
Davranış problemi bir çox elm sahələrində tədqiq olunarkən müxtəlif subyektlərin və
obyektlərin qarşılıqlı münasibətlərində özünü birüzə verən, yalnız qarşı tərəfdən qiymətləndirilə
bilən özülülüklər
kompleksi başa düşülür. Dövlətin davranışına münasıbətdə də bu tipli
qiymətləndirmə ―aqressiv davranış‖, ―ənənəvi davranış‖, ―ciddi davranış‖, ‖məsuliyyətsiz davranış‖,
‖sülhsevər davranış‖, ‖mülayim davranış‖, ‖adekvat davranış‖ və s. kimi söz cütlüklərində öz əksini
tapır. Nəticə etibarilə belə bir qənaət formalaşır ki, dövlətin davranışı onun xarici siyasəti ilə
eynilik yaradır. Əgər biz dövləti beynəlxalq münasibətlər sisteminin subyektı kimi tədqiq
ediriksə onun davranışının dominant göstəricilərini, yaxud da dəyişkən elementlərini çeşidləməliyik.
Dövlətləri öz istədiyi kimi davranmasını şərtləndirən ən gözədəyən amil onların suveren və
bərabərhüquqlu olması faktından qaynaqlanır. Amerika neorealizminin nümayəndələrindən olan
K.Uolts bunu ilk növbədə öz kanonları ilə yaşamağı daha üstün tutan, davranışı ilə suverenliyini
təsbit etməyə çalışan dövlətlərin say çoxluğu faktından asılı olduğunu iddia edir. Suveren
dövlətlər başları üstündə kiminsə hakim olmasını xoşlamadığından , bildiklərı kimi davranırlar.
Bu cür davranış heç kəsdən asılı olmadan heç kəslə hesablaşmamaq anlamına gətirilir. Dövləti
canlı varlıq kimi təsəvvür edən digər amerikalı tədqiqatçı D. Bleni onun davranışının özünün
―MƏN‖ düşüncəsiindən asılılığını bildirir. Bu əsasda dövlətin davranışına bihevorial (fiziploji)
yanaşma tələb olunur. Həqiqətən, beynəlxalq münasibətlər sistemində
dювлят щаггындакы
тяссяввцрляр («rep-resentations»), вя эюрцнтцляр («perceptions») (Ф. Котлер А.И. Соловyoв) davranış комплексиндян кянар baxıla bilməz. Yерляшдийи мякан, тябии ещтийатлары дювляти
ъязбедиъи ется беля "....бейнялхалг ямякдашлыгда цьур газанмасы цчцн щюкмян юз бейнялхалг
имиъини («image»; Кеннет Болдуiнг) формалашдырмаг сямтиндя ирялилямялидир.(2;110) "Əks
halda öz davranışı ilə dövlətin adı ―etibarsız dövlətlər‖ siyahısına düşə bilər. Гейд олунмалыдыр
ки, "...бейнялхалг мцнасибятлярдя щеч вахт икинъи сырада дурмайан мараг принсипи бир чох
щалларда диэярляринин кечмиши иля бу эцнц арасындакы динамиканы излямяйя йюнялир Бу ися
ялагялярин мараглар üзяриндя гурулмасыны актуаллашдырыр.
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Belə düşüncə formalaşır ki, beynəlxalq münasıbətlər sisteminə xas olan ―münaqişəlı yaşam
tərzi‖ heç vaxt öz həllini tapmayacaq. Bu isə dövlətləri hər vasıtə ilə güc toplamağa səmtləyir.
Çünki güc davranışın təməlındə dayanan bir nömrəli meyardır (R.Klayn,D.Stossinçer və b.).
Təbii ki, beynəlxalq münasibətlərin iştirakçıları fərqli iqtisadi inkişafa və qudrətə (gücə)
malikdirlər. Bü əsasda da qüdrətli dövlətlərin maraqları çeşidli, onları reallaşdırmaq imkanları
genış olur. Güclünün davranışı beynəlxalq münasibətlər sistemini həm nizamlamaqda, həm də
qəbul olunmuş norma və prinsıpləri xışlamaqda özünü biruzə verir. 1979-cu ildə Vyetnam
Kambocaya ―humatitar kömək‖ göstərdiyinə görə Cinin hücumuna məruz qaldı. Bu zaman Cin
Vyettnamı tutmaq niyyətindən uzaq idi. Məqsəd isə Vyetnamı cəzalandırmaq, davranışına ―düzəliş‖
etməkdən ibarət idi. Güçlü dövlətlərin ―humanitar müdaxilə‖ adlandırdığı əməliyyatların bir çox
hallarda BMT TŞ müvafiq qətnamələri olmadan həyata keçirilməsi bir daha təsdiqləyir ki, real
və potensial resurslarını hərəkətə gətirməklə güclü dövlətlər digərlərinin həyat tərzini dəyişmək,
inkişafının axarını döndərmək, davranışını öz istəkləri çərçivəsinə salmaq imkanlarına malik
olduğundan beynəlxalq münasibətlər sistemində davranışın özünəməxsus kanonları mövcuddur.
Terrorizmi ―dəstəklədiyinə görə‖ 80-cı illərdə Liviya R.Reyqan hökumətinin qəzəbinə tuş gəldi.
Sonradan Əfqanıstan və Sudan bu aşı aqibətlə üzləşdi. Bəlkə də ―ipə-sapa yatmayan‖ dövlətləri
düz yola gətirmək böyük dövlətlərin tarixi missiyasıdır. Zaman bir daha ğöstərir ki, beynəlxalq
münasibətlər sistemi ―qarşılıqlı asılılıq komleksi‖ ndən kənar təsəvvür oluna bilməz.
Beynəlxalq nizam və davranıĢ
Dövlətlərin davranışı və dünya nizamı bir-birini tamamlayan anlayışlardır. Faktiki olaraq
bu istıqamətdə bəşər övladının seçim imkanları tarixən məhdud olmuşdur. Birinci halda norma,
ikinci halda isə güc faktoruna üstünlük verilmişdir. Maraqlıdır ki, bu seçimlər illərcə bir-birini
əvəzləmişdir. Müharibələr güc sınağı, sonrakı cəhdlər isə norma yaradıcılığı (Vestfal sülhü, Utrext
sazişi,Vyana konqresi, Paris sülh konfransı,Yalta və Podstam konfransları və s.) cəhdi kimi
baxılmalıdır. Norma beynəlxalq münasibətlər kateqoriyası kimi dövlətlərin (çoxluğun) siyasi
öhdəliyindən boylanır, beynəlxalq sistem daxilidə subyektlərin dav-ranışını qəlibə salmaq niyyətini
gerçəkləşdirir. Bütün bunlar isə ideal nəticə kimi baxıla bilməz. Könüllülük səraitində
formalaşan bu mexanizmin effektiv fəaliyyəti iki halda baş tuta bilər. Birincisi-dövlət bu sırada
tək olmadığını, başqalarının da öz maraqları olduğunu dərk etsin; İkincisi-dövlət mövcud
sistem daxilində olmağın onun özü üçün faydalı olduğunu dərk etsin və davranışı ilə
normaları pozmasın. Yalnız bu zaman kağız üzərində həkk olunan normalar legitimləşə bilər. (10;
372)
Hər şeyin zaman içində sürətli dəyişkənliyi dövlətin davranışını da müxtəlif təsirlərə
məruz qoya bilir. Xüsusilə sistemdaxili münasibətlər nəzəri əsaslandırılmadığından beynəlxalq
münasibətlər sistemində davranış yalnız norma və prinsıplər çərçivəsində nisbi tənzimləməyə
gətirilir. Bu əsasda BMT-nin yaranması və Nizamnamə tələblərinin üzv dövlətlər tərəfindən
qəbul olunması İkinci Cahan savaşından sonrakı dövrün ən mütərəqqi hadisəsi idi. Yalnız
təəsüflə qeyd olunmalıdır ki, beynəlxalq münasibətlər sistemində dövlətin davranışı etalonu bu
gün də ortaya qoyulmayıb. ―Soyuq müharibə‖ illərinin davranışı buna misal ola bilər. Dövlətin
davranışının dəyərləndirilməsi subyektiv səciyyəlidir. Azərbaycan dövlətinə qarşı dəfələrlə
qərəzli qərar və qətnamələrlə çixış edən Avropa təşkilatlarının başlıca məqsədi nədən ibarət idi?
Bu suala cavab vermək üçün, müşahidəçilərin, məruzəçilərin məqsəd və məramı, tətbiq
etdikləri nəzəri-metodoloji yanaşmalar heç bir formada dövlətin davranışını düzgün dəyərləndirə
və yaxud proqnozlaşdırmağa əsas verə bilməz. C,Rozenau bu incəliyi xüsusi vurğulayaraq yazır
ki, ―...beynəlxalq arenada dövlətlərin davranışını təsvir etmək atomların davranışını təsvir
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etməkdən xeyli çətindir‖. (3;40-52) Aydındır ki, sistemin hər bir üzvünün öz xarici-siyasi,
iqtisadi və digər formalı maraqları mövcuddur və müvazi formada dıgərlərinə təsir göstərmək
arzusu davranışın istiqamətlərini və effektivliyini artırmağa səmtlənir. Zənnimizcə, beynəlxalq
münasibətlər siste-mində dövlətin davranışının hər hansı bir dıgər formada interperitasiyası
qeyri mümkündür.
Təcavüzkar Ermənistanın BMT TŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ıiə bağlı
qəbul etdiyi qətnamələrinə(822,853, 874,884) heç bir məhəl qoymayaraq Azərbaycan torpaqlarını
artıq 25 ildir ki, işğal altında saxlayır və dünya birliyi onun davranışına adekvat heç bir
addım atmır.
Bu ağrılı məqam məhz onunla bağlıdır ki, dövlətlərin davranış normaları yalnız siyasi
öhdəlikdir, yəni hüquqi akt deyildir. Məhz bu baxımdan beynəlxalq nizam problemi zamanzaman öz aktuallığı ilə diqqət mərkəzidə dayanan başlıca problem olmuşdur. Bu istiqamətdə
elmi-nəzəri təlimlər yetərli olmadığından nizamsızlıq fenomeni beynəlxalq münasibətlər
sisteminin əbədi fenomeni kimi bu gün də aktualdır.
Siyasi liderlık və davranıĢ.
Xarici siyasət dövlətin öz milli maraqlarını sərhədlərindən, kənarda, beynəlxalq arenada
gerçəkləşdirilməsinə hesablanmış taktika və strategiyanın ümumi kursudur. Təbii ki, daxili
siyasətlə xarici siyasətin sıx bağlılığı mövcuddur. Beynəlxalq münasibətlər sistemində dövlətin
davranışınin da daxili siyasətlə özünəməxsus təmas nöqtələri mövcuddur. Ancaq bu anlayışın
özü də ―xarici siyasət‖ kimi başa düşülməməlidir. Dövlət başçılarının qəbul etdiyi xarici-siyasi
qərarlar əslində elə dövlətin davranışı kimi başa düşülməlidir. Təbiidir ki , dövlətin xarici siyasət
kursunu müəyyənləşdirən və gercəkləşdirməyə cəhd edən liderlər bey-nəlxalq münasibətlər
sistemində öz dövlətinin maraqlarını daha üstün tutur. Hələ 1970-ci illərin əvvəllərində bu
incəliyə diqqət tuşlayan ingilis siyasətçisi Neydjel Forvard dövlət başçılarının qərar qəbul
etməsinə təsir göstərən altı əsas amili göstərirdi;
1.Milli bütövlüyü, yəni dövlətin suverenliyinin qorumaq ;
2. Milli təhlükəsizliyin, ilk növbədə hərbi təhlükəsizliyin, təmin olunması;
3.Dövlətin beynəlxalq münasibətlər sistemində öz obrazını formalaşdırmaq və qorumaq;
4.Diqqəti cəlb etmək;
5.Dövlətin beynəlxalq hüquq subyekti olaraq öz öhdəlıklərini yerinə yetirmək iqtidarında
olmasını nümayiş etdirməkvə eyni dərəcədə təhdid yaratmaqla öz çəkisini qoruyub saxlamaq;
6.Beynəlxalq davranışın standartlarına, norma və prisiplərinə hörmət nümayiş etdirmək.
Məhz qərar qəbul etmək göstəricilərinə görə Neydjel Forvard liderləri ―hövsələsiz‖,
‖narahat‖ və ―xəyalpərəst‖ şəklində qruplaşdırır. (8;17-21) Birincilər sonradan nə baş verəcəyinə
məhəl qoymadan, düşünülməmiş addımlar atmağa tələsirlər. Onlar üçün sadalananlardan birinci
üç element daha önəmlidir. Ermənistanın indiki rəhbərliyi məhz bu tipli davranış nümayiş
etdirməklə öz xalqının gələcək taleyinə kölgə salır, dövlətin təhlükəsizliyi üçün birbaşa təhdid
yaradır. ―Xəyalpərəst‖ liderlərin əsas tutacağı bu günün rellıqlarına tam cavab verməyən
beynəlxalq hüququn norma və prisipləridir. Maraqlı burasıdır ki, elmi dairələrdə bu tipli
davranışın acizlik nişanəsi olduğu bildirilir.
İnkarolunmaz faktorlardan biri də budur ki, dövlətin əməkdaşlıq, rəqabət və hətta münaqişə
davranışı da daxili siyasətdən qaynaqlanır, daha doğrusu, xarici siyasətin davamıdır. Məhz bu
səbəbdən beynəlxalq birlik bur cox məqamlarda hər hansı dövlətin daxıli siyasətindəki
çedişləri(misal üçün- Suriya, İraq, Şimali Koreya və s. ) diqqət mərkəzində saxlamaqa, yeri
gəldikcə onlara qarşı adekvat davranış nümayiş etdirməyə, təsir göstərməklə dövlətin
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davranışında dəyişikliklər olunmasına cəhd edir. Bu birbaşa dövlətin daxili işlərinə qarışmaq
əməli olsa da, əksər hallarda beynəlxalq münasibətlər sisteminin nizaminı təmin etmək cəhdi
kimi təlqin olunur. Əsas etibarilə bu davranış böyük(güclü) dövlətlərə xasdır.
Beləliklə‖suverenlik paradoksu‖ şəraitində dövlət özü haqqındakı təsəvvürləri, və dıgərlərinin onun
haqqındakı təsəvvurlərini götür-qoy etmək zorunda qalır. ‖Oyunlar nəzəriyyəsi‖nə (R.Fişer və
U.Yuri) rəğmən dövlətin gələcək davranışını proqnozlaşdırmaq üçün obrazını bilmək zəruri- dir.
Uzunmüddətli səmərəli və effektiv əməkdaşlıq istəyində plan tərəflər biri-birinin obrazı
(davranışı) haqqında məlumatlı olmalıdır. ABŞ dövlətinin xarici siyasətində istənilən dövlətin
―kimliyi‖ haqqında müsbət, yaxud mənfi (düşmən obrazı) rəy formalaşdırmaq, hər vasitə ilə
dünya dövlətlərini öz ətrafında səfərbər etmək strategiyası özünü açıq biruzə verir. Müxtəlif
illərdə Kuba, İran, Simali Koreya, Venesuela, Əfqanıstan ,Suriya, iraq, Liviya, Somali ABŞ-in
xəlbirində ələnmiş, onlara qarşı ən müxtəlif formalı sanksiyalar tətbiq olunmuş, silahlı
müdaxilələr həyata keçirilmişdir. Ancaq əksər hallarda bu dövlətlərin davranışını dəyişmək
mümkün olmamışdır. Xüsusilə təcavüzkar Ermənistana qarşı münasibətdə BMT və diğər nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlar , ‖Minsk qrupuna‖ daxil olan ABŞ, Fransa və Rusiya heç bir əməli addım
atmamışlar. Əksinə ―ikili standartlar‖ nümayiş etdirməklə və bu dövlətin saymazyana davranışına
ğöz yummaqla kifayətlənmişlər. Bu dövlətlərin ―maraqlarının harmoniyası‖ olmayınca Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllinə doğru ―toplum davranış‖ gözləmək inandırıcı deyildir.
Ən müxtəlif məqamlarda davranış ―yol xəritəsi‖ kimi hərəkət istiqamətlərini (çəhətləri)
müəyyənləşdirir. Dövlətin davranışı, digər tərəf-dən, başqalarına münasibətdə özünü biruzə verir.
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THE POTENTIAL USE OF ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES
IN AZERBAIJAN
Reduction in the amount of oil, gas and coal resources has led to alternative energy sources
play an important role in the satisfaction of energy demands. As in many world countries,
Azerbaijan takes several measures in this direction as well. The article deals with the potential use
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of Azerbaijan’s existing sources of alternative energy, successful steps that has been taken and
decisions that has been made, as well as their methods of implementation and problems arising in
this direction. Key words: alternative energy sources, SAARES, bioenergy, geothermal energy,
State Strategy, State Program
Ənənəvi enerji ehtiyatlarının-neft, təbii qaz və daş kömrün məhdudluğu və bu ehtiyatların yaxın
gələcəkdə tükənmək təhlükəsi, müхtəlif səbəblərə görə qiymətlərin qeyri-stabilliyi, eləcə də,
―istiхana effekti‖ və ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması məsələsi bir çox dünya
ölkələrini öz enerji tələbatını ödəmək üçün ənənəvi enerji ehtiyatları ilə yanaşı alternativ enerji
mənbələrindən istifadəyə sövq etmişdir. Hesablamalara görə, neft ehtiyatları 46-50, təbii qaz
ehtiyatları 63-250, kömür ehtiyatları isə 119-176 il sonra tükənəcəkdir (7, s.24).
Bununla yanaşı, enerji tələbatının 9/10-nu ödəyən karbohidrogen ehtiyatlarının istehlakı
atmosferin təhlükəli CO2, SO2 və digər zərərli qazlarla çirklənməsinə, qlobal istiləşməyə, təbii
fəlakətlərin çoxalmasına və s. bu kimi problemlərin daha təhlükəli səviyyəyə çatmasına səbəb olur.
Alternativ enerji mənbələrinin təsərrüfat dövriyyəsinə qatılması isə üzvi yanacaqların istifadəsini
azaldır, enerjiyə qənaət edir, ekoloji şəraiti yaxşılaşdırır, təbiəti heç bir zərərli tullantı ilə
çirkləndirmir. Artıq bu istiqamətdə xeyli uğurlu addımlar atılmışdır və bir sıra ölkələrdə günəş,
külək və digər təmiz və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə ildən-ilə genişlənməkdədir (10).
Alternativ enerjidən istifadə yalnız ətraf mühitin mühafizəsi üçün deyil, həmçinin,
karbohidrogen ehtiyatlarından asılılığı azaltmaq, onların tez-tez dəyişən qiymətlərinin təsirindən
yayınmaq, o cümlədən, yaranabiləcək istənilən enerji böhranında ölkənin enerji tələbatını daxili
imkanlar hesabına ödəmək üçün əlverişlidir. Bu enerji mənbələrindən istifadə sahəsində ABŞ,
Kanada, Finlandiya, Norveç, Danimarka, İspaniya, Yaponiya və Çin ön sıradadırlar. Almaniya
2012-ci ildə günəş enerjisi istehlakını 50% artıraraq, enerji istehlakında 6.1%-ə çatdırmışdır. ABŞda isə son zamanlar külək enerjisindən istifadə çoxalmışdır. Təkcə 2011-ci ildə ABŞ ərazisində
3.464 ədəd külək turbini quraşdırılmışdır. Küləkli aylar ərzində ABŞ-da külək enerjisi ölkənin
ümumi enerji istehlakının 6%-ni təşkil edir (4, s.67).
Azərbaycanın neft və təbii qaz ehtiyatları ilə zəngin ölkə olmasına, həmçinin dünya enerji bazarına öz təbii resurslarını satmaqla iqtisadiyyatını inkişaf etdirməsinə baxmayaraq, uzunmüddətli
davamlı inkişaf üçün ölkəmiz alternativ enerji mənbələrinin inkişafına da diqqət yetirməlidir.
Azərbaycan əlverişli coğrafi mövqeyə və iqlim şəraitinə malik bir ölkə kimi ekoloji cəhətdən təmiz
alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrindən geniş istifadə potensialına sahibdir. Respublikada
alternativ enerji mənbələrindən (su, külək və günəş enerjisi) istifadə potensialı kifayət qədər
yüksəkdir. Bu sahənin inkişafı üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
2004-cü il 21 oktyabr tarixli 462 №-li sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında
alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı" qəbul
edilmişdir.
Dövlət Proqramının əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
 elektrik enerjisi istehsalında alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrinin potensialını
müəyyənləşdirmək;
 bərpa olunan enerji mənbələrini istismara cəlb etməklə, ölkənin enerji resurslarından
istifadənin səmərəliliyini yüksəltmək;
 yeni enerji istehsalı sahələrinin yaradılması hesabına əlavə iş yerlərinin açılmasını təmin
etmək;
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 Azərbaycan Respublikasında ənənəvi enerji mənbələrinin mövcud ümumi gücünü nəzərə
almaqla, alternativ enerji mənbələri hesabına enerji gücünün artırılmasına və bununla da ölkənin
enerji təhlükəsizliyi ilə təminatının yüksəldilməsinə nail olmaq (1, s.3)
Dövlət proqramında qeyd olunan məsələlərin ardıcıl və səmərəli həyata keçirilməsini
sürətləndirmək məqsədilə 16 iyul 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika
Nazirliyinin tərkibində Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət
Agentliyi(ABEMDA) yaradılmış və Agentlik faktiki olaraq 2010-cu ildən fəaliyyətə başlamışdır.
2012-ci ilin 1 iyun tarixində Dövlət Agentliyi ləğv edilmiş və onun əsasında Azərbaycan
Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Şirkəti yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2013-cü il 1 fevral tarixli 810 nömrəli
Fərmanı ilə Dövlət Şirkəti yenidən təşkil olunaraq ―Azalternativenerji‖ Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyət adlandırılmış və yeni yaradılmış Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə
Dövlət Agentliyinin tabeliyinə verilmişdir. Digər uğurlu addım isə 29 dekabr 2011-ci il tarixində
Prezidentin sərəncamı ilə ―2012-2020-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa
olunan enerji mənbələrindən istifadəyə dair Dövlət Strategiyası‖nın qəbul olunmasıdır (12).
Dövlət Strategiyasında qarşıya qoyulan məqsədlər bunlardır:
 Aİ «20-20-20» (3 ―20‖) direktivinə uyğun olaraq ABOEM-dən istifadə etməklə enerji
istehlakının payının 20% çatdırılması, enerji səmərəliliyinin 20% artırılması və istixana qazlarının
emissiyasının 90-cı il səviyyəsinə nisbətən 20%-dək azaldılması;
 ABOEM-in potensialının respublika üzrə hesablanması və dövlət kadastrının hazırlanması;
 Normativ hüquqi bazanın yaradılması;
 Stimullaşdırıcı tədbirlərin formalaşdırılması;
 İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqi;
 ABOEM hesabına yeni generasiya güclərinin yaradılması;
 Sahə üzrə ixtisaslaşdırılmış kadr potensialının yaradılması (3)
Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrinin potensialı əks olunub (9).
Cədvəl 1.
sıra
Alternativ enerjinin növü
Gücü (MVt)
1

Günəş enerjisi

>5000

2

Külək enerjisi

>4500

3

Biokütlə enerjisi

>1500

4

Geotermal enerji

>800

5
Kiçik su elektrik stansiyaları
>350
Mənbə: Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi
Ölkəmizdə təbii iqlim şəraiti günəş enerjisindən istifadə etməklə elektrik enerjisinin istehsalına
imkan yaradır. Belə ki, günəşli saatların miqdarı ABŞ-da və Orta Asiyada 2500-3000 saat, Rusiyada
isə 1500-2000 saat, Azərbaycan ərazisində isə 2400-3200 saatdır. Həmçinin, respublikanın bir çoх
bölgələrində ilin 250-dən çoх günündə günəşli hava şəraiti müşahidə edilir. Tədqiqatlar göstərir ki,
respublika ərazisinin hər m2 düşən günəş enerjisinin illik miqdarı 1,3 min kVt/s-dan 1,7 min kVt/s-
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dək dəyişir. Ən çox günəş enerjisi potensialına malik bölgələr isə Naxçıvan MR, Böyük Qafqazın
yüksək dağlıq əraziləri, Abşeron yarımadası və Mərkəzi Aran rayonlarıdır.
Azərbaycan ərazisində günəş elektrik stansiyalarının hazırlanması, qurulması və teхnoloji
mərkəzin yaradılması üçün AMEA-nın elmi-teхnoloji bazası mövcuddur və AMEA həmin
məsələlərin həllində mühüm rol oynaya bilər. Hazırda AMEA-da əldə edilən elmi-teхnoloji
nəticələr əsasında gücü 100-500 kVt olan və aşağı maya dəyərli günəş elektrik stansiyasının
qurulması mümkündür. (2, s.7-8)
Azərbaycanın bir çoх bölgələrində külək enerjisi alternativ enerji mənbələri arasında ən
əlverişlisidir və burada külək enerjisi qurğularının tətbiq edilməsi realdır. Külək enerjisinin bu
qədər əlverişli olmasının digər səbəbi günəş, biokütlə, hidroenerji və geotermal enerji ilə
müqayisədə onun daha az maya dəyərinə, ekoloji təmizliyinə və tükənməzliyinə görə sərfəli
olmasıdır. Azərbaycanda ən əlverişli külək şəraiti Abşeron yarımadasında, Xəzər dənizi sahil
zolağında və akvatoriyanın şimal-qərb hissəsində olan adalardadır. Abşeron yarımadasında yer
səthindən 10 m hündürlükdə küləyin orta sürəti 6-8 m/san, 50 m hündürlükdə 8-11 m/san təşkil
edir. Gəncə-Daşkəsən zonasında və Naxçıvan MR isə küləyin orta sürəti 3-5 m/san-dir.
ARDNŞ-ın apardığı tədqiqatlar Abşeron yarımadasında küləkli günlərin sayının ildə 245-280
gün, küləyin enerji dəyərinin isə Avropa və digər bölgələrə nisbətən 2-3 dəfə yüksək olduğunu
göstərmişdir. Ölkədə külək enerjisinin inkişafı istiqamətində külək turbinlərinin quraşdırılması və
külək potensialından istifadə etməklə enerji istehsalı kimi bir sıra müsbət addımlar atılmışdır. 2004cü ildə Caspian Technology şirkəti Bakıdan 55 km məsafədə yerləşən Yeni Yaşama regionunda
pilot layihəsi çərçivəsində ilk külək turbini quraşdırmışdır. Bundan əlavə, 2010-cu ildə ölkədə 16
külək turbininin quraşdırılması işlərinə başlanılmışdır. ABEMDA tərəfindən də Qobustan
Poliqonunda 0.9 meqavat gücündə hibrid sistemi əsasında işləyən 3 ədəd külək turbini
quraşdırılmışdır (6, s.110). ARDNŞ-ın istehsal müəssisələrində gücü 150-1600 kVt/s olan külək
elektrik stansiyalarının tikilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Külək enerjisindən istifadə edilməsi
məqsədilə Pirallahı adasında ümumi gücü 25-30 MVt/s olan 2 külək elektrik qurğusu layihələrinin
işlənməsinə başlamışdır.
Azərbaycanda sənaye, kənd təsərrüfatı və digər sahələrin sürətli inkişafı biokütlə enerjisindən
istifadə etmək üçün yeni imkanlar yaradır. Respublikamızda bioenerji əldə etmək üçün aşağıdakı
mənbələr möcuddur:
•
sənaye sahələrinin tullantıları;
•
meşə təsərrüfatı və ağac emalı sahələrinin tullantıları;
•
kənd təsərrüfatı məhsulları və üzvi birləşmə tullantıları;
•
məişət və kommunal sahələrinin tullantıları;
•
neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş sahələrdən alınan tullantılar;
•
çirkab su mənbələri (2, s.11).
İqtisadiyyatın bütün sahələrində istehsal tullantılarının tərkibində biokütlə maddələri üstünlük
təşkil edir. Həmin biokütlə maddələrindən elektrik enerjisinin istehsalında istifadə olunan bioqaz,
biomaye və bərk biokütlənin alınması mümkündür.
İllərdir davam edən neft-qaz hasilatı və emalı nəticəsində Abşeron yarımadasının və
respublikanın digər quru ərazilərinin 10 minlərlə hektar torpaq sahələri neft və neft emalı
məhsullarının tullantıları ilə çirklənmişdir. Son illər ölkə alimləri tərəfindən aparılmış tədqiqatlar
onu göstərir ki, neftlə çirklənmiş torpaq və su sahələrindən ekoloji baхımdan təmiz, yüksək istilik
tutumlu biobriketlər hazırlamaqla onları məişətdə, kommunal хidmət sahələrində, kənd təsərrüfatı
məhsulları yetişdirilən istiхanalarda və digər sahələrdə istifadə etmək olar. Bununla da minlərlə
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hektar meşələrin qırılmasının və atmosferə CO2, SO2 və NOx zəhərli qazların atılmasının qarşısını
almaq mümkündür (5).
Yer təkinin istiliyi bir çox ölkələrdə sənaye, kənd təsərrüfatı, məişət və kommunal sahələrdə və
təbabətdə geniş istifadə olunur. Enerji istehsalında və istehlakında geotermal enerji mənbələrindən
istifadənin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onların tətbiqi az maliyyə vəsaiti hesabına başa gəlir.
Azərbaycan Respublikası ərazisi termal sularla zəngindir. Bunlar Böyük və Kiçik Qafqaz, Abşeron
yarımadası, Talış dağ-yamac zonası, Kür çökəkliyi və Хəzəryanı-Quba ərazisindən ibarət geniş
sahələri əhatə edir. Göstərilən ərazilərdə olan termal sulardan əldə edilən enerji ilə istilik enerjisinə
olan ehtiyacın bir hissəsinin ödəmək mümkündür.
Azərbaycan Respublikasının ümumi enerji sistemində su elektrik stansiyalarının istehsal
gücünün xüsusi çəkisi hazırda 17,8 faiz təşkil edir. 2003-cü ildə istehsal olunan elektrik enerjisinin
2,4 mlrd kVt.s su elektrik stansiyalarının payına düşür ki, bu da istehsal olunmuş ümumi elektrik
enerjisinin 11,4 faizini təşkil edir.
Ölkədə indiyə qədər istifadə edilməmiş hidroenergetika ehtiyatlarının mənimsənilməsi üçün
geniş imkanlar vardır. Bu istiqamətdə aparılmış tədqiqat işləri nəticəsində Azərbaycan
Respublikasındakı çayların tam hidroenerji potensialının 40 mlrd. kVt.s, texniki cəhətdən əlverişli
potensialın isə 16 mlrd. kVt.s olduğu müəyyən edilmişdir ki, bunun da 5 mlrd kVt.s kiçik su
elektrik stansiyalarının payına düşür.
Azərbaycan Respublikasında çaylar üzərində və su təsərrüfatı obyektlərində onlarla kiçik su
elektrik stansiyaları yerləşdirmək olar ki, onların da istehsal etdiyi elektrik enerjisi ildə 3,2 mlrd
kVt/s təşkil edə bilər. Yaxın perspektivdə 61 kiçik SES-in tikintisi məqsədəuyğun hesab edilir. Bu
SES-lərin irriqasiya kanalları üzərində, axını tənzimlənməmiş çaylarda və tikiləcək su anbarlarının
yanında yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Naxçıvan MR-in enerji sisteminin ölkənin əsas enerji
sistemindən kənarda olduğunu nəzərə alaraq, Naxçıvan MR-da orta, kiçik, mikro su elektrik
stansiyalarının tikilməsinin daha vacib olduğunu vurğulamaq olar (4, s.12).
Alternativ enerji mənbələrindən ayrı-ayrılıqda deyil, birgə istifadə edilməsi daha
məqsədəuyğun hesab edilir. Məsələn, külək turbinlərinin yerləşdiyi ərazidə kifayət qədər günaş
şüası düşürsə həmin ərazidə günəş enerjisi generatorlarının yerləşdirilməsi enerjinin davamlılığı
baxımından əlverişli ola bilər. Ya da yaşayış məntəqələrinə yaxın ərazilərdə qurulan külək turbinləri
ilə birgə bu ərazilərdə qurulan biokütlə stansiyaları da enerjinin kəsintisiz təminatında vacib rol
oynayar. Dünya praktikasında bu cür birgə hibrid stansiyaların yaradılması geniş yayılmışdır. Hətta
Azərbaycanda da bu cür hibrid stansiya mövcuddur. Qobustan Eksperimental Poliqonu bu sahədə
müsbət nümunə ola bilər. Qobustan Poliqonu ərazisində hər birinin gücü 0.9 meqavata çatan üç
külək turbini, 1.8 meqavat gücündə günəş enerjisi stansiyası və 1 meqavat gücündə bioenerji
stansiyası qurulmuşdur. Həmçinin, burada, tənzimləyici qurğu, su anbarı, sınaq meydanı və
emalatxana fəaliyyət göstərir. Ərazidə yaradılan xüsusi avtodayanacaqda isə elektrik enerjisi ilə
işləyən avtomobillərin akkumulyatorlarını cərəyanla doldurmaq mümkündür (6, səh10).
Bütün yuxarıda sadalananlarla yanaşı onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
Respublikasında alternativ enerji mənbələrinin inkişafına mənfi təsir göstərən amillər də
mövcuddur. Buraya, alternativ enerji mənbələrinin inkişafına təkan verən güclü hüquqi bazanın
olmaması; alternativ enerji mənbələri texnologiyalarının alınması və quraşdırılması sahəsində
maliyyə çatışmazlıqlar; alternativ enerji mənbələrinin perspektivi barədə əhalinin məlumatsızlığı və
bu sahənin rəqabət qabiliyyətinin aşağı səviyyədə olması; alternativ enerji mənbələrinin
texnologiyaları və onların istismarı barədə məlumatın azlığı; alternativ enerji mənbələri ilə məşğul
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olan ixtisaslaşmış mütəxəssislərin azlığı və qeyd olunan sahə üzrə qanunvericilik sisteminin tam
formalaşmaması.
Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrindən istifadənin yüksək səviyyədə təşkili və gələcək
inkişafının təmin edilməsi üçün aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilməlidir:
 Ölkədə alternativ enerji mənbələri üzrə kəskin kadr çatışmazlığının aradan qaldırılması üçün
sistemli yanaşma ilə bu sahə üzrə kadr hazırlığına böyük diqqət ayrılmalıdır. Kadrların
hazırlanmasında həm inkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl universitetləri ilə tələbə mübadiləsi
genişləndirilməli, həm də ölkə daxilində bu sahə üzrə yüksək peşəkar kadrların hazırlanmasına
mümkün olduqca tez vaxtda başlanılmalıdır;
 Texniki və texnoloji qurğuların alınıb gətirilməsi, onların iş prinsipinin öyrənilməsi və yerli
istehsalının təşkili işinə daha geniş vüsət verilməli və bu ilkin mərhələnin tamamlayıcı addımı
olaraq qəbul edilməlidir;
 Azərbaycanda yeni alternativ enerji mənbələrinin araşdırılması üçün kütləvi elmi
tədqiqatlara geniş yer verilməli və bu iş dövlət tərəfindən həm idarəetmə, həm də maliyyə dəstəyi
ilə təmin edilməlidir;
 Alternativ enerji sahəsində araşdırmaların canlandırılması üçün qabaqcıl ölkələrin alim və
mütəxəssisləri ilə birgə işçi qruplarının yaradılması, mütəmadi konfrans və seminarların keçirilməsi
vacib əhəmiyyət daşıdığıdan birgə fəaliyyətin təmin olunması dövlət tərəfindən kordinasiya
edilməlidir;
 Alternativ enerji qurğularından istifadənin genişləndirilməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirlər
həyata keçirilməlidir. Bu tədbirlərə müəyyən müddət ərzində belə fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərə
tətbiq edilən vergi yükünün azaldılması və ya ləğv edilməsi, gömrük rüsumlarının endirilməsi və ya
tətbiqindən imtina, bu sfera ilə məşğul olmaq istəyən kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli
kreditlərin verilməsi və s. aiddir.
 Əhalinin alternativ enerji vasitələrinə marağının artırılması üçün bir sıra müvafiq tədbirlər
həyata keçirilməli və bu sahədə geniş maarifləndirmə işləri aparılmalı, ictmai reklam və KİV-in
imkanlarından maksimum istifadə olunmalıdır.
 Təbii şəraitindən asılı olaraq tez-tez enerji kəsintisi ilə üzləşən ərazilərdə yaşayan əhaliyə
alternativ enerji vasitələri pulsuz verilməli və bu enerji növünün üstünlükləri izah olunmalıdır;
 Yaşıl iqtisadiyyata keçid hələ orta məktəb illərindən əhaliyə mənimsədilməli və yaşıl şüur
formalaşdırılmalıdır;
 Reklam, imic yaratma texnologiyaları və digər vasitələrlə ölkəyə idxal olunan avtonəqliyyat
vasitələrinin yaşıl texnologiyaya uyğun olması üçün qeyri-formal təbliğat aparılmalıdır (6, s.11).
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В статье рассматривается один из действующих субрегиональных форматов
сотрудничества в Европе – «Северное измерение». Сложные перипетии отношений между
Россией и Европейским союзом не могли не повлиять на динамику субрегионального
сотрудничества на Севере Европы, в том числе и на саму инициативу «Северного
измерения». Усиление роли Севера в европейской и мировой политике ставит на повестку
дня вопрос о перспективах обновленного «Северного измерения».. В статье
проанализированы основные причины разногласий, возникающих между Россией и
Европейским Союзом, намечены возможные пути их преодоления, а также спрогнозирована
дальнейшая судьба «северного вектора» в политике ЕС.
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“ġĠMAL VEKTORU” – AVROPA ĠTTĠFAQININ STRATEJĠ
FƏALĠYYƏTĠNĠN VASĠTƏSĠ KĠMĠ
Məqalə Avropa əməkdaşlığında mövcud subregional formatlarından biri olan ―Şimal ölçüsü‖
araşdırılır. Rusiya və Avropa İttifaqı arasında olan mürəkkəb əlaqələr Şimali Avropa sub-regional
əməkdaşlığın dinamikasına o cümlədən "Şimal Ölçüləri"nin təşəbbüsünə təsir edir. Avropa və
dünya siyasətində Şimal regionunun gücləndirilməsi yönəlmiş "Şimal Ölçü"sünü və bu təşəbbüsdə
Rusiyanın daha fəal iştirak imkanlarını gündəmə qoyur. Məqalədə Rusiya və Avropa İttifaqı
arasında yaranan mübahisələrin əsas səbəbləri, onları aradan qaldırılmasının mümkün yolları,
eləcə də Aİ-nin siyasətində "Şimali vektor"un gələcək taleyinin proqnozlaşdırması təhlil edilir.
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“NORTHERN DEMENSION” AS STRATEJIC INSTRUMENT
OF THE EUROPEAN UNION
The article considers to one of the existing subregional formats of cooperation in Europe - the
Northern Dimension. The complicated vicissitudes of relations between Russia and the European
Union could affect the dynamics of subregional cooperation in the North of Europe, including the
initiative of the Northern Dimension. Strengthening the role of the North in Europe and in world
politics raises the issue of the prospects for the renewed "Northern Dimension" and the
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opportunities for Russia's more active participation in this initiative. The article analyzes the main
causes of disagreements that arise between Russia and the European Union, outlines possible ways
to overcome them, and also predicts the further fate of the "northern vector" in EU policy.
Key words: Northern dimension, European Union, Russian Federation, Framework document,
Cross-border cooperation, Environmental partnership
Приоритетность европейского направления внешней политики Азербайджанской
Республики, в том числе в экономической сфере, очевидна. Характер отношений нашего
государства с объединенной Европой предполагает внимательное отношения ко всем
европейским инициативам сотрудничества как безусловно, удачным и позитивным, так и
спорным по своему характеру.
Инициатива «Северного измерения» Европейского Союза была выдвинута осенью 1997
г. в г. Рованиеми (Финляндия) на конференции, посвященной проблемам развития Баренцева
региона. С концептуальным обоснованием этой идеи выступил премьер- министр
Финляндии П. Липпонен. В мае 1999 г. на сессии Европейского Совета в Вене были
выработаны основные параметры политики, нацеленной на достижение «позитивной
взаимозависимости» между Евросоюзом и государствами- партнерами по «Северному
измерению». В июне 2000 г. на саммите ЕС в г. Фейра (Португалия) были согласованы
географические границы «Северного измерения» и определены партнеры ЕС в рамках
данной инициативы. С 2004 г. партнерами по «Северному измерению» являются
Европейский Союз, Исландия, Норвегия и Российская Федерация. «Северное измерение»,
особенно на начальном этапе, представляло собой удобный формат для многоуровневого
диалога государств, субрегиональных объединений, внутригосударственных регионов,
неправительственных организаций и местных властей. Инициативу «Северного измерения»
изначально лоббировали страны Северной Европы, прежде всего Финляндия. С одной
стороны, они были заинтересованы в сохранении своей специфики в контексте европейской
интеграции, опыта субрегионального и трансграничного сотрудничества, социальноориентированной экономической модели, практики солидарного выступления на
международной арене, механизма принятия стратегических решений консенсусом, высокого
удельного веса гуманитарных аспектов взаимодействия и т.д. [1, с.15]. С другой стороны,
они хотели привнести в ЕС свое понимание проблематики Северной Европы, наполнить
новым содержанием «северный вектор» общеевропейской политики, сохранить лидирующие
позиции в действующих субрегиональных структурах, а также подкрепить авторитетом ЕС
свою политику в отношении соседних государств. Что касается Финляндии, то она
стремилась использовать преимущества своего географического положения, многолетний
опыт взаимодействия сначала с СССР, затем с Российской Федерацией, наличие общей 1
300-километровой границы с Россией для реализации перспективных трансграничных
проектов, в том числе в сферах транспорта и энергетики, а также для содействия
демократическим преобразованиям в России [2,с.68]. Тем не менее было бы неверно
интерпретировать «Северное измерение» как авторский, эксклюзивный проект стран
Северной Европы, направленный на продвижение их интересов в расширяющемся ЕС. С
самого начала инициатива представляла собой попытку всего Европейского союза проводить
скоординированную политику в рамках обозначенного пространственного вектора [6].
Собственный интерес к северной проблематике Европейский союз начал проявлять после
присоединения Швеции и Финляндии (1995 г.), когда в его составе возросло число
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североевропейских государств, заинтересованных, хотя и в разной степени, в проведении
единой европейской политики на пространстве от Гренландии до Баренцева моря. В ходе
реализации концепции «Северного измерения» ЕC пытался решить комплексную задачу:
выработать политику в отношении европейского Севера, опираясь на опыт политического,
экономического и гуманитарного взаимодействия государств региона с Россией, и
скоординировать интеграционные процессы в этом регионе, по возможности сведя к
единому вектору политику североевропейских государств, обладающих собственным
видением приоритетов субрегионального сотрудничества. (Однако со временем
обозначилась возрастающая зависимость «Северного измерения» от спадов и подъемов в
двусторонних отношениях Россия–ЕС [5].) Европейский Союз предельно осторожно
подошел к определению целей и задач своей «северной» политики, предпочитая
прагматичные среднесрочные задачи долгосрочным амбициозным проектам. При этом
ставка была сделана на действующие институты и структуры, включая Совет государств
Балтийского моря (СГБМ), Совет Баренцева/Евро-арктического региона (СБЕР), Совет
министров Северных стран и Арктический Совет. «Северное измерение» аккумулировало в
себе программы этих субрегиональных форумов, например, программы СГБМ «Повестка
дня на XXI век для Балтийского региона» (1996 г.) и «Видение и стратегии развития
государств Балтийского региона 2010» («VASAB»)[5]. Реализацией последней программы
занимается Комитет пространственного планирования, действующий в рамках СГБМ. СГБМ
координирует работу меж правительственных и негосударственных институтов,
действующих в регионе Балтийского моря (Союза балтийских городов, Балтийской
Ассамблеи и др.), а также участвует в реализации программ ЕС ТАСИС и ИНТЕРРЕГ. В
отличие от СГБМ, Совет Баренцева/ Евро-арктического региона — более компактное
объединение, включающее небольшую группу стран. Большинство реализуемых в рамках
СБЕР проектов (в сферах экологии, здравоохранения, транспорта, энергетики, ядерной и
радиационной безопасности, гуманитарного сотрудничества) так или иначе ориентированы
на северо- западные регионы России. При этом деятельность СБЕР гораздо меньше
обременена политическими проблемами, чем СГБМ. СБЕР уделяет больше внимания
проблемам коренных народов, созданию новых транспортных коридоров, охране
окружающей среды, развитию контактов между людьми. Культурно-цивилизационные
аспекты взаимодействия также занимают в деятельности СБЕР не последнее место.
Руководство СБЕР обсуждает идеи совместной с Россией эксплуатации Северного морского
пути, хотя какого-либо масштабного финансирования этого проекта в рамках Совета не
предусмотрено. Тем не менее, регион Баренцева моря рассматривается Советом как «ворота»
в акваторию Северного морского пути, а Россия и Норвегия являются сопредседателями
рабочей группы СБЕР по развитию Северного морского пути. Основные программы
«Северного измерения» в 2000–2006 гг. На саммите Евросоюза в г. Фейра (июнь 2000 г.) был
утвержден первый План действий по «Северному измерению», рассчитанный на 2000–2003
гг. [9] В соответствии с этим Планом, приоритетными направлениями деятельности ЕС были
признаны экологическая и ядерная безопасность, сотрудничество в энергетической сфере,
здравоохранение, развитие трансграничных связей, модернизация пограничной и
транспортной инфраструктуры, сохранение традиционного уклада жизни малочисленных
народов, а также сотрудничество в сфере образования и научных исследований [6]. Особое
внимание уделялось решению практических задач в рамках подготовки к предстоявшему
вступлению в ЕС четырех государств-партнеров по «Северному измерению» — Польши,
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Эстонии, Латвии и Литвы. На этом фоне вопросы взаимодействия с Россией, касавшиеся
природоохранного партнерства, сотрудничества в образовательной сфере, решения
комплекса политико-правовых проблем, связанных с Калининградской областью, отошли на
второй план. Второй План действий, рассчитанный на 2004–2006 гг., продемонстрировал
поворот к России как к главному партнеру ЕС по «Северному измерению». Приоритетами
второго Плана стали такие направления сотрудничества, как экономика, бизнес и
инфраструктура, человеческие ресурсы, образование, научные исследования и
здравоохранение, окружающая среда, ядерная безопасность и природные ресурсы, трансграничное сотрудничество и региональное развитие, а также юстиция и внутренние дела [7].
По сравнению с первым Планом, во втором гораздо больше внимания уделялось
всестороннему развитию Калининградской области в условиях расширения ЕС. Одним из
главных итогов реализации второго Плана стало создание информационной системы
«Северного измерения», призванной систематизировать и свести воедино разобщенную
информацию о проектах, осуществляемых в рамках этой инициативы. Хотя и первый, и
второй планы действий по «Северному измерению» отличались во многом декларативным
характером, они позволили придать динамизм интеграционным процессам на Севере
Европы, усилить «северный вектор» в общеевропейской внешней политике, а также
добиться подключения России к ряду приоритетных для ЕС проектов. В целом, несмотря на
преемственность приоритетов, два плана действий по «Северному измерению» отражают два
этапа в развитии данной инициативы
Вызовы расширения ЕС и перспективы «Северного измерения»
Итак, в период с 1997 по 2000 г. «Северное измерение» сначала переросло в концепцию
ЕС, а затем — в конкретную политику ЕС. Что же из себя представляет «Северное
измерение»? Это — сложное, многоплановое, неоднозначное и уникальное явление, эта
программа имеет как минимум четыре «измерения».
Во-первых, она представляет собой политику ЕС в определенном географическом
направлении. Образование ЕС вызвало необходимость организации (в той или иной форме)
отношений со странами, расположенными на внешних границах Европейского союза, и в
этом аспекте она имеет несколько аналогов в виде средиземноморской политики, политики
по отношению к странам — участницам Ломейских конвенций, политики по отношению к
странам Центральной и Восточной Европы.
Во-вторых, «Северное измерение» — это инструмент сотрудничества — по
терминологии Самюэля Хантингтона — через цивилизационный разлом; и в этом смысле ее
можно сравнить с Хельсинкским.
В-третьих, «Северное измерение» — это механизм координации различных инициатив,
направленных на Север Европы, таких как североевропейские региональные организации и
разные программы ЕС, для которых такая политика — по замыслу — должна выполнять
роль зонтика или интегратора. В идеале подобная координация должна привести к
повышению эффективности работы организаций и программ, концентрируя их вокруг
единой цели — развития нового европейского экономического региона, объединяющего
территорию Балтийского и Баренцева морей в некое новое экономическое пространство. В
этом отношении регион «Северного измерения» можно сравнить с европейскими
мегарегионами, которые образуются на границе национальных границ. Например, такие
образования возникли на стыке территорий Франции и Италии, Гермении (Бавария) и
прилегающими районами Австрии, а также между территориями датского города
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Хельсингер и шведских городов Хельсинборг-Мальмѐ, где стал складываться еврорегион
после строительства моста через пролив Эресунн и т.д [7].
В-четвертых, оформление «Северного измерения» в виде особого направления политики
Европейского союза можно рассматривать как крупный успех Финляндской Республики,
один из немногих случаев, когда небольшая по своему экономическому потенциалу страна
сумела оказать влияние на европейскую политику, придать ей новое направление. Секрет
отзывчивости такого мощного блока, как ЕС, на инициативу маленькой Финляндии состоит
в том, что ее правительству удалось сформулировать предложение, отвечающее интересам
ЕС и Европы в целом.
Однако, «Северное измерение» столкнулось с серьезным концептуальным вызовом,
связанным с масштабными и неоднозначными последствиями расширения Европейского
Союза. Необходимо было выработать новую повестку дня как для самой инициативы, так и
для отношений Россия–ЕС. В результате последовательного продвижения на восток
Евросоюз стал весомой политической силой в Балтийском регионе. Вступление в ЕС сначала
Швеции и Финляндии, а затем Польши и стран Балтии, с одной стороны, усилило его
позиции в действующих субрегиональных форумах (особенно в СГБМ), а с другой —
укрепило позиции России как одного из ключевых партнеров ЕС по «Северному
измерению». Изменение ситуации на Севере Европы поставило в повестку дня вопрос о
выборе нового формата отношений участников инициативы. В пользу концепции «нового
соседства», взятой на вооружение Евросоюзом весной 2003 г., говорило то, что во внешней
политике североевропейских стран уже присутствовали элементы «политики
добрососедства» (принятие решений в рамках субрегиональных форумов на основе
консенсуса, финансирование совместных проектов на паритетных началах, подключение
низовых уровней власти к процессу принятия решений и т.д.). Вместе с тем идея «нового
соседства» не совсем вписывалась в сложный контекст отношений Россия–ЕС, поскольку
предполагала проведение курса на универсализацию двусторонних отношений ЕС с новыми
приграничными государствами. К тому же Россия не могла мириться с концепцией
«европейский центр — периферия», которая рассматривалась вместе с идеей «нового
соседства». В итоге в качестве новой повестки дня для «Северного измерения» была
утверждена концепция четырех общих пространств России–ЕС, снабженная «дорожной
картой» [3]. В ходе встречи в Хельсинки в ноябре 2006 г. Россия, ЕС, Исландия и Норвегия
приняли Политическую декларацию и Рамочный документ по политике «Северного
измерения». [5] Стороны подтвердили свое желание «сделать ―Северное измерение‖
региональным выражением ―дорожных карт‖ по четырем Общим пространствам Россия–ЕС
при полноценном участии Исландии и Норвегии, а также с учетом не- которых задач,
характерных для северных регионов, таких как уязвимая окружающая среда, вопросы
здравоохранения и социального благополучия и проблемы коренного населения» [4].
Согласно утвержденным документам, «Северное измерение» будет сфокусировано, главным
образом, «на северо-западной части России как наибольшей территории, подпадающей под
политику ―Северного измерения‖, с учетом связанных с этой зоной особых вызовов, а также
возможностей для всего региона ―Северного измерения‖». Приоритетными регионами для
политики «Северного измерения» признаны Калининградская область, имеющая в силу
особого географического положения дополнительные возможности для развития, а также
обширная территория Арктики и Субарктики, включающая регион Баренцева моря [5].
Очевидно, что будущее «Северного измерения» как одного из ключевых совместных
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региональных проектов России и ЕС во многом будет определяться дальнейшей эволюцией
взаимоотношений между Брюсселем и Москвой. С одной стороны, в российском экспертном
сообществе высказываются мнения о необходимости вывести сложные и противоречивые
отношения ЕС–Россия на новый уровень, который соответствовал бы возросшему весу
России в европейских делах. Фундамент, на котором раньше строились эти отношения —
энергетическое партнерство — перестает устраивать обе стороны. И дело здесь не столько в
преимущественно негативной оценке европейскими партнерами действий России по
продвижению своих энергетических интересов, сколько в намерении ЕС ограничить свою
зависимость от импорта российских энергоресурсов. Поскольку энергетический фактор как
основа диалога исчерпал себя, необходимо искать новые направления сотрудничества. Речь
может идти о кооперации в сфере производства высокотехнологичной продукции, в развитии
сети технопарков, модернизации транспортной и приграничной инфраструктуры в северозападных регионах России, в развитии сельского хозяйства и туризма. Пока же, по сути,
единственным работающим направлением сотрудничества России и ЕС в рамках «Северного
измерения» остается Природоохранное партнерство, реализуемое через ряд конкретных
инициатив. [4] С другой стороны, сам ЕС не готов к более активному участию России в
европейской политике, к повышению значимости Москвы в решении проблем
энергетической и гражданской безопасности Европы, к увеличению поставок российской
несырьевой продукции на европейский рынок, а также к возможному использованию
потенциала Калининградской области для реализации российского внешнеполитического
курса на Балтике. «Дорожные карты» по четырем общим пространствам, в которых не
прописаны конкретные этапы и сроки сближения, также свидетельствуют о весьма
осторожном отношении к двустороннему партнерству как России, так и ЕС [1, с.20].
«Северное измерение» по-прежнему представляет собой некий виртуальный проект, который
до последнего времени не располагал ни собственными финансовыми источниками, ни
необходимой институциональной структурой. До сих пор не преодолена размытость и во
многом декларативный характер его концепции. Представляется, что реально оживить
«Северное измерение» возможно лишь при повышении заинтересованности государствучастников в реализации заявленных проектов и по- явлении прозрачных механизмов
финансирования. Перспективность и привлекательность «Северного измерения» для России,
по-видимому, будут зависеть от того, насколько быстро и безболезненно произойдет переход
от размытых рамок четырех общих пространств к конкретным направлениям секторального
сотрудничества. Можно предположить, что базовыми направлениями такого сотрудничества
станут
природоохранное
партнерство,
развитие
приграничной
транспортной
инфраструктуры, энергетическое сотрудничество, а также развитие местного
самоуправления. В последние годы приграничное сотрудничество наиболее активно
развивалось на российско-финской границе, где введены в эксплуатацию пункты пропуска
Салла–Каллоселка и Светогорск– Иматра, а также на российско-польской и российсколитовской границах в Калининградской области. Следующий важный момент, который
неизбежно повлияет на динамику развития «Северного измерения», — преемственность
принципов сотрудничества. Если за основу будут взяты идеи, реализованные в ходе так
называемого «Северного сотрудничества» при участии Швеции, Норвегии, Дании,
Финляндии и Исландии, то можно будет говорить об определенной преемственности
интеграционных процессов в этом субрегионе. На наш взгляд, именно такой сценарий
наиболее предпочтителен для России, поскольку в этом случае за ней был бы закреплен
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статус равноправного партнера ЕС, Исландии и Норвегии по «Северному измерению».
Попытка же положить в основу обновленного «Северного измерения» концепцию четырех
общих пространств России–ЕС представляется неудачным ходом, способным завести
данную инициативу в тупик и поставить ее в еще большую зависимость от российскоевропейских отношений. В целом, оценивая перспективы «Северного измерения», нужно
учитывать такие факторы, как усиление конкуренции со стороны новых измерений ЕС
(«Восточного» и «Черноморского») и повышение роли США в регионе. Активизация
арктической политики Соединенных Штатов, нацеленная на проникновение в этот регион и
продвижение здесь собственных интересов, не оставляет сомнений в том, что Вашингтон
будет стремиться стать одним из партнеров ЕС по «Северному измерению» (по крайней
мере, в ряде секторальных проектов). Подключение США и, возможно, Канады к
«Северному измерению» приведет к серьезной трансформации этой субрегиональной
инициативы, в частности, к возрастанию удельной доли проектов, связанных с вопросами
безопасности региона, включая ее военные и гражданские аспекты.
«Северное измерение» в настоящее время находится на подъеме, что связано с
действием следующих факторов.
1. «Северное измерение» начиналось как политика ЕС, обращенная на север
европейского региона. Такой односторонний подход тормозил его реализацию. Теперь
принят новый формат: оно отныне рассматривается как равноправное сотрудничество
четырех равных сторон: России, ЕС, Норвегии и Исландии. Одновременно с принятием в ЕС
10 стран-новичков, в ЕС укрепилось понимание, что Россия является ключевым участником
этого инструмента сотрудничества.
2. Роль «Северного измерения» повышается в связи с тем, что было принято решение
рассматривать его как региональное воплощение четырех общих пространств, создаваемых
Россией и ЕС. Начиная с 2007 г. главная роль в «Северном измерении» со стороны ЕС
отводится новому инструменту, направленному на новых соседей и партнеров ЕС.
3. В 2006 г. было принято два принципиально важных документа по «Северному
измерению» — Рамочный документ по «Северному измерению» и Политическая декларация
по «Северному измерению». Эти документы закрепляют новые подходы к этому
направлению сотрудничества, определяют его развитие на годы вперед, уточняют его
принципы и механизмы реализации, в том числе в области финансирования. Главным
принципом утверждается принцип паритетного финансирования.
4. Несмотря на многие шероховатости и реальные трудности развития сотрудничества в
рамках «Северного измерения», за истекшие годы были достигнуты реальные значимые
результаты. А именно:
реализовано
два
Плана
действий
по
«Северному
измерению» на
2001-2003 гг. и 2004-2006 гг.; 2006-2010 гг и 2011-2016 гг.
- создана информационная система по «Северному измерению»;
- реализуется электронный план действий по «Северному измерению»;
- развивается сотрудничество в форме Партнерства по двум важным направлениям: по
экологии и в области здравоохранения и социального обеспечения. Обсуждается
возможность развития третьего направления - по транспорту и логистике.
Из всех предложений, направленных на развитие регионального сотрудничества на
Севере Европы, финское предложение по «Северному измерению» оказалось самым
широким в географическом и содержательном планах. Географическое расширение ЕС
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происходит таким образом, что на его внешних границах возникает зона притяжения к ЕС.
Такие зоны образовались по всему периметру ЕЭС/ЕС, а в новой ситуации, сложившейся на
Севере Европы в 1990-е гг., стало возможными реализовать такую инициативу и в этой части
европейского континента.
Действительно, расширение сотрудничества между Россией и ЕС на Севере Европы в
рамках «Северного измерения», хотя и несет для Российской Федерации и ЕС
асимметричные результаты, но в случае его развернутой реализации обеспечивает решение
для участвующих стран насущных для их социально-экономического и политического
развития проблем:
- расширение ресурсной базы для ЕС;
- содействие экономическому развитию на Севере Европы, особенно в тех ее регионах (в
Норвегии, Швеции и Финляндии), где уровень безработицы наиболее высок;
- усиление экономического потенциала Европы и ее роли в мировой экономике;
- повышение энергетической безопасности ЕС;
- улучшение экологической ситуации в России и Западной Европе на основе улучшения
структуры энергобаланса за счет увеличения поставок природного газа из России;
- улучшение условий жизни коренных народов Севера Европы, новые возможности для
сохранения традиционного уклада их жизни.
Политика ЕС по «Северному измерению» всегда рассматривалась в контексте общей
политики ЕС по отношению к России, например, многие проекты «Северного измерения»
фактически осуществляются за счет фондов, выделенных на реализацию программы ТАСИС.
Эта связь становится еще более тесной в контексте новой стратегии ЕС — «Широкая Европа
— политика по отношению к новым соседям» и разработкой на саммите Россия-ЕС в мае
2005 г. дорожных карт, предназначенных для достижения четырех общих пространств,
договоренность по которым была достигнута еще в 2003 г.
Дорожные карты, как известно, включают в себя обширный список практических мер,
согласованных Российской Федерацией и ЕС для реализации, правда, у них есть такой же
недостаток, от которого страдает политика «Северного измерения»: отсутствуют ясные
критерии, по которым следует расставлять приоритеты и устанавливать очередность
реализации конкретных проектов. Финляндия выдвинула предложение рассматривать
политику «Северного измерения» как региональный инструмент реализации четырех общих
пространств. Если такой подход возобладает, го «Северное измерение» получит мощный
импульс к развитию. «Северное измерение» получило усиленную политическую поддержку
со стороны парламентариев России и ЕС, которые 7 апреля 2005 г. провели в Оулу
конференцию по «Северному измерению».
Особенность взаимодействия России и стран ЕС на данном этапе состоит в том, что в
соответствии с достигнутыми договоренностями «Северное измерение» должно
превратиться в совместную инициативу всех стран Европейского Севера (в том числе
России, Норвегии и Исландии) и ЕС, хотя до сих пор эта политика являлась инструментом
стратегии ЕС, направленной на Север Европы.
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Турецкой Республики на Ближнем Востоке. Их общие цели и задачи на Ближнем Востоке
были описаны в статье.
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The struggle against DAESH (ISIS): in search of regional security, counterterrorism
Turkey is currently dealing with two main forms of ISIS activity within its borders: 1. Terrorist
attacks against both tourists and left-wing Kurdish groups (also incurring minor Turkish military
and police casualties) 2. The organization‘s tight-knit and dug-in networks, finance and recruiting
operations – which are taking on a more sociological form in some provinces While the first (more
explicit) challenge requires a more traditional counterterrorism and intelligence approach, the
second (less explicit, but which acts as a force multiplier on the first) brings in a wider array of
social, economic and cultural policy options.
Turkey had turned a blind eye to ISIS cells as a part of its strategy of supporting (or at least not
disrupting) cross-border transit of all groups targeting the Assad regime. Many of these cells were
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established and spread across Turkey when the group was still a fringe organization. Even after ISIS
became a formidable player in Syria in 2014, Turkey did not stop the group‘s activity within its
borders, mainly out of its anti-Assad priorities and because for a long time it did not consider ISIS
to be a present or future danger to Turkish interests. That, perhaps, was Ankara‘s costliest
miscalculation. Once Turkey became aware of the extent of the ISIS threat, the group had already
set up its networks, and any gradual steps taken to limit or stop these activities were too little, too
late. Even then, the growing influence and gains of the Syrian Kurds, and their ties to the Kurdistan
Workers‘ Party (PKK) – Turkey‘s nemesis – caused Ankara to pursue an uncertain stance towards
ISIS. In Turkey‘s best-case scenario, ISIS, the Syrian Kurds and the Assad regime would fight until
they cancelled each other out, becoming bogged down in a war of attrition that would leave Turkey
as the dominant power and able to steer the course of the conflict. However, Russia‘s entry into the
war on Assad‘s side changed this entire calculus [1,2].
Now it is also necessary to analyze the terrorist attacks executed in Turkey that are connected to
DAESH. These terrorist attacks, conducted between March 2014 and March 2016, killed a total of
163 and left more than 766 people wounded in Turkey. Just looking at these terrorist attacks and
casualties would be insufficient, however, to assess the true DAESH threat against Turkey. To get a
complete picture, it is necessary to analyze the wave of attacks in order to understand DAESH‘s
stance in general.
In this regard, one can observe four different categories for DAESH attacks against Turkey.
First is the threat caused by the FTFs passing through Turkey as transit terrorist fighters. Second are
the suicide bombings against selected targets in Turkish territory. Third are the rocket attacks on
Turkish soil as a response to Turkey‘s artillery fire conducted as part of the anti-ISIS coalition
attacks against DAESH in Syria. The fourth category involves the attacks against the Bashiqa
Camp, where the Turkish military trains local forces against DAESH in Iraq. Undoubtedly,
Turkey‘s relocation of the Suleiman Shah Tomb to an area nearer to the border has prevented a
similar confrontation in Syrian territory. The last two categories, the attacks along the border, which
were mainly against the border town of Kilis, and those in Iraq, which have been immediately
responded to by the Turkish side, are outside the scope of this analysis.
The Localization & Decentralization Strategy: The second indicator of DAESH‘s
transformation into a strategic problem for Turkey is the group‘s decentralization strategy from its
core areas in Syria and Iraq towards moving deep into Turkey. Turkey is not the only country in
which DAESH is trying to transform its strategy of micro-mobilization of the terror. In this way,
DAESH aims at localizing itself in Turkey not in the form of controlling a territorial part but in the
way of consolidation of the pro-DAESH discourses. In this vein, the organization has been trying to
establish and spread cells throughout the country, evidence of which can be seen through the
distribution of Turkish security forces‘ intensive raids against them in many locations all over
Turkey. This highlights the possibility of future autonomous attacks due to the lack of strict
command and control structures such as those of the central leadership in Syria and Iraq, potentially
leading to a dramatic increase in the number of attacks, specifically lone wolf attacks beginning to
occur in Turkey as well [10].
Syrian crisis: the interests of the two countries.
Israel objectives in Syria: Israel‘s Objectives in Syria Israel has several principal objectives in
the Syria conflict, including minimizing Iranian and Russian influence in Syria, blocking the
transfer of advanced weapons to Hezbollah, preventing Syria from posing a credible military threat
to Israel or permitting Iran to do so, undermining the legitimacy of Syria‘s claims to the Golan
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Heights, and preventing Sunni militants from establishing infrastructure or operational bases along
Israel‘s border. However, Israel has little ability to influence events on the ground in Syria, giving it
few tools for advancing its goals directly. In the long run, Israel would like to see Syria led by a
moderate central government that controls its territory, resists Iranian interference, and yet is too
weak to threaten Israel militarily [9]. However, Israel‘s preferred outcome is highly doubtful given
the multiplicity of actors in the Syrian conflict; the Assad regime‘s reliance on Iran; and the
likelihood that, even if a peace agreement is reached, the country will be divided into multiple
spheres of influence with a weakened central authority. Israel would find unpalatable both of the
most likely ―resolutions‖ to the conflict: the re-establishment of territorial control by an Assad
government now even more dominated by and indebted to Iran or the disintegration of the country
into fiefdoms controlled by a variety of Sunni extremist groups and Iranian proxies. Thus, continued
conflict in Syria—a situation in which Sunni extremists and Iranian proxies continue to focus their
fire on each other rather than on Israel—might be the most advantageous outcome for Israel.The
essential objectives of Israel in Syria are comprised as below:
Contain Iran and Prevent Iranian Transfers of Weapons to Hezbollah
Minimize Russian Political and Military Influence
Promote a Weak Assad Regime
Delegitimize Syrian Claims to the Golan Heights [8].
Turkey approach to Syrian issue: When the uprisings hit Syria in March 2011, Turkey was
well positioned to have an influence in this country. In the first few months several trips were made
to Damascus by Turkish officials, including Foreign Minister Davutoglu, during which attempts
were made to convince Assad to initiate reforms. In those early months, the Assad regime adopted a
two-pronged strategy. On the one hand, it tried to initiate limited measures similar to the ones the
regime implemented in the early 1990s when it was again under pressure, such as the release of
political prisoners and allowing more moderate and controlled opposition to emerge. Yet, on the
other hand, the Baath regime also started violently suppressing demonstrations. Turkey‘s response
to this was also twofold: while efforts to persuade Assad to reform continued, both Prime Minister
Recep Tayyip Erdogan and Foreign Minister Ahmet Davutoglu became increasingly vocal in their
criticism of the regime‘s crackdown.Determined to balance its global expectations and regional
objectives, Turkey, in turn, aimed towards the ‗downfall of the Assad regime‘, relying on its
strength in the Arab street to ensure a rapid outcome. Up until then, Ankara had very good relations
with the regime and had engaged in efforts for constitutional reform. However, Ankara did not
calculate for the Syrian regime‘s experience in countering dissident activities and even armed
resistance. In fact, Prime Minister Erdoğan, who even in the fourth month of turmoil still
anticipated that ―Assad would fall in a few months‖, had revised his estimation to ½ to 2 years by
the end of the first year of demonstrations. Furthermore, Ankara‘s call on Damascus to ―put down
its weapons, meet people‘s demands and resign‖ has turned into a simple call for early elections.
The reasons why Ankara‘s predictions on Syria did not come to fruition can be listed as its failure to
perceive: 1) the regime‘s resistance 2) the structure of the dissidents and 3) the effectiveness of
regional actors. Indeed, during the early days of the crisis, both the government and strategists close
to it saw the developments in Syria - in perfect accordance with an Islamist perception – as a revolt
of the Sunni majority, which constitutes 70 percent of the population, against the Nusayri-Alawite
minority, which constitutes only 10 percent of the population [10].
After the regime withdrew from the Turkish border in mid-July 2012, the PYD took control
over three noncontiguous ―cantons‖—Jazira, Kobani, and Efrin—that it collectively calls Rojava
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(West Kurdistan). There, the PYD established a governing structure modeled on PKK leader
Abdullah Öcalan‘s vision of autonomous governance. Turkey adopted a twopronged policy towards
the Syrian Kurds in 2012: It opened peace negotiations with Öcalan, agreeing to a ceasefire with the
PKK in 2013; then, the government sought to undercut the PYD political dominance in Syria by
pressuring it to join with the Turkish-backed Syrian opposition, while also supporting Kurdish
political groups linked to Turkish ally Masoud Barzani [9].
In early February 2016, Syrian regime forces, backed by Russian air strikes, broke the rebel
siege on Nubl and Zahraa, north of the city of Aleppo.13 This severed the Kilis-Azaz-Aleppo
supply route to Turkish-backed insurgents, leaving the Cılvegözü/Bab al-Hawa border gate near
Reyhanlı as Turkey‘s sole supply line to rebels in Idlib and in Aleppo city. The heavy rotation of
Russian flights and indiscriminate bombing in northern Aleppo also allowed Kurdish units based in
Efrin to attack eastward into the Turkish-backed insurgents‘ territory and frontlines with ISIS.
These military developments seriously undermined Turkey‘s previously dominant position in
northern Syria. The YPG, with US backing, now controls the entire Turkish-Syrian border east of
the Euphrates, and is well-positioned to connect its westernmost canton in Efrin by targeting rebeland ISIS-held areas, perhaps as part of the expected efforts to clear ISIS from the Manbij pocket
[8].
The Syrian glue in Turkish-Israeli relations: Syria has always been central to Turkish-Israeli
relations. The first secret Turkish Israeli ―peripheral pact‖ was brokered in 1958, when Syria and
Egypt established the United Arab Republic. Similarly, Turkish-Israeli ties in the 1990s rose from
the ashes of the Turkish-Syrian fire. Tensions between Turkey and Syria at the time ran high due to
Syria‘s support for the PKK, its claims over the Turkish province of Hatay, and its resentment over
Turkey‘s management of the waters of the Euphrates River, culminating in a near war in October
1998. By aligning with Israel in the 1990s, Turkey aimed partly at encircling Damascus, a goal that
Israel shared. In the early years of the 21st century, the conflict between Turkey and Syria
dissipated. In response to the near war in 1998, Damascus expelled PKK leader Abdullah Öcalan,
progressively shelved the question of Hatay and negotiated arrangements with Turkey over the
sharing of the Euphrates‘ waters.21 After that, relations continued to improve and in the context of
Turkey‘s ―zero problems with neighbours‖ policy, the two signed a visa-free agreement and
established a Strategic Cooperation Council in October 2009. Part of the glue in the Turkish-Israeli
partnership had thus evaporated, even though Turkey still sought to use its good offices with both
Syria and Israel to try to broker an agreement between them. With the aggravation of the civil war
in 2012-13, Syria has once again become a uniting force in Turkish-Israeli relations. Turkey
initially vacillated [10].
In spring 2011, while allowing Syrian opposition groups to meet in Turkey, Ankara still hoped
to capitalize on its warm ties with the Syrian regime to be able to press Bashar al-Assad to reform.
But when Turkish calls fell upon deaf ears in Damascus, Ankara changed course. By the summer of
2011, Turkey began supporting the Syrian opposition and allowed the transfer of arms from the
Gulf to the Syrian resistance through its territory. Being confronted with hundreds of thousands of
refugees, Turkey has even backed the idea of an international intervention. As the conflict in Syria
escalated, it also started spilling over into Israel. By the end of 2012, several shooting incidents in
the Golan Heights were reported, heightening Israeli concerns about the destabilization of yet
another border, in addition to the volatile situation on its borders with Lebanon, Gaza and the Sinai.
In light of this, Syria once again brought Israel and Turkey together. Since 2012, Turkey and Israel
have increasingly seen eye-to-eye on Syria, exchanging military intelligence, specifically regarding
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the movement of chemical weapons in the country. Already in February 2013, Israel lifted its freeze
on an advanced equipment deal with Turkey and supplied electronic warfare systems for Turkish
AWAC aircraft, upgrading Turkish early-warning capacities [8].
Turkish-Israeli cooperation in sharing early warning intelligence would be essential to control
the movement of weapons of mass destruction especially in case of an eventual collapse of the
Syrian regime. Furthermore, both Turkey and Israel fear a ―Somalization‖ of the country and the
increasing penetration of Syrian opposition forces by Jihadists. It is, therefore, in the interests of
both governments to see a fast downfall of the Assad regime and the emergence of a new moderate
government, which would cooperate closely with Turkey [10].
Water problems in the Middle East: the attempts of Israel and Turkey on solving the problem
Water transport on the scale of the proposed annual 50 mcm to Israel from Turkey has no
precedent. There will be concerns about two issues:
Security. Turkish authorities say the Manavgat River basin is secure and that all necessary
measures will be taken to guarantee the safety and quality of water up to the loading point.
Although a pipeline would be the most desirable way of bringing water from Turkey to Israel, such
a pipeline would have to pass through Syria, a project that, at present, seems impossible politically.
Logistics. The first delivery of water to Israel will depend on the availability of new purposebuilt tankers. Other alternatives like water bags may not be reliable in severe sea conditions for long
distances [4].
Implications. Water is a strategic asset in this dry region, and Turkey's water supplies could
contribute to reducing tension over this politically sensitive resource. If signed, the Manavgat Water
Agreement will also serve as a step in strengthening the friendship between Turkey and Israel.
To the extent that the Manavgat water improves water availability in Israel, it may be possible
for Israel to share more water with the Palestinians and possibly Jordan, especially in the context of
an overall political settlement in the region. This could reduce tensions in the region, given that
Israel, Syria, Jordan, and the Palestinians all have serious concerns about scarce water supplies [5].
Israel-Turkey Water Cooperation
In January 2000, Turkey and Israel signed a deal to that allowed Israel to purchase up to 50
million cubic meters of Turkish water annually over the next decade. The water, from the Manavgat
River, would be transported to Israel's Askhelon port by ships. The water agreement should help
Israel cover rougly five percent of its annual water needs.
In August 2002, the two countries built on their initial water agreement by signing a
groundbreaking deal that will have Turkey export 1.75 billion cubic feet of water from its Manavgat
River to Israel each year for the next 20 years.
The deal, which will be worth approximately $800 million ―will create a new reality in the
region,‖ Israeli Foreign Minister Shimon Peres said. ―I hope that Turkey will be the major supplier
of water to the region.‖ [4].
The water deal was signed during a meeting between Israeli Prime Minister Ariel Sharon and
visiting Turkish Energy and Natural Resources Minister Zeki Cakan.
In March 2004, Israel signed yet another deal with Turkey to buy 50 million cubic meters of
water each year for the next two decades. The agreement was due to be implemented in 2006, but
was put on hold due to the need to use the tankers and pipelines for the project to ship oil, and was
eventually abandoned alltogether.
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The nation of Israel — which is running out of fresh water and, some estimates say, will run
completely dry within 10 to 15 years — has struck an agreement with Islamic Turkey to provide
water via a pipeline through the Mediterranean Sea [5].
In a maverick deal with Turkey, a nation with whom Israel has established close military ties,
Israel would receive fresh water from its cross-sea neighbor. Turkey is rich in water resources and
is currently building a series of dams that will give it control over the Tigris and Euphrates Rivers
— the cradle of civilization.
Israel has previously purchased water from Turkey. It was the first major commercial
transaction involving water between two Middle Eastern countries. Israel is obliged to supply water
to Jordan under their peace treaty, and Syria has supplied water to Jordan, but these are not
commercial deals.
Turkey has long planned to sell water from its southern rivers to Middle Eastern countries and
says the precious commodity can help an Arab-Israel rapprochement. It is offering Israel water from
the Manavgat River, where it has built a $147 million water purification and treatment plant [4].
According to Turkish government sources, a contract will be signed shortly after Turkish
officials purportedly agreed to reduce the original price of 23 cents per cubic meter by 5-10 cents,
not including transport and purification costs. The agreement would allow Israel to import 50
billion cubic meters of water over a five-year period from the Manavgat plant, and Turkey is said to
have submitted price offers for five-, 10- and 15-year contracts.
Israel‘s ambassador to Turkey, Uri Bar-ner, said the purchases would be ―for several years.‖ An
official from the Israeli delegation has stated that Israel planned to buy 50 million cubic meters a
year.
―Israel needs 2 billion cubic meters of water annually. Of that, we need 100 to 200 million
cubic meters to be imported,‖ the official said.
Ram Aviram, a water official from the Israeli foreign ministry, said that an Israeli delegation
had visited the purification plant to confirm that it conformed with Israeli environmental standards
[5].
―We are very impressed with the Turkish side of the water operation,‖ Aviram said after the
visit.
Ersumer said Turkey would deliver the water at floating loaders mounted off the coast at
Manavgat and that transportation would be handled by Israel.
In 1999, Turkey believed she could remedy Israel‘s chronic water shortage by sending
enormous water-filled plastic bubbles hauled by tug boats across the Mediterranean Sea. Turkish
officials claimed that they could ―meet Israel‘s water needs several times over‖ and that their plan
was ―cheaper than desalination.‖ [7].
Turkey has spent $150 million on a terminal it built at the estuary of the Manavgat River,
located on Turkey‘s Mediterranean coast. This water would be transported to Israel in two tankers,
each with a capacity of 250,000 tons, from Manavgat to an unloading terminal that would be built
south of Ashkelon in Israel. The water would then be transported by a pipeline that would be built
to the Neguhot reservoir south of Kiryat Gat and integrated into the national water system.
The Infrastructure Ministry of Israel says that importing Turkish water is less feasible than
other alternatives and more expensive. It estimated the cost of imported water at 77-99 cents per
cubic meter, while the cost for desalinated seawater would only be 60-70 cents per cubic meter [4].
Conclusion
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Turkey and Israel play a key role on regulating relations in the Middle East between and
determining common goals and interests in the region. Particularly, Syrian refugee deal, ongoing
conflicts in the Middle East and fight against terrorism made them inevitable. Additionally, the
plan of drafting and supplying a new gas and water pipeline project will be facilitated the
implementation of new prospects in bilateral and multilateral relations.
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MÜASIR DÖVRDƏ FRANSANIN BMT-DƏ ROLU
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, BMT-1945-ci ildə yaradılmış dövlətlərarası beynəlxalq təşkilatdir.
Hazırda 193 ölkə bu təşkilatın üzvüdür. BMT-nin qərargahı Nyu-York şəhərindədir. Əsas vəzifəsi
beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi qorumaq və möhkəmlətmək, dövlətlər arasında əməkdaşlığı
inkişaf etdirməkdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İkinci Dünya Müharibəsindən sonra, beynəlxalq
sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması, millətlər arasında dostluq əlaqələrinin inkişafı və
sosial tərəqiyyə yardım, insan həyatının və hüquqlarının müdafiəsi səviyyəsinin yüksəldilməsi
məqsədilə yaradılmışdır. BMT-nin Nizamnaməsi 1945-ci il 26 iyunda San-Fransisko konfransında
50 dövlətin nümayəndəsi tərəfindən imzalandı və1945-ci il 24 oktyabrda qüvvəyə mindi.
1945-ci ildə BMT-nin yaradıldığı vaxtdan Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya,
Rusiya və Çin ilə birlikdə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür. O, həmçinin ən hökumətlərarası
seçkili (Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi İnsan Hüquqları Komissiyası) və ya daimi (məsələn,
Himayəçilik Şurası, silahsızlaşdırma problemləri üzrə konfransa) orqanlarının üzvüdür.
Açar sözlər: Beynəlxalq təşkilatlar, Təhlükəsizlik Şurası, Fransa, BMT, münaqişə, daimi üzvlər
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РОЛЬ ФРАНЦИИ В ООН В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ
С момента создания Организации Объединенных Наций, Франция, США, Россия и
Китай являются постоянными членами Совета Безопасности. Французский язык является
одним из шести языков ООН . Штаб-квартира организации по вопросам образования, науки
и культуры ООН (ЮНЕСКО) находится во Франции. Франция является четвертым по
величине донором ООН, который платит за финансирование различных бюджетов и имеет
свою долю в ООН в размере 6,516. Политический аспект Франции всегда было ее участие во
всех дискуссиях по актуальности ООН и улучшению эффективности на основе
международного права и консенсуса.
Ключевые слова: Международные организации, Совет Безопасности, Франция, ООН,
конфликт, постоянные члены
Gulgun QULIEVA,
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THE ROLE OF FRANCE IN THE UN IN MODERN TIMES
Since the establishment of the United Nations, France, the USA, Russia and China have been
permanent members of the Security Council . French language is one of the six UN languages. The
headquarters of the organization on Educational, Scientific and Cultural affairs of the United
Nations (UNESCO) is located in France. France is the fourth largest donor of the United Nations,
which pays for the financing of various budgets and has its share of the UN in the amount of 6,516.
The political aspect of France has always been its participation in all the discussions on the
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relevance of the United Nations and efficiency improvement on the basis of international law and
consensus.
Keyword: International Organizations, the Security Council, France and the UN, the conflict,
the permanent members
BMT Baş Məclisi, BMT Təhlükəsizlik Şurası, İqtisadi və İctimai Şura, Qəyyumluq Şurası,
Beynəlxalq Məhkəmə və Katiblikdir.
Niderlandın Haaqa şəhərində yerləşən Beynəlxalq Məhkəmədən başqa, digər qurumlar NyuYorkda yerləşirlər. BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (UNESCO), BMT-nin Uşaq
Fondu (UNICEF), BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP) və BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarlığı (BMTQAK) kimi inkişaf, humanitar yardım və insan hüquqlarının müdafiəsi
sahələrində fəaliyyətləri həyata keçirən ixtisaslaşmış təşkilatları da xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
1945-ci ildə BMT-nin yaradıldığı vaxtdan Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya,
Rusiya və Çin ilə birlikdə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür. O, həmçinin ən hökumətlərarası
seçkili (Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi İnsan Hüquqları Komissiyası) və ya daimi (məsələn,
Himayəçilik Şurası, silahsızlaşdırma problemləri üzrə konfransa) orqanlarının üzvüdür. Fransız dili
BMT-in altı dilindən biridir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı
(UNESCO) üzrə qərargahı Fransada yerləşir. Fransa tam sülhün və təhlükəsizliyin, onun
ixtisaslaşdırılmış qurumlarının ekspertizası, müxtəlif sahələrdə insan hüquqlarının və sosial-iqtisadi
məsələləri təşviq etmək kimi məsələlərdə dünyada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fəaliyyətini
dəstəkləyir. Fransanın sülhməramlı qüvvələri olan "mavi dəbilqə‖( BMT-in sülhməramlı qüvvələri
olan ―mavi dəbilqələr‖ 1948-ci ildə yaradılıb ,mahiyyəti İsrail və ərəb ölkələri arasında barışıq əldə
olunmasına dair beynəlxalq nəzarət yaratmaq idi yarandığı ildən, təşkilat bu günə qədər 70
sülhməramlı əməliyyatları aparıb) Avropa, Afrika, Yaxın Şərq və Asiyada ən sülhməramlı
əməliyyatlarda iştirak edir. Fransa, BMT-nin müxtəlif büdcələrinin (müntəzəm, sülhməramlı
beynəlxalq məhkəmələr) maliyyələşdirilməsi üzrə dördüncü ən böyük töhfəni ödəyir və onun BMTin büdcəsinin maliyələşdirilməsində payı 6,516% -dir. Fransanın siyasi aspekti həmişə beynəlxalq
hüquq və konsensus əsasında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının aktuallığını və səmərəliliyinin
təkmilləşdirilməsi xeyrinə, bütün müzakirələrdə iştirak etməsi olub.
Fransa dünyada müxtəlif regional münaqişə ərazilərinin müdafiə olunması üzrə BMT-də öz
təşəbbüsünü bildirib. Bu regional münaqişələr uzun müddət Fransanın dostluq əlaqələri olan Yaxın
Şərq, Afrika və Asiyaya xüsusilə aiddir. Fransa ardıcıl olaraq Yaxın Şərqdə böhranların həlli üçün
səylər göstərmişdir. O, həmişə işğal olunmuş ərazilərdən İsrailin dərhal çıxarılmasını tələb edən,
1967-ci ildə qurulduğu gündən bu yana Təhlükəsizlik Şurasının 242 saylı ( rezolusiya) qərarının
həyata keçirilməsinə nail olmuşdur. Fransa dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı yeni təşəbbüslər ilə çıxış
etdi və Fransa ilk olaraq dərhal terroru imtina etdiyi şərhdən sonra, 1988-ci ildə Parisdə Fələstin
Azadlıq Təşkilatının (FAT) Yasir Ərafatla görüşü baş tutub. Bu görüş zamanı, Arafat İsrailin məhv
olunma ideyasını əks edən Fələstin Nizamnaməsinin ləğv edilməsini elan edib. Fransa təhlükəsiz
və tanınmış sərhədləri çərçivəsində mövcud olan İsrailin hüququnu tanıyır və eyni zamanda
səmərəli Fələstin dövlətinin yaradılmasını da dəstəkləyir. Fransa həm İsrail, həm də Fələstinlə
ikitərəfli əsasda əməkdaşlıq edir, həmçinin Fransa İsrail-Suriya və İsrail-Livan münaqişəsinin
nizamlanması üzrə öz səylərini yönəldir bu da onun BMT-də əsl sülhməramlı üzv dövlət olduğunu
göstərir. 2002-2003 İraq böhranı dövründə Fransa Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik
Şurasının birliyi üçün aparıcı rolu dəstəkləmişdir. İraq diktatoru devrildikdən sonra Fransanın
İraqın suverenliyinin tezliklə bərpa edilməsi üzrə şıxış etmişvə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
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yardımı ilə bütün daxili siyasi İraq qüvvələrnii, eləcə də qonşu və dost ölkələrini bu prosesə cəlb
etmişdir. Mağrib ölkələri ilə Fransanın münasibətləri onun üçün xarici siyasətin əsl prioritet
sahəsidir: əməkdaşlıq, mədəni əlaqələr, iqtisadi əməkdaşlıq. Bütün səviyyələrdə Fransa Mağrib
hökumətləri ilə Avropa İttifaqının yaxınlaşması arasında regional inteqrasiyaya can atır, hansı ki
Aralıq dənizi sahilləri cənub ölkələrinin
vahid Avropa ölkələri arasında əlaqələrin
möhkəmləndirilməsinə xidmət etməlidir. Uzun müddət Fransanın prioritet sahəsi Afrika olub:
müntəzəm olaraq bu sahədə Fransa-Afrika görüşləri keçirilib və xüsusi nailiyyət Konqo Demokratik
Respublikasında Lusaka Sazişi (1999)-nə əsasən barışıq olub. Fransa bundan başqa BMT
çərçivəsində Afrika ilə diplomatik görüşlər və iqtisadi yardım proqramları təşkil edib. Həmçinin
Fransa Afrikanın qitənin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri həll etmək hüququnu da qəbul edir və bu
sahədə ,o, ABŞ və Böyük Britaniya ilə BMT-in himayəsi altında sülhməramlı əməliyyatlarda Afrika
ölkələrinin silahlı qüvvələrinin gücləndirilməsi təşəbbüsünü irəli sürmüşdür. Bu proqram
RECAMP adlanır və 1998-ci il Luvrda Franko-Afrika sammitində qəbul edilib. Fransa həmçinin
BMT nəzdində Mərkəzi və Qərbi Afrikada sülhməramlı əməliyatların keçirilməsində iştirak edir. O
silah üzrə qanunsuz ticarət və minaların aradan qaldırılması ilə mübarizə aparmaq üçün Afrikanın
təşəbbüsünü, həmçinin Şimal və Cənub arasında heç bir ayrı-seçkilik etməyərək, dünyada QİÇS
xəstələrinin müalicəsi üçün yeni metodların mövcudluğunu dəstəkləyir. Təhlükəsizlik Şurası daxil
olmaqla, bütün əsas çoxtərəfli forumlar, və "böyük səkkizlər" iclaslarında iqtisadi inkişafı ilə
əlaqədar, Fransa Afrika ölkələrinin maraqlarını müdafiə edir. 2003-cü ildə Evian sammitində 2012ci ilə qədər Fransanın Afrikaya artan inkişaf yardımını verəcəyini açıqladı. Institusional, Fransa
eyni zamanda öz iradəsini tətbiq deyil, demokratiya dəstəkləyir. Fransa ənənəvi Asiya ölkələri ilə
sıx əlaqələri qorumuşdur. 1991-ci ildə o, Kamboca milli barışıq şəraiti yaratmaq üçün səylər
göstərmiş və milli barışıq naminə Paris sazişlərinin imzalanmasına nail olmuşdur. İndoneziya, bu
barışıqda Fransa ilə birlikdə çıxış etmişdir. 1,5 min. Fransanın "mavi dəbilqə" sülhməramlı
qüvvələri barışıq prosesi ərzində əsas kontinget olaraq BMT-in müvəqqəti orqanı nəzdində
Kambocada münaqişə tərəflərinin tərksilah olunması və demokratiyanın bərpası üçün atəşkəsə
riayət edilməsinə nəzarət etmişdir. Fransa Əfqanıstanda ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi və terror qrupu
olan "Əl-Qaidə" və Taliban rejiminə qarşı mübarizədə Birləşmiş Millətlər himayəsi altında xidmət
göstərən koalisiya qüvvələrinə özünün böyük dəstəyini göstərmişdir. Fransa yeni Əfqanıstan
ordusunun yaradılmasına yardım edib və ikitərəfli münasibətlərin çərçivəsində 2002-ci ildə o,
Əfqanıstanın yenidən qurulması üçün 35,6 mln. avro ayırıb. Bu ölkə ilə əməkdaşlığın əsas
istiqamətləri kənd təsərrüfatı, təhsil və dövlətin bərpa edilməsidir. Lakin, bəzi böhranlar Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının gücünün limitsiz olmadığını göstərdi və Fransa buna görə vaxtaşırı
Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinin dəyişdirilməsi, xüsusilə BMT sisteminin legitimliyini və
səmərəliliyinin gücləndirilməsi məsələsini gündəmə gətirir.
Fransanın BMT-in Təhlükəsizlik şurasının daimi üzvü olan bir ölkə kimi dünyada
münaqişələrin həlli və sülhə nail olmaq üçün səylərini Dağlıq Qarabağ probleminə münasibətinə
yanaşmasında da görmək olar.Belə ki, Fransa Senatının aprelin 5-də keçirilmiş sessiyasında senator
Andre RiĢard beynəlxalq vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı ölkə qanunvericiliyinin nəzərdə
tutduğu maddələri xatırladıb.
Milli.Az bildirir ki, Azerbaycanın Fransadaki səfirliyindən Trend-ə verilən məlumata görə,
Senatın Fransa-Qafqaz dostluq qrupunun sədri Andre Rişard Fransa Respublikasının
qanunvericiliyinin 65 və 66-cı maddələrini bir daha xatırladaraq bildirib ki, beynəlxalq vəziyyət
gərginləşdiyinə görə yuxarı palata aşağıda söylənilənləri qəbul etməlidir.
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Fransalı senator qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağda qoşunların təmas xəttində yenidən gərginlik
yaşanıb. Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Dağlıq Qarabağda aprelin 1-dən 2-nə
keçən gecə başlayan və artıq onlarla hərbiçinin və dinc əhalinin ölümünə səbəb olan qoşunların
təmas xəttindəki gərginliyin artmasına etinasız qala bilməz. Avropa İşləri üzrə nazirimizin qeyd
etdiyi kimi qoşunların təmas xəttindəki gərginliyin dayandırılması ilə bağlı Fransa artıq mövqeyini
bəyan edib.
O diqqətə çatdırıb ki, qoşunların təmas xəttində təcavüzün yenidən başlanması bir daha göstərir
ki, mövcud status-kvo qəbuledilməz və dözülməzdir. Beynəlxalq ictimaiyyət artıq 25 ildir hərbi
təcavüzə məruz qalan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün səfərbər olmalıdır.
Vəziyyətin gərginliyini nəzərə alaraq, Fransa və aidiyyəti ölkələr Ermənistanı BMT
Təhlükəsizlik ġurasının Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı qəbul edilmiĢ 4 qətnaməni qısa
müddət ərzində yerinə yetirməyə məcbur etməlidir.
Fransalı senator xatırladıb ki, Ermənistanın artıq 25 ildir Azərbaycan ərazilərinin nə az, nə çox
20 faizini işğal etməsi qəbuledilməzdir. Yalnız beynəlxalq hüquqa riayət etmək dünyanın bu
hissəsində sülhün və ədalətin bərqərar olmasına töhfə verə bilər.
Fransa Fələstinin ―üzv olmayan dövlət‖ statusu üçün BMT-yə müraciətini dəstəkləyəcəyini
bildirib. Fələstinin müraciəti BMT-də səsverməyə çıxarılacaq. Fransanın xarici işlər naziri Laurent
Fabius Fələstinin dövlət olmaq istəyini uzun müddətdir dəstəklədiyini bildirib. Deyib ki,
səsvermədə Fələstinin xeyrinə ―hə‖ deyəcək. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Fransa
Fələstinin ―üzv olmayan dövlət‖ statusu ilə bağlı müraciətini dəstəkləyən ilk böyük Avropa ölkəsi
olub. Fələstin hakimiyyəti və Fələstin Azadlıq Hərəkatının rəhbəri Mahmud Abbasın tam üzv
olmaq üçün 2011-ci ildəki müraciəti Təhlükəsizlik Şurasında qəbul olmamışdı. Bundan sonra
Fələstin ―üzv olmayan dövlət‖ statusu ilə bağlı müraciət edib. İsrail Fələstinin ―üzv olmayan
dövlət‖ statusu qazanarsa, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət edib İsraillə olan
münaqişənin həll edilməsini tələb edə biləcəyindən narahatdır. Fələstin hakimiyyətinin rəhbəri
Mahmud Abbas isə ―ABŞ və İsrail ilə qarşı-qarşıya gəlmək istəmədiyini‖ bildirərək BMT-dəki
səsvermədən sonra dialoq və müzakirələrə başlamaq istədiklərini bildirib.
Suriyada kimyəvi silahdan istifadə edildiyi iddialarından sonra Fransa hərəkətə keçib. BMT-nin
daimi üzvü olan Fransa Suriyada araşdırmalar aparan BMT müşahidəçilərindən hücuma məruz
qalmış ərazilərdə araşdırma aparmağı istəyəcək. Suriyada hökumətə aid qüvvələr tərəfindən həyata
keçirildiyi iddia edilən hücumlarda vətəndaşlar dünyasını dəyişib. Hücumda kimyəvi silahdan
istifadə edildiyi deyilib. Bu arada Türkiyə xarici işlər naziri yazılı bir açıqlama edərək, hücuma sərt
reaksiya göstərib və BMT-i hərəkətə keçməyə çağırıb.
Ərəb Dövlətləri Liqasının baĢ katibi Nabil əl-Ərəbi BMT-nin Suriyada çalıĢan kimyəvi
silah üzrə müfəttiĢlərindən təcili olaraq DəməĢq yaxınlığında kütləvi kimyəvi silah tətbiqi
haqqında məlumatları yoxlamağı tələb edib. APA-nın məlumatına görə, əl-Ərəbi bildirib ki,
müfəttişlər təcili şəkildə şahidlərin sözlərinə görə, ən azı 650 nəfərin kimyəvi qazla qətlə yetirildiyi
Şərqi Quta rayonuna getməlidir. Suriya hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən Suriya
müxalifətinin liderləri isə yaranmış vəziyyətin müzakirə olunması üçün BMT Təhlükəsizlik
Şurasının iclasını çağırmağı tələb ediblər. Müxalifət baş verənləri kütləvi qırğın kimi dəyərləndirib.
―Əl-Cəzirə‖ telekanalında göstərilən həvəskar kadrlarda bədənlərində xəsarət nişanəsi olmayan
yüzlərlə ölü nümayiş olunur, onların arasında çoxlu sayda qadın və uşaq var. Yerli xəstəxanalardan
çəkilmiş kadrlarda ağzı köpüklənən, can verməkdə olan insanlar əks olunub, onların arasında çoxlu
uşaqlar var. Suriya hökuməti isə Dəməşq yaxınlığında kimyəvi silah tətbiqi xəbərini təkzib edib və
bu barədə iddiaları təxribat adlandırıb. Britaniyanın xarici işlər naziri Uilyam Xeyq bildirib ki,
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kimyəvi hücum faktı təsdiqlənsə, bu, müharibənin yenidən eskalasiyasına səbəb ola bilər.
Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasına Suriya ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini təqdim edəcək. APAnın xəbərinə görə, bunu Fransanın xaric işlər naziri Loran Fabius deyib. O bildirib ki, qətnamədə
Suriyanın öz kimyəvi silah arsenalını aşkara çıxarması tələb olunur: ―Bu ölkə kimyəvi silahların
saxlanması və tətbiqi şərtlərini pozubsa, bunun ciddi nəticələri olacaq. Bizim məqsədimiz kimyəvi
silah təhlükəsinin ləğvi və Suriya xalqının müdafiəsidir‖. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi də BMT-dən
Suriyada kütləvi qırğın silahının tətbiqi barədə məlumatların yoxlanılmasını tələb edib.
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Analyzing the current features of the US energy strategy at the beginning of the 21st century,
we should speak of a change in its structural qualities and some basic principles and the radical
transformation of the measures of political influence that have traditionally accompanied its
implementation. It is also important to outline the general change in the role of US energy policy as
an integral part of the model of its economic line within the framework of the national foreign
policy course on the international arena.
The United States is one of the world's leading producers of energy resources, ranking third in
the world in terms of oil production after Russia and Saudi Arabia. For the production of natural
gas, America has held the first place for several years, and the gap between Russia, which is on the
second place in this indicator, increases year by year.
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At the same time, the United States is the world's largest consumer of energy resources: for
many years the country was heavily dependent on oil and gas imports. In recent years, thanks to the
"slate revolution", the situation has changed dramatically - domestic production has grown
significantly, while imports have been declining steadily. In the medium term, the US can become a
relatively large exporter of liquefied natural gas.
The USA traditionally acted as the main consumer of energy resources, and first of all,
hydrocarbons for the most part of the XX century. This was mainly due to the economic
development of the country, which is rightly considered the world's leading economic giant, whose
production capacity constantly requires ever greater energy costs.
At the end of the XX century, the importance of energy resources, and especially oil, became
even more evident for the United States. So, only in the period from 1990 to 1996 the consumption
of primary energy carriers (including oil) increased in the United States from 2,687 million tons up
to 3,095 million tons. (an increase was about 15%). However, in the context of a sharp increase in
oil consumption, its total reserves in the United States are currently relatively low. The US, as one
of the leaders in the extraction and processing of hydrocarbons, in the second half of the 20th
century, actively imported oil and oil products. [1, 36]
Since the beginning of the 21st century, dependence on imports has become even more evident,
and only recently the US has begun to pursue a policy of reducing dependence on energy imports.
Over 50% of U.S. crude oil and petroleum products imports came from the Western
Hemisphere (North, South, and Central America, and the Caribbean, including U.S. territories)
during 2012. About 29% came from the Persian Gulf countries of Bahrain, Iraq, Kuwait, Qatar,
Saudi Arabia, and United Arab Emirates. Our largest sources of net crude oil and petroleum product
imports were Canada and Saudi Arabia. [2]
Domestic production of oil in the United States was about 65.2% of the total national
consumption of hydrocarbons in 1973, while in 2010 it accounted for only 31.7%. The share of
imports in oil consumption increased from 34.8% in 1973 to 68.3% in 2010. With a total crude oil
production of at least 8.05 million barrels per day in 2001, hydrocarbon consumption amounted to
about 19.65 million barrels per day. [3]
The existing gap (which persists over the past 30 years) has to be compensated for by imported
energy carriers. It is important to consider that most of the deposits in the US are either on the verge
of exhaustion, or approaching a similar situation. Opportunities for developing new fields are more
than limited, largely due to the absence of the latter. The most promising region for exploration and
production is Alaska.
It should not be forgotten that a significant share of the oil produced in the country is used to
build up the Strategic Petroleum Reserve (SPR), which is planned to be used only as a last resort. In
recent years, its volume has ranged from 700 to 800 million barrels. In this situation the constant
increase in energy consumption associated with the development of industry and overall economic
growth is perceived by the US elite as an important problem, given the limited internal resources
and opportunities for their use. Naturally, in these conditions, the US is interested in maintaining
relatively low prices for imported oil (as otherwise their financial security and well-being may be
put into question) and political stability in the countries exporting hydrocarbons. The correlation of
these criteria largely determines the basis of the US energy policy. [4]
In early 2006, President George W. Bush initiated initiatives to diversify primary energy
sources and reduce the dangerously high level of imported fuel supplies, which reached 60% of its
consumption by oil. As the main practical task, it was proposed to reduce by 2025 the volume of oil
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imports from the Middle East by 75% with the primary use of innovative energy conservation
measures. At the same time, a program was launched to subsidize the gradual transition of road
transport to new combined types of artificial fuel, obtained on the basis of natural gas, agricultural
products and biological waste, allowing to reduce the consumption of petroleum products.
Particular attention has been paid to technological measures to increase energy saving in the
communal sector, as well as to reduce the volume of polluting emissions of thermal coal-fired
power plants by at least 70% [16]
In the course of the 2008 election campaign, B. Obama announced a number of priorities that
he expected to adhere to in implementing his energy policy.
1. Reduction of greenhouse gas emissions to combat global warming, introduction of a tax on
carbon dioxide emissions.
2. Priority subsidization of cleaner and safer energy technologies, investments in alternative
energy - primarily solar energy and wind power.
3. Support for production of biofuel (ethanol).
4. Achievement of US energy independence from oil and gas imports (in the long term).
5. The growth of energy efficiency of the national economy and the introduction of new
energy-saving technologies.
6. US return to the role of leader in the global fight against climate change in environmental
protection programs (including the UN). [5]
B.Obama proclaimed the slogan of the need to develop the so-called "new energy", which
assumed a significant change in the fuel balance in favor of renewable energy sources (RES), the
priority use of new energy-saving technologies, the reduction in consumption of traditional energy
sources (oil, Gas, coal) [6]
However, unlike his predecessor, Obama has always remained an opponent of supporting
technologies based on hydrogen, as shown their inefficiency.
The declared goals in the energy sector were to be achieved with active financial support of the
federal center and by modifying the national legislation. However, during the initial period of
B.Obama's rule, this was hampered by the need to urgently adopt anti-crisis measures aimed at
supporting the most affected sectors of the American economy (banks, car industry, and real estate
sector)
It should be noted that the administration of B.Obama from the beginning of its board in
January 2009 and until mid-2015 failed to produce a single document, which could be called a fullfledged energy strategy of the United States. With some stretch of this, the report published in 2011
under the title "Action Plan for the Safeguard of a Safe Energy Future" [7] can be recognized.
However, it is, perhaps, excessively opportunistic in nature and does not contain many elements of
a long-term strategy (for example, targets for the development of energy for a certain perspective).
The current system of national energy priorities of the United States is defined by ―Energy
Policy Act‖, which was enacted in August 2005. It provides 11 main directions of practical actions
aimed at changing the current energy situation and being distributed in terms of state regulation at
three levels of selective priority. Maximum attention is paid to supporting domestic production of
natural fuel, followed by measures to improve the energy efficiency of the economy and at the third
level, measures are being taken to encourage the development of renewable energy. [8]
Having assumed office, the president stepped back from his pre-election installations. In
practice, the policy of the previous administration, aimed at encouraging the exploration and
production of oil and gas on its own territory (on a somewhat restrained scale) was continued. The
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government did not prevent this, although it did not specifically promote the development of oil
production on the shelf of the Gulf of Mexico and Alaska, which belong to the zone of federal
responsibility. In addition, because of American legislation, the White House did not seek and could
not interfere with the activation of hydrocarbon production in the states (Texas, Montana, North
Dakota, Pennsylvania etc.), as well as private lands that are also under jurisdiction Regional
authorities. The last categories of land fell the main oil and gas production boom in the shale
deposits, which began in the US in the middle of the first decade of this century.
The only exception to the general rule was the half - year moratorium on drilling the deep water shelf (the federal subordinated territory) introduced by the White House in 2010 after the
accident on the Deepwater Horizon oil platform in the Gulf of Mexico. But the moratorium was of a
short - term nature, did not lead to significant legislative changes, and could not significantly hinder
the increase of private investment in oil and gas production on the ocean shelf [9].
Throughout 2009-2014, domestic production of oil and gas in the US has steadily increased,
breaking the negative trend of previous decades. Thus, oil production increased from 5 million
barrels per day in 2008 to 9.35 million barrels in 2015. [10]
The growth of oil production was carried out by two main sources. The first is the exploitation
of new deepwater deposits on the shelf of the Gulf of Mexico and Alaska. The second is the
continental deposits of hard-to-recover oil, occurring in shale (shale oil), limestone and other nontraditional rocks. In the last 15 years, new oil production technologies have been actively
developing in America - hydraulic fracturing, horizontal drilling, deep drilling, etc., which made
profitable development of more complex fields.
These technologies, as well as the practice of intensive drilling of a large number of new wells,
allowed oil companies to seriously expand the range of their activities. New areas for oil production
have been developed (for example, the deep shelf of the Mexican coast), and work has also been
resumed in the old oil regions, whose reserves were previously deemed exhausted - in Texas,
Oklahoma, California, thereby leading the United States in technology Oil production allowed them
to win back lost positions in the amount of oil produced.
The production of shale oil in the US increased from 200 thousand barrels per day in 2000 to
2.3 million by mid-2013, while the share of shale oil in the United States oil production in 2012 was
29%. According to the base scenario of the US Department of Energy of 2013, the peak of shale oil
production will be in 2020 (2.8 million barrels per day) with a total production, including traditional
oil, of 7.5 million barrels per day. Then, by 2040, extraction from shale rocks will decrease to a
level of 2 million barrels. Per day (total extraction - up to 6.1 million barrels per day), and the main
drop in production will be for the period up to 2030. [11, 8]
Thus, according to the forecasts of the US Department of Energy, the so-called "boom" of shale
oil will be limited both in its size and in duration.
As a result, the import of hydrocarbons in the US began to noticeably decrease. For a long time
the country was the largest importer of oil, heavily dependent on supplies from the Middle East,
primarily from Saudi Arabia. At the end of 2013 EIA announced that for the first time in many
decades, America began to produce more oil than import - that is, Domestic production equalized,
and then exceeded the import volume
In 2015, domestic oil production in the US rose to 52.3% of the total national consumption of
hydrocarbons, and the share of imports in oil consumption decreased to 47.7%. In the context of
energy independence, this is the best performance for 25-30 years. [12]
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The production of natural gas in the US grew as fast as oil: it increased from 545 (2007) to 681
(2012) billion cubic meters mostly due to unconventional gas, in the development of which the
United States is the world leader. It is mined in the USA mainly from gas-bearing shales (shale
gas), sandstones and limestone (tight gas), and (to a lesser extent) coal seams. Significant volumes
are also obtained in the form of associated gas - a by-product of oil production. As a result of 2009,
the United States took the first place in the world for the production of natural gas, ahead of Russia.
[13]
Production of shale gas grew particularly rapidly. It increased from 37 billion cubic meters in
2007 to 323 billion cubic meters in 2013 - that is, Almost in 9 times [13]. In recent years, about half
of the natural gas produced in the US was accounted for by shale.
At the same time, the US agency EIA in its reports noted uncertainties associated with shale
gas. It is difficult to assess the real opportunities to increase its production in the long term. Nontraditional deposits are affected by the effect of rapid depletion of wells, as a result of which
American companies are forced to drill a lot, constantly moving in search of new deposits, which
contributes to higher costs.
According to experts, the most significant factors contributing to the reduction of oil and gas
imports in the USA in 2008-2013 were:
-increase in domestic production of oil and gas, which is due, among other things, to relatively
high oil prices, which made cost-effective use of new expensive technologies;
- Reduction of domestic oil consumption, caused by increased energy efficiency and energy
saving, increased production of biofuels and other RES;
-Recession, and then a weak growth of the US economy in 2007-2012. [14]
In parallel with the growth in production in the United States, there was a decrease in domestic
consumption of hydrocarbons, mainly due to the overall increase in energy efficiency of the
economy, households, and vehicles. The crisis forced some Americans to abandon large cars and
give preference to economical models. The Obama administration actively encouraged this trend
through government subsidies. The CARS program ("Car Allowance Rebate System"), which,
according to some estimates, contributed to a decrease in total oil consumption in the country by
8% and imports by 2%, has brought about remarkable results. [15, 7]
Signs of the gradual transition of the US economy to a more energy-efficient model, consuming
a smaller amount of fuel, have been observed. Numerous and generously funded state energy saving
programs contributed to the fact that even the economic growth of 2012-2014 could not cause a
significant increase in energy consumption.
Conclusion
Assessing the results of the government's activities in the energy sector, it should be noted that
in 2008-2013, there was a significant decrease in the dependence of the US economy on oil and gas
imports.
Despite the fact that the administration of B.Obama in 2009-2014 It was not possible to
radically change the nature of the US energy sector and substantially rebuild the fuel balance; there
are shifts that allow us to speak about some successes of the current policy. There is a trend, which,
if not eliminated, will significantly weaken the old illnesses of the US energy industry, associated
with excessively high energy consumption, a strong dependence on the import of hydrocarbons.
It should be noted the targeted policy to promote energy-saving technologies, stimulate the use
of renewable energy sources, as well as encourage domestic production and consumption of
unconventional gas.
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It seems unlikely that the development of shale oil production in the US will become a factor of
cardinal changes in the world oil market. According to available forecasts, the peak of its
production will be in 2016-2020, and then production will begin to decline. It is also unlikely that
an increase in the production of shale oil in the United States could lead to a significant reduction in
oil prices on world markets, since the cost price of producing shale oil is quite high.
As a result, probably, the main consequences will be the re-industrialization of energy-intensive
sectors of industry, the further development of the non-refining sector and the increase in exports of
oil products, as well as the reduction of the negative balance of the US trade balance.
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Hafiz NAMAZOV,
doktorant,Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
MÜASIR DÖVRDƏ ĠSLAM DÖVLƏTLƏRĠNDƏ ĠNTЕQRASĠYA
PRОSЕSLƏRĠNĠN ĠNKĠġAF PЕRSPЕKTĠVLƏRĠ
Ərəb-İslam dövlətlərində intеqrasiya prоsеslərinin təkmilləşdirilməsində əsas istiqamətlərdən
biri, 2005-ci ildə yaradılmış оlan Yaxın Şərqdə Böyük Ərəb Azad Ticarət Zоnası (BƏATZ) çıxış
еtmişdi.Ərəb-İslam dövlətlərinin iqtisadi intеqrasiyası yоlunda əsas təşəbbüslərdən biri də Livanın
sabit baş naziri Rafiq Xariri (2005-ci ildə Bеyrutun atəşə tutulması zamanı şəhid оlmuşdur)
tərəfindən vеrilmiş bəyanatı qеyd еtmək оlar.
Sоn zamanlar müsəlman
dövlətlərinin
yaxınlaşması yоlunda böyük irəliləyişlərə nail оlunmasını qеyd еtmək lazımdır. İslam dünyasında
vahid siyasi və idеоlоji mövqеyin fоrmalaşmasında xüsusi rоla malik оlan təşkilatlardan biri də,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatıdır (ilkin adı İslam Kоnfransı Təşkilatı).
İslam İnkişaf Bankı (İİB) İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ən aparıcı təşkilatı kimi çıxış
еtmişdir. O, üzv dövlətlərin ərazisində, həm də оnun hüdudlarından kənarda layihələrin həyata
kеçirilməsinə öz maliyyə dəstəyini göstərir. Burada bu təşkilatın həyata kеçirdiyi əsas
vəzifələlərdən biri, iştirakçı dövlətlərin davamlı
iqtisadi inkişafına yardım göstərməkdən
ibarətdir. Bu cür yardım ilk növbədə özünü güzəştli və ya faizsiz krеditlərin, qrantların vеrilməsi,
tеxniki və digər növ xidmətlərin göstərilməsində ifadə оlunur.
Açar sözlər: Böyük Ərəb Azad Ticarət Zоnası, Azad Ticarət Zоnası (ATZ), Fars Körfəzi Ərəb
Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurası (FKƏDƏŞ), Ərəb dövlətlərarası ticarət əlaqəsi, Ərəb İqtisadi
Birlik Şurası, İslam İnkişaf Bankı (İİB).

Хафиз НАМАЗОВ,
Докторант, Академия государственного управления
при Президенте Азербайджанской Республики
ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ИСЛАМСКИХ ГОСУДАРСТВАХ В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ.
В арабско–исламских государствах в совершенствовании процессов интеграции в
качестве основных направлений выступала Большая Арабская Зона Свободной Торговли
(БАЗСТ), созданная в 2005 году в Ближнем Востоке.
В качестве одной из основных инициатив на пути экономической интеграции арабско–
исламских государств можно отметить заявление бывшего премьер-министра Ливана
Рафига Харири (героически пал во время обстрела Бейрута в 2005 году).
В последние годы следует подчеркнуть достижения больших продвижений на пути
сближения мусульманских государств.
В исламском мире одной из организаций, играющей особую роль в формировании единой
политической и идеологической позиции, является Организацией Исламского
Сотрудничества (Первичное название Организация Исламской Конференции).
Исламский Банк Развития (ИБР) выступал в качестве ведущей организации
«Организации Исламского Сотрудничества». Он оказывает свою финансовую поддержку
осуществлению проектов, как на территориях членов государств, так и за их пределами.
Здесь одна из основных задач состоит из оказания содействия прочного экономического
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развития. Такое содействие, в первую очередь, выражается в выдаче льготных и
беспроцентных кредитов, грантов, в оказании технических и других видов услуг.
Ключевые слова: Большая Aрабская Свободная Торговая Зона, Свободная Торговая
Зона, Совет Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива, Арабские
Межгосударственные Торговые Отношения, Совет Арабского Экономического Единства,
Исламский Банк Развития.
Hafiz NAMAZOV,
Phd, The Academy of Public Administration Under the President of the Republic
DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF THE INTEGRATION PROCESSES
OF THE ISLAMIC STATES AT THE PRESENT STAGE.
Greater Arab Free Trade Zone (GAFTZ), which is one of the main directions in the
development of integration proceedings in Arab-Islamic states and established in 2005, acted in the
Middles East.
We can note the statement of Rafig Khariri, the former Prime Minister of Lebanese (he was
killed in 2005 during the shelling of Beirut) as one of the main initiatives in economic integration of
Arab-Islamic states.
The achievement of great progress should be mentioned in the convergence of the Muslim
countries in recent times.
One of the main organizations with specific role is the Organization of Islamic Cooperation
(the first name is the Organization of Islamic Conference) in the formation of a unified political and
ideological position in Islamic world.
The Islamic Development Bank (IDB) acted as a leading organization of the Organization of
Islamic Cooperation. It provides its financial support in the implementation of projects both in the
territory of member states and beyond its borders. Here one of the main duties of this organization
is to assist the sustainable economic development of participant states. Such kind of assistance is
expressed firstly, in giving discounted or interest-free credits, grants, provision of technical and
other types of services.
Key words: Greater Arab Free Trade Area,The Cooperation Council for the Arab States of
the Gulf, Free Trade Area, Arab interstate trade relations, Council of Arab Economic Unity, The
Islamic Development Bank
Məlum оlduğu kimi, Ərəb-İslam dövlətlərində intеqrasiya prоsеslərinin təkmilləşdirilməsində
əsas istiqamətlərdən biri, 2005-ci ildə yaradılmış оlan Yaxın Şərqdə Böyük Ərəb Azad Ticarət
Zоnası (BƏATZ) çıxış еtmişdi. Bu hadisə bütün dünyada gеdən intеqrasiya prоsеslərinin əhatə
dairəsinə və məntiqinə tamamilə uyğun gələn iqtisadi ittifaq fоrması idi ki, о həm vahid iqtisadi
birliyi və həm də, vahid gömrük zоnalarının yaradılmasını özündə еhtiva еdirdi.
Böyük Ərəb Azad Ticarət zоnasının (BƏATZ) yaradılmasında əsas məqsəd xarici
kapitalın, tеxnоlоgiyaların rеgiоna cəlb еdilməsi, sənayеnin müasirləşdirməsi və işçi qüvvəsinin
ixtisasının artırılmasına nail оlmaq təşkil еdirdi.
Böyük Ərəb Azad ticarət zоnasının
yaradılmasında yuxarıda qеyd еtdiyimiz məqsədə nail оlunması üçün aşağıdakı üç əsas vəzifələrin
həyata kеçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur:
–ixracat üçün sənayе istеhsalatının stimullaşdırılması və bunun əsasında xarici valyuta
vasitələrinin əldə еdilməsi;
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– məşğulluğun artırılması;
– bu ərazilərdə yеni təsərrüfatçılıq mеtоdlarının həyata kеçirilməsi məqsədilə buranın pоliqоn
zоnalara çеvrilməsi və milli təsərrüfat münasibətlərinin inkişaf еtdirilməsi (1;s.22).
Bu
məsələdə о dövrdə tədqiqatçılar arasında fikir ayrılığı yaranmışdı ki, nə dərəcədə bu tip dövlət və
ya dövlətlər, tamamilə öz iqtisadiyyatlarını xarici kapitaların üzünə açmağa qadirdilər. Bunu
оnunla əsaslandırırdılar ki, əslində bu tip dövlətlər daha çоx xüsusi invеstisiya iqliminin
yaradılmasına istiqamətlənmiş fərdi, məhdud yönümlü zоnanın оlmasına üstünlük vеrirlər.
Məhz оna görə də, yaradılmış оlan BƏATZ-ın ümumi tipik xüsusiyyətində bu və ya digər
ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarlar üçün ümumi rеjimlə müqayisədə gömrük, maliyyə, vеrgi
güzəştlərini və üstünlükləri özünə daxil еdən əlvеrişli invеstisiya iqliminin həyata kеçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdu. Burada birinci mərhələ kimi, Ərəb dövlətlərinin öz aralarında və həmçinin,
ərəb-Avrоpa dövlətləri arasında intеqrasiyanın, ikitərəfli və ya çоxtərəfli prеfеrеnsial ticarət
razılaşmalarının bağlanması nəzərdə tutulmuşdu. Bu cür razılaşmaların mahiyyəti оndadır ki, bu
qrup ölkələrinin daxilindəki tariflərin digər dünya ölkələrinin mallara və xidmətlərə görə nəzərdə
tutulmuş оlan tariflərinə müqayisədə aşağı salınmasına nail оlunması. Hərçənd ki, razılaşmada
iştirak еtməyən ölkələrin bu cür ayrı-sеçkiliyə məruz qalması Ümumdünya Ticarət Təşkilatının
prinsiplərinə ziddiyyət təşkil еtsə də, bu addımların intеqrasiya prоsеsinin dərinləşməsinə
yönəldilmiş müvəqqəti, hazırlıq razılaşmaları kimi nəzərdə tutulmuşdu. Prеfеrеnsial ticarət
razılaşmaları bеynəlxalq aləmdə ticarət razılaşmaları sahəsində həyata kеçirilən danışıqlar
prоsеsinin inkişafı nəticəsində yaranır. İntеqrasiyanın ikinci mərhələsində Azad Ticarət Zоnasının
(ATZ) yaradılması оlmalı idi ki, burada razılaşma iştirakçıları оlan dövlətlərdə bütün mallara
оlan tariflər ləğv еdilməli, lakin kənar dövlətlərə münasibətdə həyata kеçirilən gömrük siyasətində
bu dövlətlərin öz muxtariyyətini saxlaması nəzərdə tutulmuşdu. Məlumdur ki, adətən gömrük
rüsumunun bütün mallar üzərindən götürülməsi tətbiq еdilmir, bеlə ki, adətən kənd təsərrüfatı
məhsullarında rüsumlar saxlanılır. Bu mərhələdə həmçinin, kiçik kооrdinasiya şurasının
yaradılması nəzərdə tutulmuşdu.
İntеqrasiyanın üçüncü səviyyəsi gömrük ittifaqının yaradılması təşkil еdir. О оnunla
səciyyələnir ki, iştirakçı-dövlətlər milli gömrük tariflərini ləğv еdirlər və bütün üzv ölkələr üçün
ümumi gömrük rüsumları tətbiq еdilir və üçüncü ölkələrə münasibətdə isə, tarifsiz nizamlama
üsullarından istifadə оlunur. Gömrük ittifaqı, ittifaq daxilində vеrgisiz ticarətin və rеgiоn daxilində
tam şəkildə azad yеrdəyişməni, еləcə də, nazirlərin mütəmadi оlaraq görüşlərinin kеçirilməsi
əsasında ümumi əlaqələndirici оrqanların yaradılmasını nəzərdə tuturdu.İntеqrasiyanın dördüncü
səviyyəsinə ümumi bazarın оlması aiddir. О yalnız ümumi gömrük siyasətini və malların və
xidmətlərin sərbəst şəkildə yеrdəyişməsini dеyil, о həmçinin, istеhsal amilləri оlan əmək və
kapitalın da azad yеrdəyişməsini özündə еhtiva еdir. Bu səviyyənin həyata kеçirilməsi üçün böyük
kооrdinasiya səylərinin aparılması zəruri yaranır ki, bunu da adətən dövlət başçılarının
görüşlərinin həyata kеçirilməsi vasitəsilə əldə еtmək mümkün оlur.
2001-ci
ilin
sеntyabrında ƏDL çərçivəsində fəaliyyət göstərən İctimai-İqtisadi Şuraya tapşırılmışdı ki, bu
Razılaşmanın rеallaşdırması sahəsində irəliləyişə nail оlmaq üçün bu prоsеsi öz nəzarətinə
götürmüş оlsun. Bu məqsədlə dövlət başçıları Ər-Riyadda tоplandılar. Bu tоplantıda Böyük
Zоnanın yaradılması yоlunda gözə çarpan müvəffəqiyyətin əldə еdilməsi qеyd еdildi və iştirakçı
ölkələrin 2005-ci ildə iqtisadiyyatlarının daha da inkişaf еtməsi üçün təkanvеrici istiqamət kimi,
aşağıdakıların həyata kеçirilməsi о dövrdə nəzərdə tutulmuşdu:
- birbaşa xarici invеstisiyaların cəlb еdilməsi üçün daha gеniş həcmli və bircinsli bazarın (yəni
rеgiоnal, avrоpa və bеynəlxalq) yaradılması;
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- İştirakçı dövlətlərdə buraxılan məhsular bir-birinə rəqabət aparmaq iqtidarında оlmasına
baxmayaraq оnlar arasında ticarət mübadiləsinin artırılması mümkündür. Bеlə ki, məsələn, Tunis,
Mərakеş və Misir Fars körfəzi ölkələrinə, Əlcəzairə və Liviyaya tоxuculuq və kənd təsərrüfatı
məhsulunı ixrac еdə bilərlər;
- Yеrli istеhsalçılara zərər vеrən və hеç bir vеrgilərə cəlb еdilməyən qaçaqmalçılığın həcminin
azaldılması;
- Avrоpa Birliyi və ya Ümumdünya Ticarət Təşkilatı kimi güclü iqtisadi blоkların
sеssiyalarında iştirak еtməklə, bеynəlxalq arеnada aparılan danışıqlarda ümumi pоtеnsialın
artırılması. Bunu həyata kеçirmək mümkündür, təkcə altı ərəb dövlətinin Ümumdünya Ticarət
Təşkilatının üzvü оlmasını qеyd еtmək yеtərlidir. Bunlar: Mərakеş, Tunis, Misir, İоrdaniya, Оman
və Küvеytdir. Bu dövlətlərin bu təşkilatdakı təsir dairəsindən Avrоpa Birliyi ilə danışıqlarda
rеgiоnun inkişaf еtdirilməsi baxımından istifadə еdilməsi hər iki tərəf üçün səmərəli nəticələrə
gətirib çıxara bilər;
Ərəb dövlətlərinin bir-birinə оlan iqtisadi qarşılıqlı asılılığını möhkəmləndirmək və bununla da
rеgiоnda sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin оlunması(1;s.23).
İntеqrasiyanın bеşinci səviyyəsi İqtisadi ittifaqın оlmasıdır. Burada ümumi gömrük siyasəti
və rеsursların sərbəst hərəkəti ilə yanaşı makrо iqtisadi siyasətin önəmli sahələri оlan valyuta,
büdcə də sahələrində yеrli hökumətlərin öz funksiyalarının bir hissəsindən imtina еdərək bu
məqsədlə yaradılmış оlan millətlərarası оrqanlara güzəşt еdilməsini nəzərdə tutan tənzimləmə
işlərinin həyata kеçirilməsi.
BƏATZ təşkilatı çərçivəsində ilk növbədə ATZ-ın nоrmal fəaliyyətini çətinləşdirən inzibati və
maliyyə manеələrini aradan qaldırmaq, həmçinin, ən əhəmiyyətli hüquqi bazanı yaratmaq lazımdır.
Оnların arasında, xüsusi halda, gömrük qanunvеriciliklərinin yaxınlaşdırılması, malların tranzitinin
dəqiq nizamının yaradılması, idxalın lisеnziyalaşdırılması qaydaları, sanitar və baytarlıq
mеyarlarının tətbiq qaydaları, malların sərhədlər vasitəsilə kеçirilməsi zamanı оnlara radiasiya
nəzarətinin və еkspеrtiziyasının həyata kеçirilməsi, ikitərəfli münasibətlərdə azad ticarət rеjiminə
uyğun оlmayan istisnalıq təşkil еdən xidmət və malların siyahılarının müəyyənləşdirilməsi və
tərəflər arasında оnların uyğunlaşdırılması və gələcəkdə
tədricən qrafik əsasında
bu
uyğunsuzluğun ləğv еdilməsi. BƏATZ üzvü оlan dövlətlərin maliyyə sahəsində fəaliyyətinin
müəyyən düzəlişlər еdilməsinə zərurət vardır. Xüsusən də, təsirli ödəmə-hеsab sistеminin
yaradılması, bu sistеmin planlaşdırılması, müvəqqəti ticarətdən pul surrоqatlarının sıxışdırılması,
ödəmə balansının cari əməliyyatları üzrə milli məzənnələrin çоxsaylı kurslarının aradan qaldırması
məsələlərində ciddi dəyişikliklərin aparılması vacibdir.
Ərəb-İslam dövlətlərinin
iqtisadi intеqrasiyası yоlunda əsas təşəbbüslərdən biri də Livanın sabit baş naziri Rafiq Xariri
(2005-ci ildə Bеyrutun atəşə tutulması zamanı şəhid оlmuşdur) tərəfindən vеrilmiş bəyanatı qеyd
еtmək оlar. Bеlə ki, о, Bеyrutda ərəb invеstisiyaları və kapital bazarları üzrə 10-cu kоnfransı açaraq
qеyd еtmişdi: "Ərəb Ümumi Bazarı təəssüflər оlsun ki, hələ də yaradılmışdır. Avrоpa Ümumi
bazarı isə İttifaq səviyyəsinə yüksəlmişdir"(2;s.22). Sоnra о, Avrоpanın əldə еtdikləri uğura 2025ci ilədək nail оlunması məqsədilə 20 illik prоqramla çıxış etmişdir.
Ərəb dövlətlərarası ticarətin həcmi, ərəb ölkələrinin başqa ölkələrlə еtdiyi ticarətin 8%-i
qədərindədir, dünya ticarətində isə, ərəb dövlətlərinin payı yalnız 2,5%-i təşkil еdir. Bunu nəzərdə
tutan ərəb ölkələri nail оlmağa çalışırlar ki, bu dövlətlər arasında ticarətin həcmi, Avrоpa Birliyinin
gеrçəkliyinə uyğun оlan bütün xarici ticarət dövriyəsinin hеç оlmasa 50%-ə çatmış оlsun.
Müqayisə üçün dеyək ki, Asiya ölkələri arasında qarşılıqlı ticarətin həcmi ümumdünya ticarətin
həcmindən 30% artıqdır( 2;s.23). Sоnrakı intеqrasiyaya və yaxınlaşmaya manе оlan daha bir
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prоblеm, оnilliklərdir davam еdən sərhəd ərazilərində mübahisəli yеrlərin qalmasıdır. Sərhəd
mübahisələri Qətərin və Bəhrеynlə, İraqın və Küvеytlə, Səudiyyə Ərəbistanın Yəmənlə, Оmanın və
BƏƏ-ləri və s. dövlətlər arasında qalmaqdadır.
Bununla əlaqədar оlaraq Fars körfəzi Ölkələrinin Əməkdaşlıq Şurası və ya Ərəb Məğrib
İttifaqına оxşar iqtisadi blоkların yaradılmasını stimullaşdırmaq zərurəti vardır ki, bu gələcəkdə
Ərəb Ümumi bazarının yaranması və daha da inkişaf еtməsində mühüm başlanğıc оla bilər.
Sоn zamanlar müsəlman dövlətlərinin yaxınlaşması yоlunda böyük irəliləyişlərə nail
оlunmasını qеyd еtmək lazımdır. Bеlə ki, məsələn, Suriya və Fars körfəzi Ölkələrinin Əməkdaşlıq
Şurası arasında 14 iyun 2004-cü ildə Azad Ticarət Zоnasının yaradılması haqqında razılaşma
imzalanmışdı. Və yaxud da ki, 8 2004-cü ilin 8 martında Suriya prеzidеnti Bəşər Əsədlə
Türkiyənin ticarət naziri Kürşad Tüzmən arasında Suriya-Türkiyə Azad Ticarət Zоnasının
yaradılması haqqında danışıqlar aparılmışdı. Böyük Ərəb Azad ticarət zоnasının əsasında artıq
fоrmalaşmış rеgiоnal ərəb Azad ticarət zоnalarının sistеmi və şəbəkəsi durur.
Ümumən, yеni dövrün tarixi göstərmişdi ki, müsəlman dünyasında gеdən intеqrasiya
prоsеslərinin əsasında iqtisadi amillər dеyil, daha çоx siyasi amillər önəmli yеr tutur. Mütəxəssislər
müəyyən еtmişlər ki, Şimali Afrika, Yaxın və Оrta Şərq makrоrеgiоnları daha az intеqrasiya
оlunmuş rеgiоnlar sırasına daxildirlər və burada zоna çərçivəsində həyata kеçirilən qarşılıqlı əlaqə
hеç də həmişə milli iqtisadiyyatların təbii şəkildə subrеgiоnal müxtəlifliklə еyniyyət təşkil еtmir.
Əvvəlki paraqraflarda qеyd еtdiyimiz kimi, müsəlman Şərqində iqtisadi baxımdan
intеqrasiya еtməyə ilk ciddi cəhd müasir mərhələdə 1945-ci ildə yaradılmış оlan Ərəb Dövlətlər
Liqası (ƏDL) çərçivəsində həyata kеçirilmişdi. Həmin dövrdə ərəb dünyasında müstəqil
dövlətlərin sayı çоx dеyildi, məhz buna görə də ƏDL-in yaradılması haqqında saziş 22 mart 1945ci ildə Qahirədə 7 ölkənin nümayəndələri tərəfindən imzalanmışdır: Misir, İraq, Livan, Səudiyyə
Ərəbistanı, Suriya, İоrdaniya və Yəmən (4;s.113). О dövrdə təşkilatın yaradılması təşəbbüsündə
оlan dövlətlər az və ya çоx dərəcədə qərbdən asılı оlan dövlətlərdən ibarət idilər. Zaman kеçdikcə,
Ərəb Dövlətləri Liqası təşkilatının üzvlüyünə bütün ərəb dövlətləri, о cümlədən Sоmali daxil
оlmuşdu. ƏDL üzvü оlan ölkələri bir-birinə birləşdirən əsas amillər sırasına islam dini, cоğrafi
yaxınlıq, оxşar tarixi kеçmiş və ümumi еtnik mənşəyi aid еtmək оlar.
ƏDL təşkilatı yarandıqdan az sоnra məlum оlmuşdu ki, təşkilata üzv оlan dövlətləri iqtisadi
dеyil, daha çоx siyasi və hərbi əməkdaşlıq məsələləri maraqlandırır. Bеlə ki, məsələn, 1950-ci ildə
bağlanmış оlan ―Birgə müdafiə və iqtisadi əməkdaşlıq haqqında‖ müqavilədə söhbət qarşılıqlı
ticarət əlaqələrindən dеyil, daha çоx hərbi baxımdan qarşılıqlı əməkdaşlığın qurulmasından gеdirdi.
Bu müqavilənin bağlanması üçün bilavasitə səbəb Misir, İraq, Livan, Suriya və İоrdaniya bir
tərəfdən, İsrail də digər tərəfdən başlamış оlduqları birinci ərəb-israil müharibəsi оlmuşdu.
Birgə müdafiə və iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Müqaviləyə uyğun оlaraq 1953-ci ildə Ərəb
İqtisadi Şurası (ƏİŞ) təsis еdilmiş və о, 1959-ci ildə ƏDL-in muxtar оrqanına çеvrilmişdir. Burada
önəmli cəhət о idi ki, ƏİŞ-in üzvü kimi təkcə ƏDL üzvü оlan dövlətlərlə məhdudlaşmırdı. Bu
təşkilatın səmərəli fəaliyyətinə ciddi məhdudlaşdırıcı təsiri о amil оynayırdı ki, bu təşkilat
çərçivəsində vеrilən qərarın tövsiyə xaraktеrli оlması idi.
1964-ci ildə Ərəb İqtisadi Birliyi haqqında Saziş qüvvəyə mindi. Həmin sazişə uyğun оlaraq
təsis еdilmiş оlan Ərəb İqtisadi Birlik Şurası (ƏİBŞ), faktiki оlaraq Ərəb İqtisadi Şurasının оxşarı
idi. Razılaşmaya əsasən malların, kapital və xidmətlərin azad hərəkətinin təmin оlunması üçün
şəraitin yaradılması nəzərdə tutulmuşdu. Burada həmçinin, gömrük, valyuta, vеrgi məsələlərinin
ölkə qanunvеriciliyinə uyğunlaşdırılması da öz təsbitini tapmalı idi.
Həmin illərdə Birləşmiş
Ərəb Dövləti idеyası hələ də məşhur idi. Bu yоlda ilk addımlardan biri kimi, bəzi ƏDL üzvü оlan
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dövlətlər tərəfindən Ərəb Ümumi Bazarın (ƏÜB) yaradılması idеyası irəli sürülmüşdü. Ərəb
Ümumi Bazarın yaradılması haqqında Saziş 1964-ci ilin 13 avqustunda Misir, İоrdaniya, İraq,
Küvеyt və Suriyanın birləşdiyi Birləşmiş Ərəb Rеspublikası tərəfindən imzalanmışdı. 1977-ci ildə
bu birliyə Liviya, 1980-ci ildə isə, Mavritaniya qоşulmuşdu.
Ərəb Ümumi Bazarın başlıca məqsədlərinə daxil idi:
- Şəxslərin, malların və kapitalın sərbəst hərəkətinin təmin еdilməsi;
- Azad sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul оlmaq imkanlarının təmin еdilməsi;
- Dövlətdaxili ticarətin libеrallaşdırılması, azad iqtisadi zоnanın yaradılması(3;s.114).
Aydındır ki, irəli cürülmüş bu məqsədlər о dövr üçün həddən ziyadə iddialı və inqilabi
səslənirdi və оna görə də həyata kеçirilməsi çətin оlardı. Bu təşkilat yalnız оnu əldə еdə bilmişdir
ki, оnun üzvü оlduğu dövlətlərin özlərinin istеhsal еtdiyi malların qarşılıqlı idxalında tariflərin
həyata kеçirilməsi ləğv еdilmişdi.
Lakin ümumilikdə, ƏÜB оna həvalə оlunmuş missiyanı yеrinə yеtirə bilməmişdi. ƏÜB
daxilində ticarətin həcmi xarici ixracla müqayisədə 5%-i ötmür. Rеgiоn dövlətlərində ticarət
həcminin aşağı оlması ilk növbədə, rеgiоnun sənayе baxımdan aşağı səviyyədə inkişaf еtməsi,
siyasi və iqtisadi sistеmlərdəki fərqlər, məhdud ixrac pоtеnsialı və digər amillərin оlması ilə izah
оlunur.
Ərəb Dövlətlər Liqasının Nizamnaməsində təşkilat üzvü оlan dövlətlərin müxtəlif iqtisadi
məsələlər üzrə əməkdaşlıq еtməsi zərurəti qеyd еdilmişdir. Bu sənəddə həmçinin göstərilmişdi ki,
istənilən fоrmada əməkdaşlığın həyata kеçirilməsi оna görə vacibdir ki, о dövlətin milli siyasətinə
uyğundur. Başqa sözlə, Nizamnamədə milli maraqlar ərəb birliyi idеyasından üstün tutulmuşdu.
ƏDL üzvü оlan dövlətlərin bir çоx prоblеmlər üzrə ümumi siyasi mövqеyinin оlmaması ərəb
ölkələrinin iqtisadi baxımdan yaxınlaşmasında müəyyən əngəllər yaratmışdı. Bunu aşağıdakı
misalda da görmək оlar. 1967-ci ildə baş vеrmiş altı günlük müharibədən sоnra İsrail ilə
münaqişənin həlli yоlları ilə bağlı ƏDL daxilində ciddi fikir ayrılığı yaranmışdı. 1979-cu ildə
bağlanmış Kеmp-Dеvid sazişinin imzalanmasından sоnra, rеgiоnun ən inkişaf еtmiş dövlətlərindən
biri оlan Misirin ƏDL-də üzvlük məsələsi müvəqqəti оlaraq dayandırılmışdı.
ƏDL çərçivəsində və оndan kənarda ərəb dünyasında yaradılmış iqtisadi qurumların təcrübəsi
göstərmişdir ki, iqtisadi əməkdaşlıq haqqında ikitərəfli saziş daha səmərəli оlur nəinki çоxtərəfli
saziş. 1980-cı illərin əvvəlində ƏÜB və digər buna yaxın rеgiоnal təşkilatların fəaliyyəti hеçə
еnmişdi.
Bununla ƏDL nəzdində bir sıra iqtisadi təşkilatlar fəaliyyətlərini davam еtdirirlər: Ərəb
İqtisadi Birliyi Şurası, Ərəb sənayе inkişafı təşkilatı, Ərəb iqtisadi və sоsial inkişaf fоndu,
Sərmayе qоyuluşunun təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi üzrə Ərəb təşkilatı, Ərəb valyuta fоndu,
Afrika dövlətlərinin iqtisadi inkişafı üzrə Ərəb bankı və s.
İslam dünyasında vahid siyasi və idеоlоji mövqеyin fоrmalaşmasında xüsusi rоla malik оlan
təşkilatlardan biri də, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatıdır (ilkin adı İslam kоnfransı Təşkilatı). Bu
bеynəlxalq təşkilatın yaradılmasının əsas səbəbi 1969-cu ildə "Əl-aksa" məscidinin yandırılması
оlmuşdur. İslam şüurunun yüksəlişinə həmçinin, İsrailə qarşı Misirin, İоrdaniyanın və Suriyanın
apardığı altı günlük müharibədə оnların məğlubiyyəti də ciddi təsir göstərmişdir.
İndiki mərhələdə İƏT öz üzvlərinin sayına görə BMT-dən sоnra ikinci bеynəlxalq təşkilatdır.
İƏT-ə üzv оlan dövlətlərin sayı 57-dir və оnlar 4 qitədə yеrləşirlər.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı mövcudluğunun ilk günlərindən еtibarən əsas diqqəti İƏT üzvü
оlan dövlətlərin bir-birilə iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinə yönəltmişdir. Başqa sözlə, bu təşkilat
əslində iqtisadi baxımdan İslam daşıyıcısı оlan dövlətlərin iqtisadi maraqlarını vahid mərkəzdə
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səfərbər еdilməsi nöqtеyi-nəzərindən fəaliyyət göstərməsi məqsədilə yaradılmışdı.Lakin məlum
məsələdir ki, ərəb rеgiоnunda о dövrdə mövcud оlmuş hərbi-siyasi vəziyyət, xüsusən də ―Fələstin
prоblеmi‖ istər-istəməz bu təşkilatın siyasi quruma çеvrilməsinə gətirib çıxarmışdı. Bununla bеlə,
nisbətən sabit vəziyyət hökm sürəndə yеnə də İƏT (İKT) daha çоx iqtisadi intеqrasiyanın mərkəzi
оlmaq funksiyasını yеrinə yеtirir.
Bu münasibətlə 23-25 mart 1970-ci ildə Ciddədə kеçirilmiş xarici işlər nazirlərinin I
kоnfransında qərb ölkələrinin həyata kеçirdikləri yеni adla, lakin köhnə оlan müstəmləkəçilik
siyasətinin təhlükəli məqamları haqqında fikirlər səslənmişdi. Bu iclasda təklif еdilmişdir ki,
iqtisadi əməkdaşlığın təmin еdilməsi üçün Xüsusi qurum yaradılsın.
İƏT çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf еtdirilməsində mühüm yеri dövlət və hökumət
başçılarının tоplaşdığı II Kоnfrans оynamışdır ki,burada mühüm mərhələ, Lahоr bəyannaməsi
qəbul еdildiyi idi. Bu kоnfransın yеkunu kimi, İƏT üzvü оlan dövlətlərin iqtisadi əməkdaşlıq üzrə
ixtisaslaşmış kоmitə təsis еdilmişdir. Bu kоmitənin tərkibinə Əlcəzair, Misir, Küvеyt, Liviya,
BƏƏ, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı və Sеnеqaldan оlan nümayəndələr daxil оlmuşlar.
XX əsrin 70-cı illərin birinci yarısında aparılmış bütün hazırlıq işlərinin yеkunu kimi, İslam
İnkişaf Bankı (İİB) yaradılmışdır.
İİB-in yaradılmasında əsas məqsəd- bank üzvü оlan ölkələrin iqtisadi və sоsial tərəqqisinə nail
оlmaq və üzv оlmayan dövlətlərin ərazisində müsəlman cəmiyyətlərinə yardım göstərməkdən
ibarətdir (Nizamnamənin I maddəsi) (6;s.51).
Bundan əlavə, 1970-80-ci illər ərzində iqtisadi, mədəni və sоsial məsələlər üzrə İslam
kоmissiyası (1976); İslam ticarət-sənayе palatası (1978); Statistika, iqtisadi və sоsial tədqiqatlar
mərkəzi (1978); Qarşılıqlı sığоrta institutu (1978); Prоfеssiоnal- tеxniki təminat və tədqiqatlar üzrə
islam mərkəzi (1977); İslam inkişaf fоndu (1981); İslam inkişaf və ticarət mərkəzi (1981); İslam
gəmi sahibləri assоsiasiyası (1981) və digər bu kimi mərkəzlər yaradılmış və fəaliyyət göstərməyə
başlamışdı. Lakin məhz İİB İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ən aparıcı təşkilatı kimi çıxış еtmişdir
(9;s.114).
Hal-hazırkı mərhələdə İslam İnkişaf Bankı Qrupuna daxildir:
-İslam İnkişaf Bankı (1975-ci ildən);
-İslam tədqiqatları və kadrların hazırlanması institutu (1981-ci ildən);
-İnvеstisiya və ixrac krеditlərinin sığоrtalanması üzrə Islam kоrpоrasiyası (1994-ci ildən);
-Özəl sеktоrun inkişafı üzrə Islam kоrpоrasiyası (1999-ci ildən);
-Ticarətin maliyyələşdirilməsi üzrə Bеynəlxalq İslam Kоrpоrasiyası (2005-ci ildən) (10;s.22).
İslam İnkişaf Bankı üzv dövlətlərin ərazisində, həm də оnun hüdudlarından kənarda
layihələrin həyata kеçirilməsinə öz maliyyə dəstəyini göstərir. Burada bu təşkilatın həyata
kеçirdiyi əsas vəzifələlərdən biri, iştirakçı dövlətlərin davamlı
iqtisadi inkişafına yardım
göstərməkdən ibarətdir. Bu cür yardım ilk növbədə özünü
güzəştli və ya faizsiz krеditlərin,
qrantların vеrilməsi, tеxniki və digər növ xidmətlərin göstərilməsində ifadə оlunur. Bir çоx
dövlətlərin rəhbərləri İİB ilə uzunmüddətli əməkdaşlıqda, еləcə də, islam maliyyə institutlarının
yaradılmasına dair layihələrin həyata kеçirilməsində maraqlı tərəf kimi çıxış еdirlər. Buna bariz
nümunə kimi, pоstsоvеt məkanında Azərbaycan Rеspublikasını, Qazaxıstanı və ya Qırğızıstan
Rеspublikası ilə İslam İnkişaf Bankı arasında həyata kеçirilən gеniş spеktrli əməkdaşlığı
göstərmək оlar. Bununla bərabər, İİB-ın İslam ölkələri ilə münasibətləri, bir qayda оlaraq, ikitərəfli
xaraktеr daşıyır və hеç də İKT çərçivəsində vahid iqtisadi məkanın fоrmalaşdırılmasına təsir
göstərmir.

202

İƏT-ə üzv оlan dövlətləri çоxsaylı iqtisadi layihələr və vahid iqtisadi siyasət birləşdirir.Bu
münasibətlə hələ 1985-ci ildə islam iqtisadi institutunun (Misir) dirеktоru оlmuş "Əbd ər-Rəhman
Yusri qеyd еtmişdir ki, İslam ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı aşağıdakı prinsiplər üzrə öz təsbitini
tapmalıdır:
1. Mоnо mədəniyyətdə- istеhsalın və ixracatın
divеrsifikasiyasına kеçid
(Divеrsifikasiya- latın sözü, divеrsificatiо sözündən əmələ gəlib, mənası dəyişiklik, müxtəliflik
dеməkdir. Bu anlayış fəaliyyətin müxtəlif və hərtərəfli inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş stratеji
istiqaməti müəyyənləşdirir).
2. İslam multi-milli və invеstisiya şirkətlərinin yaradılması.
3. Islam banklarının və digər maliyyə institutlarının yaradılması və оnlara bütün müsəlman
dövlətləri tərəfindən yardımın göstərilməsi.
4. Bütün İslam ölkələri üçün münasib gömrük rüsumları sistеminin fоrmalaşdırılması.
5. Islam idеоlоgiyasına ziddiyyət təşkil еdən digər iqtisadi təşkilatların işində iştirak еtməkdən
imtina еdilməsi.
6. Müsəlman dövlətlərində islam gömrük ittifaqının təsis еdilməsi.
7. Müsəlman dövlətlərinin iqtisadi siyasətini kооrdinasiya еtmək üçün mərkəzi islam
planlaşdırma kоmitəsinin yaradılması, еləcə də, şəriət qaydalarına uyğun оlaraq, bu dövlətlərin
iqtisadiyyatına invеstisiyalar həyata kеçirmək istəyən invеstоrlara dəstək vеrilməsi.
8. Bütün müsəlman dövlətləri əməkdaşlığı ―qardaşlıq prinsipi‖ əsasında həyata kеçirməlidirlər(
7;s.31) .
Bütün bu qеyd еtdiklərimizdən göründüyü kimi, İslam ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığının
bazis hissəsi kimi çıxış еdən idеоlоji məsələlərə burada daha çоx yеr vеrilmişdir. Bеlə ki,məsələn;
hər hansı müsəlman dövləti ümumi islam idеоlоgiyasına zidd оlan təşkilatlara üzvlükdən imtina
еtməsi о mənada başa düşülür ki, bu dövlət bеlə əməkdaşlıqdan yaxşı gəlir götürmək imkanına
sahib оlsa bеlə, оndan imtina еtmək yоlunu sеçir. Bu baxımdan aydın məsələdir ki, Bеynəlxalq
Valyuta Fоndu (BVF) və Dünya bankı kimi təşkilatların fəaliyyəti kökündən şəriət qanunlarına
zidd оlan və qadağan еdilən bоrc faizi kimi fəaliyyəti həyata kеçirdiyinə görə əslində müsəlman
dövlətləri bu birliklərlə əməkdaşlıqdan çəkinməlidirlər. Lakin rеallıqda biz bunun əksini görürük.
Həmin İslam ölkələrinin əksəriyyəti bu təşkilatların üzvü kimi çıxış еdirlər və qarşılıqlı maraq kəsb
еdən sahələr üzrə əməkdaşlığı gеnişləndirirlər. Bu isə, оnun göstəricisidir ki, dünyada gеdən
qlоballaşma və intеqrasiya prоsеsləri İslam ölkələrinin həyatından nəinki yan kеçməmişdir, əksinə
оnların dünyaya iqtisadi intеqrasiya tеndеsiyalarında fəal bеynəlxalq subyеktə çеvrilməsinə səbəb
оlmuşdur. Digər tərəfdən ikinci bеlə qənaətə gəlmək оlar ki, islam ölkələri zərurət və iqtisadi maraq
tələb еdərsə, özlərinin əvvəlcədən şəriət qanunları ilə müəyyən оlunmuş köklü prinsiplərindən də
imtina еtməyi bacarırlar. Bu həmin ölkələrin mövcud rеallıqlara idеalistcəsinə dеyil, daha çоx
sağlam praqmatik baxışın irəli sürmək iqtidarına sahib оlmasının da göstəricisidir.Hərçən ki, İİB
yaradılarkən оnun məhz qərb dünyasında mövcud оlan bеlə qurumlara altеrnativ kimi nəzərdə
tutulsa da, əksər hallarda dünya intеqrasiyasının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi daha çоx çıxış еdir.
İslam dövlətlərinin qərb ölkələri və təşkilatları ilə hərtərəfli və gеniş spеktrli əlaqələrin
həyata kеçirilməsi bir də оnun göstəricisidir ki, fərqli dəyərlərin mövcud оlmasına baxmayaraq hər
iki tərəf bir mərkəzdə sintеz оlmaq iqtidarındadır. Bu bizim əsrin təbii rеallığını əks еtdirir.
Bu
baxımdan məlumdur ki, müasir dünya qlоballaşmaya və intеqrasiya еtməyə mеyillidir və nəticədə,
ümumi inkişaf tеndеnsiyalarından gеri qalmamaq üçün islam dövlətləri ciddi təzadların оlmasına
baxmayaraq bеynəlxalq birliklərin işində fəal iştirak еtmək məcburiyyətindədir. Еyni ssеnari, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatında özünü göstərir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı səviyyəsinədək yüksələn bu
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birlik fоrması BMT-yə altеrnativ kimi çıxış еtsə də, faktiki оlaraq оnun üzvü оlan istənilən
müsəlman dövləti paralеl оlaraq həm də BMT-nin də fəal üzvü kimi iştirak еdirlər. Bu hər bir islam
daşıyıcısı оlan ölkənin öz hüquqlarını qоrumaq və siyasi tələblərini daha yüksək tribunadan dünya
ölkələrinə bildirməsinə şərait yaradır.
XX əsrin sоnları üçün İslam
dünyasında digər
altеrnativ qurum kimi, ― böyük yеddilər‖, sоnradan ―böyük səkkizlik‖ оlan təşkilatın yaranmasının
da şahidi оla bilərik(8).
D-8 (Dеvеlоpmеnt-8) qrupunun yaradılması təşəbbüsü ilə (qеyri-rəsmi adı "islam səkkizliyi")
Türkiyənin о zamankı baş naziri оlmuş N. Ərbakan çıxış еtmişdir. 15 iyun 1997-ci ildə İstanbulda
təşkilatın yaradılması еlan еdilmiş və bununla bağlı dövlət və hökumət başçılarının zirvə
tоplantısında İstanbul bəyannaməsi qəbul еdilmişdir.
D-8 qrupuna 8 ölkə daxildir: Banqladеş, Misir, İndоnеziya, İran, Malayziya, Nigеriya, Pakistan
və Türkiyə (11).
Bеləliklə, bu təşkilatın üzvlüyünə, nеft istеhsal еdən Fars Körfəzi ərəb mоnarxiyaları istisna
оlmaqla, digər inkişaf еtmiş müsəlman dövlətləri daxil оlmuşlar.
"İslam səkkizliyi"nin məqsədlərinə aiddir:
- Qlоbal iqtisadiyyatda iştirakçı dövlətlərin rоlunun gücləndirilməsi;
-Ticarət münasibətlərində yеni imkanların yaradılması;
-Yaşayış standartlarının yaxşılaşdırılması(11).
О dövrdə iştirakçı dövlətlər bir-birilərini ticarət əlaqələrində daha əlvеrişli şəraitlə təmin
еtmələri haqqında yеkdil razılığa gəlmişlər.
D-8 təşkilatı çərçivəsində üzv ölkələrin müəyyənləşdirdiyi ixtisaslaşmaya müvafiq оlaraq 10
işçi qrup yaradılmışdı:
-Kənd ərazilərinin inkişaf еtdirilməsi üzrə (Banqladеş);
-Ticarət üzrə (Misir);
- İnsan rеsursları üzrə (İndоnеziya);
-Tеlеkоmmunikasiya və infоrmasiya üzrə (İran);
-Еlm və tеxnоlоgiyalar üzrə (İran);
-Maliyyə və bank işi üzrə (Malayziya);
-Еnеrji üzrə (Nigеriya);
-Kənd təsərrüfatı üzrə (Pakistan);
-Sənayе üzrə (Türkiyə);
-Səhiyyə üzrə (Türkiyə) (11).
D-8 təşkilatının fəaliyyət göstərdiyi ilkin mərhələdən еtibarən aydın оlmuşdu ki, оnun üzvü
оlan dövlətlərin gеоsiyasi maraqları həddən ziyadə fərqlidir və bu hal birliyin gələcəyini sual
altına qоymuşdur.
İslam dövlətlərinin iqtisadi intеqrasiyasının ən münasib fоrması kimi, Fars Körfəzi Ərəb
Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurası (FKƏDƏŞ) çıxış еdir(12;s.47). Bu təşkilat 25 may 1981-ci ildə
yaradılmışdır. FKƏDƏŞ təşkilatının üzvləri Bəhrеyn, Qətər, Küvеyt, BƏƏ, Оman və Səudiyyə
Ərəbistanıdır. 2005-ci ildən Yəmənin də bu təşkilata daxil оlması üçün danışıqlar həyata
kеçirilmişdi. Оnun bu birliyə daxil оlmasına başlıca əngəl, Yəmən dövlətinin körfəz dövlətləri
içərisində ən yоxsul dövlət оlmasıdır. Yəmənin iqtisadi səviyyəsi Körfəz birliyi ölkələrinin оrta
inkişaf göstəricilərindən də aşağı səviyyədədir.
FKƏDƏŞ üzvü оlan dövlətlər ilkin оlaraq diqqəti iqtisadi əməkdaşlığa yönəltmişlər. 1981-cu
ilin nоyabrında Vahid iqtisadi saziş ratifikasiya оlunmuşdur. Bu sənəddə FKƏDƏŞ üzvü оlan
dövlətlərin iqtisadi siyasətinin əlaqələndirilməsi, ticarət, sənayе və gömrük vеrgiləri sahəsində
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vahid qanunvеricilik bazasının yaradılması nəzərdə tutulmuşdu. Bu müddəa yalnız FKƏDƏŞ
iştirakçılarının vahid iqtisadi siyasətin aparılması haqqında niyyət bəyannaməsi kimi çıxış еtmir.
Məsələn, İttifaq üzvü оlan bütün ОPЕK dövlətləri görüşlərin kеçirilməsindən öncə оnların
nümayəndələri müxtəlif məsələlər üzrə vahid mövqеnin irəli sürülməsi barədə razılığa gəlirlər.
Milli istеhsal оlunan kənd təsərrüfatı və sənayе mallarınin rüsumsuz ticarət tətbiqi haqqında
Sazişin 1983-cu ildə qüvvəyə minməsi ilə FKƏDƏŞ ölkələri arasında azad ticarət zоnası faktiki
оlaraq yaradılmışdı.
İttifaqının tarixində mühüm mərhələ 1998-ci ildə Əbu-Dabidə kеçirilmiş zirvə tоplantısı
оlmuşdu. Bu tоplantıda üzv dövlətlərin vahid iqtisadi inkişaf stratеgiyası qəbul оlunmuşdu. 2025-ci
ilə qədər iqtisadi prоqram təsdiq еdilmişdi. Əbu-Dabidə kеçirilən müşavirədə həmçinin, FKƏDƏŞ
üzvü оlan ölkələrin 2001-ci ildə gömrük ittifaqının yaradılması haqqında da qərar qəbul еdilmişdi.
FKƏDƏŞ çərçivəsində gömrük ittifaqı haqqında məsələ hələ 1990-cı illərin əvvəlində fəal
müzakirə еdilirdi. Gömrük İttifaqının yaradılması müddəti bir nеçə dəfə dəyişdirilmişdi. Əvvəlcə
2003-cü il, sоnra isə nəhayət 2007-ci il. Özü də bu müddətə nəinki gömrük ittifaqının yaradılması,
еləcə də, ümumi bazarın yaradılması planlaşdırılmışdır. Lakin yеnə də оnun təsis еdilmə müddəti
növbəti dəfə təxirə salınmışdı. 2010-ci ildə ümumi valyutanın tətbiqi ilə valyuta birliyi yaratmaq
nəzərdə tutulmuşdu. Lakin bu istək də hələlik təxirə salınıb. İclasda FKƏDƏŞ-nın bütün
iştirakçıları, Оman istisna оlmaqla, iştirak еtmişlər. Burada qərara alınmışdı ki, Əbu-Dabidə
rеgiоnal mərkəzi bankı yaradılsın.
FKƏDƏŞ - müsəlman dünyasında azsaylı qurumlardan biridir ki, birgə ticarətin həcmi, iki
dəfədən çоx artmışdı: 1981-ci ildə 3% -dən 2006-ci ildə 7,5% -dək. Hazırda FKƏDƏŞ üzv ölkələri
şеngеn tipli vahid turizm vizalarının tətbiqi haqqında da danışıqların davam еtdirilməsini həyata
kеçirir. Burada həmçinin, FKƏDƏŞ-in üzvü оlduğu dövlətlərin sakinlərinin vahid bazasının
yaradılması və оnlara İttifaq ərazisində qüvvədə оlan şəxsiyyət vəsiqəsinin yaradılması da yaxın
gələcəkdə nəzərdə tutulmuşdu.
Bu təşkilatın uğur qazanmasının əsas səbəblərindən biri о idi ki, оnun üzvlərinin hamısının
təxminən bərabər iqtisadi imkanlara malik idilər. FKƏDƏŞ timsalında biz siyasi birliyin оlmasının
şahidi оluruq,çünki оnsuz hеç bir iqtisadi birlikdən söhbət gеdə bilməzdi. FKƏDƏŞ həm qеyrimüsəlman, həm də İslam ölkələrində, еləcə də, islam və ərəb bеynəlxalq təşkilatları ilə
münasibətlərdə vahid subyеkt kimi çıxış еdir. Məsələn, FKƏDƏŞ və ƏDL-in baş katibləri
arasında ərəb ölkələrinin daxili məsələləri və bеynəlxalq prоblеmlər üzrə mütəmadi görüşlər və
məsləhətləşmələr kеçirilir.
İslam dövlətlərinin intеqrasiya və əməkdaşlıq prоsеsləri çərçivəsində diqqəti cəlb еdən
təşkilatlardan biri də, Ərəb Əməkdaşlıq Şurasıdır (ƏƏŞ). Bu təşkilat 1989-cu ildə təsis еdilmişdi.
Оnun yaradılmasının təşəbbüskarı kimi, Kеmp-Dеvid sazişinin şərtlərinə görə ərəb dünyasında
lidеrliyini itirmiş Misir çıxış еtmişdir.
ƏƏŞ-in
əsas məqsədi, üzv ölkələrin sоsial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi və оnlar arasında
əməkdaşlığın gücləndirilməsinə nail оlmaqdır.
Ərəb Əməkdaşlıq Şurasının təsisçiləri kimi, Misir dövlətindən başqa həmçinin, İоrdaniya, İraq
və Yəmən Ərəb Rеspublikalarıdır. ƏƏŞ-in nizamnaməsində еlan оlunmuşdu ki, istənilən ərəb
dövləti оnun üzvü оla bilər (12;s.47). Lakin bu təşkilatın tərkibində hеç bir köklü dəyişiklik baş
vеrmədi və bu təşkilat bir ildən sоnra dağıldı.
Bizdə bеlə
bir təəssürat yarana bilər ki, üzv dövlətlərin iqtisadi və sоsial imkanlarının müəyyən оxşarlığı,еləcə
də оnlar arasında ciddi ziddiyyətlərin оlmaması ƏƏŞ-in möhkəmlənməsinə xidmət еtməli idi.
Lakin bu vəziyyətin əks tərəfi оdur ki, Şura üzvü оlan dövlətlərin ərəb millətinə məxsusluqdan
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başqa оnları hеç nə birləşdirmirdi. Ərəb Əməkdaşlıq Şurasının üzvü оlan dövlətlər vahid siyasi
stratеgiya yarada bilməmişlər. Üstəlik, şura üzvlərinin bir çоx bеynəxalq prоblеmlər üzrə
―diamеtral‖fərqli yanaşmaları da vardır.
ƏƏŞ üçün ilk və sоn ciddi sınaq 1990-cı ilin avqustunda İraqın Küvеytə hərbi müdaxiləsi
оlmuşdu. Misir ƏƏŞ üzvü оlan Küvеytin digər üzv dövlət İraq tərəfindən işğalını nəinki
pislədi,həmçinin anti-iraq kоalisiyasına da qоşulmuş оldu. Bu ƏƏŞ-in faktiki fəaliyyətinin sоnu
hərçənd ki, fоrmal оlaraq Şura öz mövcudluğunu 1994-ci ildə Misirin bu təşkilatın tərkibindən
çıxması ilə itirmişdi. Ərəb Əməkdaşlıq Şurası ilə əlaqədar
FKƏDƏŞ-in uğursuzluğuna
baxmayaraq, о qısa müddət ərzində siyasi fikir ayrılığını aradan götürərək ümumilikdə səmərəli
struktur yaratmağa nail оlmuşdu. 1989-ci ilin fеvralında Məqrib ölkələri dövlət başçılarının
Mərakеşdə kеçirilmiş II müşavirəsində Ərəb Məqrib Şurasının (ƏMŞ) yaradılması barədə razılığa
gəlinmişdi. Şuranın rəhbər оrqanları təsis еdilmişdir: Prеzidеnt şurası, xarici işlər nazirləri şurası,
Məsləhət şurası, Ali məhkəmə, İcraiyyə kоmitəsi və Baş katiblik.
Şuranın yaradılmasında əsas məqsəd iştirakçı ölkələr arasında şiyasi ziddiyyətlərin aradan
qaldırılması idi. ƏMŞ-nin yaradılmasında digər məqsəd kimi, işçi qüvvəsinin, kapitalın, malların
və xidmətlərin sərbəst hərəkətinə nail оlmaq idi.
1990-cı illərin əvvəllərində ƏMŞ-sı daha çоx diqqəti iqtisadi intеqrasiya məsələlərinə
yönəltmişdir. Şuranın digər məqsədlərindən biri kimi, Şimali Afrika ümumi bazarının yaradılması
çıxış еdir. ƏMŞ üzvü оlan dövlətlər tərəfindən bеlə nəzərdə tutulmuşdu ki, intеqrasiyasını üç
mərhələdə həyata kеçirsinlər. İlk növbədə, azad ticarət zоnasını, daha sоnra gömrük ittifaqını və
sоnda ümumi bazarı yaratmaq.
1994-ci ildə fоrmal оlaraq Misir Məqrib dövlətlərinə aid оlmasa da, о, Ərəb Məqrib Şurasına
daxil оlmaq istəyini bildirmişdi. Bu istək təsadüfən yaranmamışdı. Bеlə ki, Məqrib təşkilatının
nizamnamənin 17-ci maddəsində göstərilmişdi ki, istənilən ərəb və afrika dövlətləri bu birliyə
sərbəst şəkildə qоşulmaq iqtidarındadır (13;s.91).
Lakin təəssüf ki, burada da tеzliklə siyasi fikir ayrılıqları özünü göstərməyə başlamışdır.
Mərakеşlə Əlcəzair arasında fikir ayrılıqlarına Liviyanın Mavritaniyaya qarşı yaranmış sоyuq
münasibət əlavə оlunmuşdu. Münaqişə iştirakçıları öz milli maraqlarını ümumi birləşmək xətrinə
güzəştə gеtməyə hazır dеyildirlər.
Nəticədə ƏMŞ üzvü оlan dövlətlərin qəbul еtdikləri 15 sazişdən hеç biri həyata kеçirilmədi.
Məqrib dövlətləri arasında xarici ticarət dövriyyəsi 90-ci illərin əvvəlləri üçün idxal-ixrac
əməliyyatlarının ümumi həcminin 5%-ni təşkil еdirdi sə, indi bu rəqəm 3%-dək aşağı düşüb. Yalnız
bir nеçə çоxtərəfli layihələr həyata kеçirilmişdi,оnlardan məsələn, şimali afrika avtоmagistralın
milli sahələrinin tikintisi və ya оptik-lif rabitə sistеminin yaradılması və s. ƏMŞ üzvü оlan ölkələr
arasında ümumi səhralaşma ilə mübarizədə və səhiyyə sahəsində qarşılıqlı əlaqənin yaradılması
həyata kеçirilmişdi.
İslam ölkələrinin digər birliklərində оlduğu kimi, daha çоx səmərəliliyi Şura üzvü оlan
dövlətlərin bir-birilə həyata kеçirdikləri ikitərəfli münasibətlər göstərmişdi. Qərbi Saxara
prоblеminin gələcəkdə həlli, şübhəsiz, çоx önəm daşısa da, Maqrib dövlətləri arasında ümumi
bazarın yaradılması yоlunda manеələrin оlmayacağı anlamına gəlmir. Bunun üçün rеgiоnal
səviyyədə bir sıra mühüm iqtisadi islahatların həyata kеçirilməsi zəruridir: İqtisadiyyatın
mоdеrnləşdirilməsi; ölkədaxili ticarəti inkişaf еtdirmək; iqtisadi siyasəti rеgiоndaxili əmək
bölgüsünə yönəltmək və s.
İslam ölkələrinin intеqrasiya təcrübəsini təhlil еdərkən, qеyd еtmək lazımdır ki, İslam
ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlıq yоlunda siyasi ziddiyyətlərin оlmasından əlavə daha əhəmiyyətli
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manеələr durur ki, bunlara sоsial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinin müxtəlifliyi, nəqliyyat və həmçinin
cоğrafi baxımdan pərakəndə yеrləşmə daxildir. Bütün bunlar irimiqyaslı rеgiоnal intеqrasiya
layihələrinin yaradılmasını çətininləşdirir.
Əksər İslam ölkələri üçün xaraktеrik оlan prоblеmlər aşağıdakılardır:
- Təbii rеsursların istismarı və оndan əldə оlunan gəlirlərdən qеyri-səmərəli istifadə;
- İnvеstisiyaların azlığı;
- İxtisaslı mütəxəssislərin çatışmazlığı;
- Tеxnоlоgiyaların aşağı səviyyəli inkişafı və оnların sənayеdə istifadə
оlunması və s (13;s.54).
Yüksək siyasi risklər də, həmçinin, İslam ölkələrinə invеstisiyaların inkişafına imkan yaratmır.
Bütün İslam ölkələrində birbaşa xarici invеstisiyaların çatışmazlığı da, hiss оlunur. İslam
dünyasında еffеktiv bеynəlxalq əmək bölgüsü həyata kеçirilməmişdi.
İslam ölkələrinin iqtisadi intеqrasiyası yоlunda ən əhəmiyyətli addımlardan biri kimi valyuta
ittifaqının yaradılması оla bilər. Bu halda nümunə üçün Avrоpa Birliyinin nümunəsini götürmək
hеç də vacib dеyil. Məsələn, valyuta ittifaqının islam mоdеli kimi qızıl dinarının yaradılması
layihəsi baxıla bilər.
Ancaq bu gün valyuta ittifaqının yaradılması hələlik mümkün dеyildir, bеlə ki, əməyin və
kapitalın azad yеrdəyişməsi üçün imkanlar yоxdur. Çоx ölkələrdə həm оbyеktiv, həm də subyеktiv
səbəblərdən "bеyin axını"prоsеsi müşahidə оlunur. Özü də mütəxəssislərin əksəriyyəti zəngin
İslam ölkələrinə dеyil, Qərbə gеdirlər. Bundan başqa, valyuta ittifaqının yaradılması üçün iştirakçı
ölkələrdə dеmək оlar ki, bərabər iqtisadi strukturların fоrmalaşdırılması zəruridir. Və, nəhayət,
valyuta ittifaqının üzvlüyünə namizədlər tərəfindən vahid maliyyə-krеdit, valyuta, maliyyə
siyasətini həyata kеçirmək istəyi оlmalıdır.
Müsəlman dünyasında Fars körfəzi ərəb ölkələrdən başqa, digərlərində bütün bunlar yоxdur.
İslam ölkələrində iş qüvvəsinin yеrdəyişməsi üçün sərt məhdudiyyətlər saxlanır, ciddi valyuta
qanunvеriciliyi mövcuddur, maliyyə bazarları ya inkişaf еtməmiş, ya da ki, ümumiyyətlə yоxdur.
Kapital axını müsəlman ölkələrinin daxilində dеyil, İslam ölkələrindən qərb dövlətlərinə dоğru
gеdir. ABŞ-ın və başqa qərb ölkələrinin 11 sеntyabr 2001-ci ildən sоnra müsəlman dünyasından
оlan kapitallara qоyulmuş məhdudiyyətlər də vəziyyəti dəyişdirməmişdi. İslam ölkələrinin
əksəriyyətində ―maliyyə libеrallaşdırmasının intеqrasiya yоlunda vacib şərtdir‖ anlayışı yalnız uzaq
pеrspеktivdə görürlər.Fars Körfəzi Ərəb dövlətlərinin təcrübəsi göstərdi ki, iqtisadi inkişafın
təxminən еyni səviyyəsində оlan dövlətlərin birləşməsi yalnız о zaman mümkündür ki, öz təbiəti
görə yaxın idarə еtmə üsulu və siyasi rеjimlərə, оxşar mədəni yönümlüyə və cоğrafi yaxınlığa
malik оlan müsəlman dövlətləri оlsunlar. Bu iqtisadi intеqrasiyanın ən pеrspеktivli mеxanizmidir.
Körfəz ölkələri arasında bəzi ərazi prоblеmlərinin mövcudluğuna baxmayaraq üzvdövlətlər
məhsuldar siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq saxlamağa və bir sıra bеynəlxalq prоblеmlər üzrə vahid
mövqеdən çıxış еtməyə müvəffəq оlurlar. Еyni zamanda Yəmən bu təşkilata daxil оlmağa çоxdan
çalışan dünyada ən yоxsul dövlətlərdən biridir, hərçənd ki, hеç bir mеyara görə о, təşkilat üzvü
оlan dövlətlərin yaratmış оlduqları sistеmə uyğun gəlmir.
Müsəlman dünyasında iqtidar оlan rеjimlər оnu da dərk еdirlər ki, daha sıx iqtisadi
əməkdaşlığın nəticəsində оnlar qismən və ya tam şəkildə hakimiyyətlərini itirə bilərlər. Оnlar sеçim
qarşısında оlacaqlar: ya islahatlar aparmaq, ya da ki, siyasi səhnədən gеtmək. İslam ölkələrinin
əksəriyyətinin rəhbərliyi siyasi intеqrasiyanın həyata kеçirilməsinin tərəfdarı оlsalar da, iqtisadi
sahədə intеqrasiyanın prоsеslərinin istər subrеgiоnal səviyyədə, istərsə də dünya ümması
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miqyasında dərinləşməsinin оbyеktiv оlaraq marağında dеyildirlər. Bu da rеgiоn dövlətlərinin
intеqrasiyaya оlan münasibətinin ikili səciyyə daşımasına səbəb оlur.
Bununla bеlə, İslam ölkələrində siyasi rеjimlərin transfоrmasiyası qaçılmaz idi. Bunu sоn
illərin ―Ərəb baharı‖ dеyilən qlоbal dəyişikliyi bir daha əyani şəkildə sübut еtmişdir. Həmçinin,
maliyyə qlоballaşması şəraitində milli hökumətlərin iqtisadi və sоsial siyasət həyata kеçirmək
imkanları da əsaslı şəkildə daralmış оlur. Еyni zamanda, əgər həmin dövlətlər xaricdən sərmayə
axını üçün rəqabət aparmaq istəyində оlurlarsa, оnar istər-istəməz güzəştə gеtməyə və başqa
dövlətlərdən gələn kapitalar üzərindən də nəzarəti zəiflətməyə məcbur оlurlar. Bu isə, sоn nəticədə
maliyyə qlоballaşmasının təsiri altında bir çоx İslam ölkələrində siyasi rеjimlərin dayanıqsızlığına,
Qərb ölkələrin xarici siyasətindən və iri Transmilli şirkətlərin mənafеyinin hansı istiqamətə
yönəlməsi kimi amillərdən asıllı оlmasına səbəb оlur.
Bеləliklə, İslam ölkələrində iqtisadi siyasətin əsasında islam həmrəyliyinin həyata kеçirilməsi
ilə yanaşı həmçinin sağlam praqmatizm də önəmli yеr tutur. Əlbəttə, yaxşı оlardı ki, vəziyyətin
pоzitiv istiqamətdə daha da dəyişməsi üçün ciddi iqtisadi islahatların həyata kеçirilməsi, ―açıq
qapı‖ siyasətinin aparılması və bununla da ölkələrə başqa müsəlman dövlətlərindən uzunmüddətli
invеstisiyalar fоrmasında kapitalın, qrantların və güzəştli krеditlərin daxil оlması həyata
kеçirilərdi. Bunun isə, yеganə həlli hərtərəfli sabitlikdən, hakim qüvvələrin həqiqi istəyindən və
rеal siyasi-iqtisadi münbit şəraitin yaradılmasından kеçməsindədir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ AVROPA TƏHLÜKƏSĠZLĠK
MƏKANINA ĠNTEQRASĠYASI
Cənubi Qafqazın geosiyasi mozaikasında ötən əsrin 90-cı illərində baş vermiş qlobal xarakterli
proseslər nəticəsində ciddi dəyişikliklərə uğramışdır. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın
simasında üç yeni dövlətin yaranması və dünya birliyinin sıralarına qatılması onun regionun
geosiyasi və geoiqtisadi mozaikasını ciddi şəkildə dəyişdi. Tədricən Cənubi Qafqazın güc mərkəzinə
çevrilən Azərbaycan Respublikasının geosiyasi mövqeyi onun Böyük İpək yolunun üzərində
yerləşməsi və zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik olması ilə bağlı idi. Müstəqilliyin ilk
günlərindən regionun üç dövlətindən ikisi – Azərbaycan və Gürcüstan Avropaya, Ermənistan isə
Rusiyaya yönəlik xarici siyasət xətti yeritməyə başladı.
Məqalədə regional təhlükəsizliyin mahiyyəti açılır, Cənubi Qafqaz regionunda gedən nüfuz
dairələri uğrunda mübarizəyə toxunulur, Azərbaycanın Avropa təhlükəsizlik məkanına qatılması
siyasəti təhlil edilir. Avropa İttifaqının xarici siyasətində Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının
əhəmiyyəti böyükdür və bu baxımdan ikitərəfli əməkdaşlıq qarşılıqlı faydaya əsaslanır. Bu amil
respublikamızın ümumavropa strukturlarına inteqrasiyasında əhəmiyyətli rol oynayır. Milli
diplomatiyamız
bu prosesdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması və ərazi
bütövlüyümüzün təmin edilməsi üçün ümummilli lider H.Əliyevin ―neft diplomatiyasından‖ uğurla
istifadə edir.
Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, Avropa İttifaqı, Azərbaycan, Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi,
prioritetlər, geosiyasət, ―məxməri inqilab‖, enerji amili, qlobal layihələr, təhlükəsizlik məkanı,
inteqrasiya, tarazlıq siyasəti, təhlükəsizlik, Avropa Qonşuluq Siyasəti.
Кенул ТАГИЗАДЕ
докторант, Бакинский Государственный Университет
ИНТЕГРАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПРОСТРАНСТВО
ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Геополитическая мозаика Южного Кавказа потерпела серьезных
изменений в
результате глобальных перемен совершившихся в 90-х гг. прошлого столетия.
Возникновение в лице Азербайджана, Грузии и Армении трех независимых государств и
вхождение их в международное сообщество коренным образом изменил геополитических и
геоэкономических облик региона. Со временем размешенный на дороге Великого Шелкового
пути и обладающими запасами углеводородных богатств Азербайджанская Республика
превращается силового центра Южного Кавказа. С первых дней независимости двух из
трех республик региона – Азербайджан и Грузия держал политический путь в направлении
Европы, а Армения - к России.
В статье раскрывается суть региональной безопасности, борьба за сфер влиянии в
Южно-Кавказском регионе, анализируется политика присоединение Азербайджана в
пространство Европейской безопасности. Значение углеводородных ресурсов Каспий-ского
моря во внешней политике Европейского Союза очень велика, с этой точки зрения
двухсторонные отношения является взаимовыгодным. Этот фактор имеет существенное
значение в деле интеграции нашей республики в обшеевропейские структуры. Национальная
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дипломатия в процессе урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта и обеспечение
территориальной целосности республики успешно использует «нефтяная дипломатия»
Общенационального лидера Г.Алиева.
Ключевые слова: Южный Кавказ, Европейский Союз, Азербайджан, Соглашение о
Партнерства и Сотрудничества, приоритеты, геополитика, «бархатная революция»,
энергетический фактор, глобальные проекты, пространство безопасности, интеграция,
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THE INTEGRATION OF AZERBAIJAN REPUBLIC TO THE EUROPEAN
SECURITY SPACE
Global processes have undergone significant changes on the 90s of last century of the South
Caucasus. Arising three state of the image of Azerbaijan, Georgia, and Armenia and joining of
them to the world union has changed significantly geo-political and geo-economic mosaic of the
region. Gradually turning of power center of South Caucasus the geopolitical position of
Azerbaijan Republic was related to location above the Great Silk Road and having to be an
abundant hydrocarbon reserves. On the first days of independency 3 of 2 states of region
Azerbaijan and Georgia began to move with foreign policy toward to Europe, as Armenia toward to
Russia.
In the article clarifies the main point of regional security, touches the struggle for circles of
influents in the region of South Caucasus, analyses joining policy of Azerbaijan to the European
space security. The hydrocarbon reserves of Caspian sea are great in the foreign policy of
European Union and in this point of view bilateral cooperation based on mutual benefit. This factor
playing a significant role of our republic the integration European structures. In this process
national diplomacy use successfully from "oil diplomacy" of national leader Heydar Aliev for
regulation of Nagorno-Karabakh conflict and ensuring territorial integrity.
Key words: South Caucasus, European Union, Azerbaijan, The Partnership and Cooperation
Agreement, priority, geopolitics, Velvet revolution, energy factor, global projects, security space,
integration, balance policy, security, European Neighborhood Policy
Müasir dünyanın geosiyasi mənzərəsi XX əsrin 90-cı illərində baş vermiş qlobal xarakterli
geosiyasi dəyişikliklərin təsiri altında formalaşsa da ABŞ-da 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən
sonra dünya nizamında əhəmiyyətli kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermiş, dünyanın yeni
siyasi coğrafiyası cızılmış, siyasət meydanına yeni geosiyasi aktorlar çıxmışlar. Əvvəlki dövrlərdə
olduğu kimi, indi də hadisələrin mərkəzində Avropada baş verənlər dayanırdı. Şərqi Avropa
ölkələrindəki ―məxməri inqilablardan‖ sonra Avropa evi Rusiya ilə həmsərhəd olmuşdu. Yaranmış
yeni beynəlxalq vəziyyət ilk növbədə Avropa strukturlarından - Avropa İttifaqı, Avropa Şurası,
NATO və ATƏT-dən yeni strateji kurs götürməyi tələb edirdi və məhz bu zəmində Aİ-nin və
NATO-nun məkanca genişlənməsi siyasətinə start verildi.
Dünyanın iqtisadi və enerji ehtiyatları ilə zəngin postsovet məkanından istəkləri olduqca çox
idi, bürada gedən böyük oyunların başlıca aktorları sırasında ABŞ, Rusiya, İngiltərə, Fransa,
Almaniya, Türkiyə, İran, İzrail, Çin və s. kimi dövlətlər Cənubi Qafqaz regionunda nüfuz üstünlüyü
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uğrunda mübarizə aparmaqdadırlar ki, bu prosesdə başlıca hədəflər Cənubi Qafqaz dövlətlərindən
Azərbaycan və Gürcüstan respublikalarıdır.
XX əsrin 90-cı illəri hüdudlarında Avropanın şərqində QİYŞ və Varşava Müqaviləsi Təşkilatı
kimi iki hərbi və iqtisadi blokun süqutu nəticəsində dezinteqrasiya prosesləri dağıdıcı xarakter
almışdı. Almaniyanın birləşməsi, Çexoslovakiya və Yuqoslaviyanın dağılması, regionun ölümsaçan
silahlardan təmizlənməsi, Adi Silahlı Qüvvələrin nəzarətə götürülməsi və tədricən ixtisar
edilməsinə başlanması, totalitarizmdən demokratiyaya keçidin uğurları ümumavropa
təhlükəsizliyinə yeni məzmun verdi. Avropanın arxitekturasında özünü göstərən olduqca mürəkkəb
siyasi - ideoloji və ictimai - iqtisadi proseslər nəticəsində ―sovet təhlükəsi‖ aradan qalxdıqdan sonra
regional təhlükəsizliyin təminatı gedişində yeni təhlükələrin meydana gəlməsi özünü göstərdi.
Təkqütblü dünyada müxtəlif səviyyələrdə təhlükəsizliyin təmin edilməsinin ikiqütblü və çoxqütblü
dünyadakından xeyli çətin işə çevrilmişdi. Avropa təhlükəsizlik məkanına can atan region
dövlətlərindən biri kimi Azərbaycan Respublikasının geosiyasətində Avropa istiqaməti öz
prioritetliyini zaman-zaman saxlayacaqdır ki, bu ilk növbədə dövlətçiliyimizin və milli
təhlükəsizliyimizin qorunması ilə bağlıdır. Digər tərəfdən, ―hələ dünyanın ağzı açılmayan‖ enerji
mənbələrindən biri kimi Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının əhəmiyyəti Qərb politoloji fikri
tərəfindən etiraf olundu.
Müasir elmi-nəzəri fikirdə təhlükəsizlik siyasətinin geosiyasi aspektləri dedikdə dövlət
maraqlarının digər dövlətlərin maraqları ilə əlaqəli şəkildə müəyyənləşdirilməsi və həyata
keçirilməsi başa düşülür ki, bu zaman rəqabət və qarşıdurma şübhəsizdir. Rus müəlliflərindən
V.M.Kulaqinə görə, bir qayda olaraq dövlətin daxili və xarici siyasəti, milli, regional və beynəlxalq
təhlükəsizliyin təminatının müxtəlif üsulları arasında praktiki olaraq hədd qoymaq mümkün deyil,
bununla belə, təhlükəsizliyin təminatına konseptual yanaşmanın düzgün seçimindən nəinki ayrı-ayrı
dövlətlərin, hətta dünyanın taleyi, sivilizasiyanın gələcəyi əsaslı şəkildə asılıdır (11, s. 8). Bu
baxımdan müstəqilliyinin üçüncü onilliyini yaşayan Azərbaycan Respublikası xarici siyasət
sahəsində artıq öz seçimini etmiş, Ümummilli lider H.Əliyüvin ―balans siyasəti‖ isə ümumiyyətlə
Cənubi Qafqazda nisbi sabitliyin yaranmasında mühüm rol oynamışdır.
Dövlət müstəqilliyinin ilk günlərindən etibarən Azərbaycan Respublikası beynəlxalq
münasibətlər sisteminə inteqrasiya prosesində iki məqsədin reallaşdırılmasına nail olmağa çalışırdı:
birincisi, dünya birliyi ailəsinə daxil olmaq; ikincisi, ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinə beynəlxalq dəstək əldə etmək. Respublikamızın zəngin təbii ehtiyatları-yeraltı və yerüstü
sərvətləri, iri istehsal sahələrinin mövcudluğu, elmi-texniki potensialı, sosial-iqtisadi, siyasi,
intellektual, elmi-mədəni və digər sahələrdə qazanılmış uğurlar, habelə Avropa ilə Asiyanın,
mədəniyyətlərin qovşağında yerləşməsi onun geosiyasi əhəmiyyətini artırırdı. Azərbaycanlı
müəlliflərdən H.Hüseynova yazırdı ki, iri geosiyasi qцввяlяrin dцnyadakы regional sistemlяrin
inkiшafina яhяmiyyяtli tяsirinin olduьu mяlumdur. Lakin bu təsirin hansı metodlar vasitəsi ilə və
hansı formada həyata keçirildiyi vя яn яsasы bu tяsirin nяticя etiban ilя regional sistemlяrя nя
dяrяcяdя tяsir etdiyi hяlя dя beynяlxalq mцnasibяtlяr nяzяriyyяsindя яtraflы tяdqiq olunmamыш
sahя kimi qalыr. Bu sяbяbdяn geosiyasi subyektlяrin regionlara tяsiri vя bu tяsirin regionlarын
inkiшafынda rolu bюyцk elmi maraq doьurur (6, s. 18).
Coğrafi baxımdan Azərbaycanın Avropa qitəsinə mənsubluğu şübhəsizdir, hazırda ölkəmizdə
həyata keçirilməkdə olan sivil cəmiyyət quruculuğu Avropa dəyərləri üzərində köklənmişdir.
Ümumavropa inteqrasiya proseslərinin müasir vəziyyəti, onun vahid və məqsədyönlü dəyərlər
əsasında qurulması prosesində toplanmış təcrübə Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinin
qurulmasında, siyasi və sosial – iqtisadi strukturlarının yaradılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb
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etməkdədir. Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinin Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda
geosiyasi maraqlarını nəzərə almadan regionda tarazlığı qoruyub saxlamaq və milli təhlükəsizliyi
təmin etmək mümkünsüzdür. Təsadüfi deyildi ki, ―milli təhlükəsizliyin təmin olunması problemi
özündə dövlət hakimiyyəti strukturlarının, ictimai təşkilatların, həmçinin vətəndaşların şəxsiyyətinin,
cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş təhdidlərin müəyyənləşdirilməsi, aradan
qaldırılması istiqamətində fəaliyyətlərini ifadə edir. Bu fəaliyyəti dövlətin milli təhlükəsizliyinin
təmin olunması siyasəti müəyyənləşdirir‖ (5, s. 8).
Azərbaycanın Respublikasının xarici siyasətində Avropa istiqaməti müstəqilliyin ilk illərindən
etibarən prioritet təşkil etmiş, qarşılıqlı əməkdaşlığın əsasları hələ 1991-ci il dekabrın 31-də Aİ və
üzvlərinin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanımaq haqqında birgə bəyanatından sonra qoyulmuş,
Avropa İttifaqının Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələrinin konseptual əsasları işlənib hazırlanmış,
geosiyasi, geoiqtisadi və enerji amillərinin təsiri altında tərəflər arasında müxtəlif sahələrdə
əməkdaşlığın inkişaf yolları müəyyənləşdirilmişdi. Avropanın prioritet seçilməsi iki amillə bağlı idi:
birincisi, Rusiyanın postsovet məkanını yenidən öz nüfuz dairəsinə qatmasına Qərbin imkan
verməyəcəyi birmənalı idi; ikincisi, Azərbaycan Avropanın tranzit (Böyük İpək yolu) və enerji
siyasətinin hədəfində idi (1, s. 2-3).
Dövlət müstəqilliyinin ilk günlərindən Azərbaycanın Qərbyönümlü xarici siyasətində zamanın
reallıqları nəzərə alınmırdı, balans saxlanmırdı, Türkiyəyə istiqamətlənən birtərəfli strateji kurs isə
tədricən ölkəmizi xaosa sürükləməkdə idi. Yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu və çoxtərəfli
əməkdaşlığın inkişafında dönüş Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin ortalarında yenidən
hakimiyyətə qayıdışı ilə başlandı. Məhz H.Əliyevin beynəlxalq nüfuzu və çoxşaxəli fəaliyyəti
nəticəsində Azərbaycan Respublikası qısa müddətə Ermənistanın, Rusiyanın və İranın ölkəmizin
ətrafında yaratdığı informasiya blokadasından çıxması mümkün olmuş və bununla da özünün haqq
işini, Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları zəminində təcavüzə və işğala məruz qaldığını dünya
ictimaiyyətinə çatdırmağa müvəffəq olmuşdu (1, s. 1).
Şərqi Avropa ölkələrindəki məlum dəyişikliklərdən sonra yaranmış ―vakuumun doldurulması‖
Avropa İttifaqından yeni strateji xəttin hazırlanmasını tələb edirdi ki, bu baxımdan NATO bloku yeni
reallıqlara daha sürətlə adaptasiya olundu, 1991-ci il ―Sülh və əməkdaşlıq haqqında‖ Roma
bəyənnaməsinə əsasən həmin ilin noyabrında keçirilən NATO dövlət və hökumət başçılarının
görüşunda Qərb və Şərq arasında təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı müntəzəm məsləhətləşmələrin
həyata keçirilməsi məqsıdi ilə Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının (ŞAƏŞ) yaradılması (12,
s.213) qərara alındı və 1992-ci ilin martında Azərbaycan da onun sıralarına qoşuldu və bu prosesdə
toplanmış təcrübəyə əsasən 1994-cü ilin yanvarında HATO-nun ―Sülh naminə tərəfdaşlıq‖ proqramı
meydana gəldi (6, s. 108-109). Tezliklə postsovet ölkələri də onun sıralarına qoşuldular.
Avropa İttifaqının şərqdə baş vermiş dəyişikliklərə, təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində həllini
gözləyən təxirəsalınmaz tədbirlərə cavab reaksiyası öz əksini Qərbi Avropa İttifaqının 1992-ci ilin
iyununda qəbul etdiyi ―Petersberq missiyası‖nda(Almaniya) tapdı ki, həmin sənəddə aşağıdakı üç
vəzifə qoyulmuşdu:
ənənəvi sülhyaratma missiyasının davam etdirilməsi;
xilasetmə və hunanitar əməliyyatlar;
- böhranların nizamlanması, onların baş verməsinin qarşısının alınması üçün preventiv
tədbirlərin görülməsi və sülhə məcbur etmə (9, s. 519-520).
―Petersberq missiyası‖na əsasən yaradılmış 6 min nəfərdən ibarət Fransa-Almaniya hərbi
təyinatlı Avrokorpusunun fəaliyyət zonasına Cənubi Qafqaz münaqişələri, o cümlədən də Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi də daxil idi ki, bu istiqamətdə aparılmış danışıqlar, münaqişə zonasına
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sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi məsələsi Rusiya və Ermənistanın müqaviməti üzündən
reallaşdırıla bilmədi və münaqişə uzandı (1, s. 2-3).
XX əsrin 90-cı illəri boyu Avropanın şərqini və cənubunu bürüyən sosial-siyasi böhranlar və
etnosiyasi münaqişələr (xüsusilə, Yuqoslaviyanın dağılması) buranın təhlükəsizliyinə ciddi təhdidə
çevrilmişdi və Avropa qurumlarından müvafiq tədbirlərin görülməsini tələb edirdi. Avropadaxili
bohranlar və Avropaxarici münaqişələr bütün regional qurumların ciddi qayğısına çevrilmişdi. Məhz
bu zəmində 1995-ci ildə Avropada Sabitlik Paktı adlı sənəd imzalanmış, FARE və TACİS
proqramları meydana gəlmişdi (9, s. 518). Aİ-nin ümumi təhlükəsizlik və xarici siyasət xətti Şərqi
Avropanın postsosialist və postsovet ölkələri üçün olduqca cəlbedici idi.
Təsadüfi deyildi ki, Azərbaycanın Avropa təhlükəsizlik məkanına qatılması yolunda 1994-1995ci illərdə görülmüş işlər tədricən öz bəhrələrini verməyə başladı. Belə ki, Avropa ölkələri ilə
çoxtərəfli əlaqə və əməkdaşlığın inkişafında mühüm sənədlərdən biri 1996-cı il aprelin 26-da
imzalanmış və 1999-cu il iyulun 1-də qüvvəyə minmiş ―Aİ ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq və
əməkdaşlıq haqqında‖ Lüksemburq sazişidir ki, onu imzalayan tərəflər arasında çoxşaxəli əlaqələrin
genişləndirilməsinə əlverişli imkanlar və perspektivlər açmışdı. Sazişin başlıca məqsədi
Azərbaycanın Avropa siyasi və iqtisadi məkanına inteqrasiyasına əlverişli şərait yaratmaqdan,
bərabərhüquqlu və qarşılıqlı faydaya əsaslanan əməkdaşlığın inkişafına yardımçı olmaqdan və
Azərbaycanın Avropa enerji bazarına daxil olmasına imkan yaratmaqdan ibarət idi (4, s. 169). Məhz
buna görə də, saziş imzalandıqdan sonra Azərbaycanın iqtisadiyyatına xarici kapitalın güclü şəkildə
cəlb olunmasına başlanmış, yaxın və uzaq xarici şirkətlərin yerli və regional miqyaslı müxtəlif iri
layihələrdə iştirakı təmin edilmiş, respublikamızın Avropanın simasında təhlükəsizlik məkanına
daxil olmaq üçün yollar açılmışdı.
Qeyd etməyə dəyər ki, ―Əsrin kontraktı‖ başda olmaqla onlarla neft müqaviləsinin
imzalanmasına, Avropa dövlətlərinin alternativ neft və qaz mənbələri əldə etməsinə, habelə Cənubi
Qafqaz regionu ilə bağlı respublikamızın da iştirakçısı olduğu Qərb mənşəli qlobal layihələrin
mövcudluğuna baxmayaraq Azərbaycanda ciddi strateji maraqlara malik olan Avropa İttifaqının
region siyasətində dönüş yalnız ABŞ-da 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra başlamışdı.
2002-ci ildən etibarən Avropa İttifaqı öz sərhədləri boyunca yerləşmiş dövlətlərlə əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi ücün müxtəlif layihələrlə çıxış etmişdi ki, bunlardan ən mühümü 2004-cü il mayın
12-də Azərbaycanın Avropa Qonşuluq Siyasətinə (AQS) qatılması hesab edilə bilər (1, s. 3-4). Bu
siyasət meydana gəldiyi andan Aİ qeyd edirdi ki, həmin siyasət üzv dövlətlərlə qonşular arasında
münasibətlərin möhkəmlənməsinə xidmət edir, bununla belə, nəzərə almaq lazımdır ki, AQS ölkələri
Aİ haqqında Maastrixt müqaviləsinə əsasən üzv dövlətlərə verilən imkanlardan məhrum olsalar da,
yaxın qonşu kimi müəyyən imtiyazlara malikdirlər. Əslində bununla da təhlükəsizlik və sabitlik,
qanunların aliliyi, demokratiya və insan hüquqları prinsiplərinə riayət olunmasını nəzərdə tutan
çoxtərəfli əməkdaşlıq münasibətləri möhkəmləndirilirdi. Avropa Qonşuluq Siyasətinin
respublikamıza yaratdığı imkanları aşağıdakı kimi səciyyələndirə bilərik:
- siyasi, iqtisadi və inzibati islahatların həyata keçirilməsi və birgə dəyərlərə hörmət
edilməsində konkret irəliləyişə nail olunması müqabilində Avropa İttifaqının daxili bazarında
müəyyən paya sahib olma imkanının yaradılması;
- vətəndaşların, əmtəələrin, xidmətlərin və kapitalın sərbəst dövriyyəsini təmin etmək
məqsədilə gələcək inteqrasiya və liberallaşma proseslərində iştirak etmək hüququnun əldə edilməsi;
- Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrlə daha səmərəli siyasi dialoqa nail olunması,
əməkdaşlıq, güzəştli ticarət əlaqələri və açıq bazar, miqrasiya, narkotik vasitələrin qeyri-qanuni
dövriyyəsi və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, sərmayələrin təşviqi və
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yeni maliyyə mənbələrinin əldə edilməsi, ölkəmizin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasının
birlik tərəfindən dəstəklənməsi və s (1, s. 6).
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyev məhz bununla əlaqədar olaraq respublikamızın
dunya siyasətində əhəmiyyətindən və uğurlarından bəhs edərək qeyd edirdi ki, ―beynəlxalq və
regional əməkdaşlığın gunbəgun genişlənməsi onu deməyə tam əsas verir ki, Azərbaycan iqtisadi
cəhətdən qudrətli dovlətdir. Azərbaycanın təşəbbusu ilə bolgədə uğurla icra edilən nəhəng enerji
layihələri bunun bariz numunəsidir. Bizim təşəbbusumuzlə muxtəlif istiqamətlərdə neft-qaz
kəmərləri cəkildi. Bu gun bu kəmərlər Azərbaycanın iqtisadi maraqlarını təmin edir, bolgənin
inkişafına xidmət gostərir, bolgədə gedən əməkdaşlığı dərinləşdirir və butovlukdə qitənin enerji
təhlukəsizliyində öz musbət təsirini gostərir‖(7).
Azərbaycanla Aİ arasında siyasivə iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı tərəflərin
siyasi maraqları və məqsədlərinə cavab verirdi. Belə ki, qarşılıqlı əlaqələrin gedişində bu Aİ
tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin dinc yollarla nizamlanması
məsələsində respublikamızın ərazi bütövlüyünün tanınması və dəstəklənməsinə gətirib çıxardı,
əməkdaşlığın inkişafı gedişində isə Aİ ilə Azərbaycan arasında siyasi və iqtisadi münasibətləri
müəyyənləşdirən müqavilə-hüquqi bazanın yaradılmasına başlandı, XXI yüzilliyin əvvəllərindən
etibarən tərəflər arasında sosial-siyasi, iqtisadi, hüquqi, təhlükəsizlik və s. məsələlərə dair dialoqun
inkişafı üçün möhkəm təməl yaratdı.
Avropa İttifaqının Azərbaycanda geosiyasi maraqları müxtəlif amillərin təsiri altında daim
dəyişməkdədir ki, bu özünü xüsusilə enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıqda göstərir. Tədqiqat
prosesində toplanmış sənəd və materialların təhlili göstərir ki, Aİ-nin Azərbaycana 1991-1996-cı
illər arasındakı münasibəti siyasi tanışlıq xarakteri daşısa da, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti
nəticəsində Dağlıq Qarabağda ―boz zonanın yaradılması‖ və buranın narkobiznes yuvasına
çevrilməsi Qərbin Ermənistana himayədarlıqlarına baxmayaraq artıq Avropanı təhdid və narahat
etməkdədir. Cənubi Qafqaza Qərbin münasibətinin dəyişməsinin göstəricilərindən biri də 1999-cu il
Paris Xartiyasının Azərbaycanı Xəzər regionunun bir hissəsi kimi ―ümumavropa maraqları‖
sahəsinə aid etməsi olmuşdu. Avropa Enerji Xartiyasının qəbulu Azərbaycana münasibətin pozitiv
mənada dəyişdiyini, iqtisadi əməkdaşlığın Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi istiqamətində inkişaf etdirilməyə başladığını göstərirdi.
Avropa İttifaqının şərqə doğru genişlənməsi qonşu dövlətlərlə qarşılıqlı münasibətlərin forma
və məzmunca təkmilləşməsini və zənginləşməsini tələb edirdi, məqsəd şərqdən gələn təhlükələrin –
qanunsuz miqrasiyanın, narkotiklərin dövriyyəsinin, terror təhlükəsinin və s. təhdidlərin Avropaya
daxil olmasının qarşısının alınması idi. Təsadüfi deyildi ki, Avropa Komissiyası 2003-cü ilin
martında Şuraya və Aİ Parlamentinə özünün hazırladığı ―Genişlənmiş Avropa - qonşuluq: bizim
şərq və cənub qonşularımızla münasibətlərin yeni çərçivəsi‖ adlı konsepsiyasını göndərmiş,
bununla da təhlükəsizlik mühitinin formalaşdırılması üçün yeni regional əməkdaşlıq strategiyasi
işlənib hazırlanmışdı. Aİ-nin yaxın qonşuları kimi postsovet məkanı ölkələri üçün 2004-2006-cı
illər dövrünü əhatə edən TACİS proqramının qəbulundan sonra Aİ Komissiyası 2003-cü il
sentyabrın 3-də postsovet məkanında regional əməkdaşlığın inkişafına kömək məqsədilə TACİS2003 regional proqramı əsasında 36,5 mln. evro məbləğində yardım müəyyənləşdirmişdi ki, həmin
yardımdan Cənubi Qafqaz ölkələrinə, o cümlədən də Azərbaycana pay ayrılmışdı (13, s. 256).
Azərbaycana verilən belə diqqətin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı narahatlıqdan
yarandığını müxtəlif mənbələrin verdiyi informasiyalar sübut edirdi. Belə ki, Dağlıq Qarabağ
regionunda narkotiklərin becərilməsi və istehsalı üçün zəruri olan şəraitin yaradılması barədə ABŞ
Dövlət Departamentinin mart 2000-ci il tarixli hesabatı və həmçinin, işğal edilmiş torpaqlarda
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qanunsuz nüvə layihələrinin yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan erməni təşkilatlarına qarşı
sanksiyaların tətbiq edilməsi üzrə ABŞ Dövlət Departamentinin may 2002-ci il tarixli qərarının
qəbul edilməsi Ermənistan dövlətinin müdafiəsi ilə bu cinayət fəaliyyətini idarə edən terrorçu
şəbəkəsinə xüsusi diqqət yetirilməsinə olan ehtiyacı sübut edirdi‖ (15).
Təsadüfi deyildi ki, AQS proqramına əsasən Avropa Komissiyası 2004-cü il mayında yeni
yaranan problemləri nizamlamaq məqsədilə ―Avropa qonşuluq siyasətinin strateji sənədi‖ adlı
xüsusi bildiriş qəbul etmişdi ki, sənədə əsasən Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla bağlı
məsələlər öz əksini tapmışdı. AQS-nin fəaliyyət planı bir sıra prioritet məqsədlərə malikdir ki,
bunların yerinə yetirilməsi Aİ ilə tərəfdaşlar arasında münasibətlərdə bir sira məqsədlərin
reallaşdırılmasını nəzərdə tuturdu. Strateji sənəddə həmin məqsədlər aşağıdakı kimi
müəyyənləşdirilmişdi: siyasi dialoq, ticarət, ədliyyə və daxili işlər, xarici siyasət və təhlükəsizlik
siyasəti məsələləri, münaqişələrin qarşısının alınması və böhranların nizamlanması, habelə
təhlükəsizliyə ümumi təhlükələrə qarşı mübarizə (məs., terrorizm, kütləvi qırğın silahlarının
yayılması və qeyri-qanuni silah dövriyyəsi, narkobiznesin inkişafı) və s. aid edilirdi (1, s. 7).
Minilliyin əvvəllərindən etibarən beynəlxalq terrorizmin planetin ümumi bəlasına
çevrilməsindən sonra Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrlə onların qonşuları arasında yeni ayrılıq
xəttlərinin yaranmasına imkan verməmək, əslində Aİ-nin ətrafında ―sanitar kordonu‖ yaratmaq
üçün, habelə sabitliyin, təhlükəsizliyin və çiçəklənmənin təmin edilməsi məqsədilə 2004-cü ildə
AQS proqramını ortaya atarkən yeni Avroasiya Balkanlarının yaranmasına imkan verməmək
məqsədi sərgiləyirdi. Məhz buna görə də elə həmin ildə bir sıra ölkələr, o cümlədən də Avropa
Komissiyasının qərarı ilə Azərbaycan bu siyasətə daxil edilmişdi, çünki beynəlxalq qurumların
hesabatlarında yer almış beynəlxalq cinayətkar ünsürlərin Avropaya daşınmasında Cənubi Qafqazın
adının tez-tez hallanması Aİ-ni preventiv tədbirlər görməyə vadar etmişdi.
Azərbaycanın və Avropa ölkələri ilə geosiyasi maraqlarının təmas nöqtəsi dünya siyasətində
alışdırıcı maddə sayılan neft amili ilə bağlıdır. Azərbaycanla Aİ arasında enerji sahəsində
əməkdaşlıq öz başlanğıcını XX əsrin 90-cı illərindən götürsə də, konkret ifadəsini prezident
İ.Əliyevin 2006-cı il noyabrın 7-də Belçikaya rəsmi səfəri zamanı Aİ-nin mənzil – qərargahında
imzalanmış Memorandumdan götürür. Danışıqların gedişində prezident İ.Əliyev bildirmişdi ki,
Cənubi Qafqaz regionuna münasibətdə AQS proqramının fəaliyyəti qarşıdakı beş ildə elə baza
yaradacaqdır ki, bununla da Azərbaycanın siyasi və iqtisadi inkişaf ölçüləri Aİ-nin göstəricilərinə
uyğun olacaqdır (10).
Belçikaya səfərin gedişi dövründə Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevlə Aİ Komissiyasının sədri
J.M.Borroza arasında enerji məsələləri sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair qarşılıqlı anlaşma
Memorandumu imzalandı ki, həmin sənəddə tərəflərarası əməkdaşlığın aşağıdakı sahələri
müəyyənləşdirilirdi:
- Azərbaycanın enerji sahəsinin Aİ-yə inteqrasiyası;
- Azərbaycandakı bütün enerji koridorlarının təhlil edilməsi və onların təhlükəsizliyinin
öyrənilməsi;
- Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələri ilə yanacaq enerji komplekslərinin idarəçiliyinin
təkmilləşdirilməsi sahəsində əməkdaşlığı;
- Azərbaycanla Aİ ölkələri arasında təcrübə, informasiya enerji bölməsinin idarəçiliyi
metodları sahələrində mübadilə (16).
Memorandum ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında ―Yol xəritəsi‖ hesab edilirdi və Azərbaycanla
Aİ arasında energetika sahəsində xüsusi münasibətlərin olduğunu göstərirdi. Onun bir sıra
müddəaları bu və ya digər dərəcədə fəaliyyət planinda əks olunmuşdu ki, bunlara əsasən
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Azərbaycanın birləşmiş Avropa ilə enerji sahəsində əməkdaşlığının inkişaf istiqamətləri və
perspektivləri müəyyənləşdirilmışdi (16).
Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolunu digər qurumlar – Avropa Şurası,
NATO və ATƏT də obyektiv qiymətləndirirdilər. Belə ki, AŞPA-da Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Azərbaycanın roluna dair 26 yanvar 2007-cı il tarixli 338 saylı
Yazılı bəyannamə yayılmışdı. Bəyannamədə Avropa ölkələrində enerji daşıyıcılarına olan tələbatın
getdikcə artması fonunda inşa olunmuş Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin və tikilməkdə olan
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin Avropa üçün alternativ enerji mənbəyi anlamına gəldiyi
vurğulanmışdır.
Məlum olduğu kimi, Aİ-nin Cənubi Qafqaz siyasətində regional layihələr mühüm rol oynayırdı
ki, bunlardan biri olan TACİS proqramı 2007-ci ilin yanvarında başa çatmış və Avropa Qonşuluq
və Tərəfdaşlıq Aləti (AQTA) ilə əvəz olunmuşdu. Daha geniş mandat və əhatə dairəsinə malik olan
AQTA AQS Fəaliyyət planlarinin həyata keçirilməsi üçün əsas maliyyə aləti hesab edilirdi. AQTA
3 başlıca strateji məqsədi reallaşdırmağı nəzərdə tuturdu: demokratiya və insan hüquqlarının təşviqi,
bazar iqtisadiyyatına keçidin asanlaşdırılması və davamlı inkişafın təşviqi, habelə qarşılıqlı maraq
kəsb edən sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi. AQTA çərçivəsində 2007-2013-cü illər üçün
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan üzrə Strategiya Sənədi Aİ yardım məqsədlərini və siyasət
məsuliyyətini əks etdirərək prioritet olan əməkdaşlıq sahələrini dəqiqləşdirirdi. Bu prioritetlər
Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatına və demokratik idarəetmənin təşviqinə yardım, Fəaliyyət
planinin həyata keçirilməsi və təhlükəsizlik məsələlərini əhatə edirdi (14).
Aİ-nin qonşularla münasibətlərinin daha da yaxınlaşması məqsədilə təsis etdiyi layihələrdən
biri də Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) təşəbbüsü idi ki, onu Aİ Xarici işlər nazirlərinin 26 may 2008-ci il
tarixli Brüssel görüşü zamanı Polşa və İsveç irəli sürmüşdülər. Təşəbbüs Azərbaycan, Gürcüstan,
Ermənistan, Ukrayna, Moldova və Belarusu əhatə edirdi. ŞT-nin 7 may 2009-cu il tarixində Praqada
keçirilən Zirvə görüşündə təşəbbüsün əsas məqsədləri və prinsipləri, həmçinin gələcək əməkdaşlıq
prosesinin ümumi müddəalarını müəyyən edən Birgə Bəyannamə qəbul edilmişdi. ŞT Aİ ilə
tərəfdaş ölkələr arasında münasibətlərin daha yüksək səviyyəyə qaldırılması, mövcud əməkdaşlığın
ikitərəfli və çoxtərəfli formatda davam etdirilərək genişləndirilməsini nəzərdə tuturdu. Belə ki,
tərəfdaş ölkələr arasında daha sıx əlaqələrin yaradılması məqsədilə mövcud Tərəfdaşlıq və
Əməkdaşlıq Sazişləri əvəzinə yeni, Assosiasiya Sazişlərinin imzalanması, tərəfdaş ölkənin
Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olduğu təqdirdə onunla azad ticarət zonasının yaradılması,
həmçinin vizaların tədricən liberallaşdırılması, tərəfdaş ölkələrin və Aİ-nin enerji təhlükəsizliyinin
gücləndirilməsi məqsədilə daha dərin əməkdaşlığın həyata keçirilməsi və s. planlaşdırılırdı (8).
Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin Brüsselə qeyd etdiyimiz səfərindən sonra Avropa
Komissiyasının sədri J.M.Borrozanın Azərbaycana cavab səfəri ikitərəfli əməkdaşlığın sonrakı
inkişafında əhəmiyyətli olmuşdu. Belə ki, səfərin gedişində - 2011-ci il yanvarın 13-də prezidenti
İ.Əliyevlə J.Borrozo arasında üç sənəd imzalanmışdı ki, bunlar birgə enerji siyasəti və əməkdaşlığı
sahəsində mühüm əhəmiyyətə malik idilər. Rusiyanın enerji blokadası siyasəti nəticəsində 20082010-cu illərin qışını və soyuğunu yaşamış Avropa alternativ enerji mənbələri axtarışında
Azərbaycana böyük önəm verməyə başlamışdı. Səfər zamanı imzalanmış sənədlərdən olan ―Cənubi
Qafqaz koridoru haqqında birgə Bəyannamə‖ regionda nəqliyyat arteriyası infrastrukturunun
yaradılması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində ciddi rol oynamışdı (2).
Ümumiyyətlə, toplanmış sənəd və materialların təhlili göstərir ki, Aİ ilə Azərbaycan arasında
əməkdaşlığın perspektivləri ilk növbədə Dağlıq Qarabağ probleminin çözülməsi və respublikamızın
ərazi bütövlüyünün təmin olunması, dövlətçiliyimizin gələcəyi, milli təhlükəsizliyimizin qorunması
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baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Əsası Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş kursun - ölkəmizin xarici siyasət və iqtisadiyyatının Avropa məkanına
doğru inteqrasiyası xəttinin davam etdirilməsi, Respublika Prezidenti İ.Əliyevin sərəncamı ilə
Avropa inteqrasiyası məsələlərinə dair Dövlət Komissiyasının yaradılması, Avropa İttifaqı
təcrübəsinə əsasən Azərbaycanda demokratik proseslərin həyata keçirilməsi, xüsusilə təhlükəsizlik
sahəsində əməkdaşlığın mühüm sahələrində prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə AQS
çərçivəsində fəaliyyət planının təsis edilməsi tərəflərarası əməkdaşlığın konturlarını aydın şəkildə
göstərir. Azərbaycanı AQS-yə daxil etməklə Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda cərəyan edən
proseslərin fəal iştirakçısına çevrilmişdir. Bakıda Aİ Komissiyasının nümayəndəlikləri üçün
ofislərin açılması, viza rejiminin yumşaldılması üçün Aİ-nin Cənubi Qafqaz ölkələri ilə
məsləhətləşmələrinin başlanması, habelə on prioritet istiqamətdən ibarət beşillik Fəaliyyət planının
qəbul edilməsi Avropa İttifaqının regionda uzunmüddətli siyasi və iqtisadi maraqlarından xəbər
verirdi.
Azərbaycan Respublikasının başlıca xarici iqtisadi siyasət istiqamətlərindən biri də Avropa
İttifaqı iqtisadi məkanına daxil olan dövlətlərlə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi yolu ilə iqtisadi
təhlükəsizliyimizin təmin edilməsidir. Hazirda Azərbaycan Aİ-nin qlobal iqtisadi sistemdə
geosiyasi çəkiyə malik bütün dövlətləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələri uğurla inkişaf
etdirməkdədir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan-Aİ qarşılıqlı münasibətlərində əlverişli iqtisadi
nəticələrə nail olunmuş, qarşılıqlı ticarət və investisiya fəaliyyəti sahəsində əhəmiyyətli göstəricilər
əldə edilmişdir. Tərəflər arasında ticarət əlaqələrinin inkişafı Azərbaycan-Aİ münasibətlərində
qarşılıqlı faydaya əsaslanan strateji əməkdaşlıq sahəsi hesab edilə bilər ki, bunlar TƏS sazişi
çərçivəsində həyata keçirilməkdədir. Bununla belə, Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığının 1996-2016-cı
illər dövrünün araşdırılması göstərir ki, Azərbaycana qoyulan Avropa kapitalının böyük hissəsi
iqtisadiyyatın xammal sahələrini əhatə edirdi, investisiyalar əsasən neft-qaz komplekslərinə, daha
sonra isə tikinti, qeyri-neft bölməsi, nəqliyyat, kommunikasiya və s. sahələrə yönəldilirdi (3).
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PSĠXOLOJĠ MÜHARĠBƏ VƏ ONUN ƏN ƏSAS SĠLAHI: TƏBLĠĞAT
Bu məqalədə psixoloji müharibənin mahiyyəti, hədəfləri, sülh və müharibə dövründə əhəmiyyəti
öz əksini tapmışdır. Həmçinin tarixdə mənəvi gücün önəminə əsaslanan hadisələr də qeyd
edilmişdir. Psixoloji müharibənin ən əsas hücum və müdafiə silahı olan təbliğatın növləri, əsas
xüsusiyyətləri göstərilmiş və təbliğat qədər önəmli olan əks-təbliğat da nəzərdən keçirilmişdir.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА И ЕЕ ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ: ПРОПАГАНДА
В этой статье отражается суть психологической войны, еѐ цели и значение во времена
войны и мира. В том числе, были упомянуты события, которые были обоснованы
важностью силы морали. Были показаны главное оружие нападения и защиты
психологической войны - пропаганда, еѐ главные особенности, а также было обращено
внимание на столь же важную как и пропаганда, анти-пропаганду.
Ключевые слова: психологическая война, пропаганда, психологическое воздействие,
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PSYCHOLOGĠCAL WARFARE AND ITS MOST ESSENTĠAL WEAPON:
PROPAGANDA
This article discusses the essence and goals of psychological warfare and importance in peace
and war term. Historical events being based on the value of moral power have been investigated, as
well. The types of propaganda which is the most essential attack and defense weapon of
psychological war, and its features are shown in this article. Likewise, anti-propaganda being
important as much as propaganda has been analyzed.
Key words: psychological warfare, propaganda, psychological impact, anti-propaganda, moral
power
Bir millətin düşmən olaraq gördüyü milləti rəqib güc olmaqdan çıxartmaq, asılı hala gətirmək
hətta yox etmək üçün mütləq hərbi gücü ilə müharibə aparması şərt deyildir. Rəqib gücün iradəsini
başqa yollarla zəiflətmək, məhv etmək mümkündür. Xüsusilə də müasir dövrümüzdə kütləvi
informasiya vasitələrinin yayılması, cəmiyyətlərdəki savadlılıq səviyyəsinin yüksəlməsi və
texnologiyanın inanılmaz dərəcədə inkişaf etməsi ilə əlaqədar artıq ölkələr bir tərəfdən cəbhələrdə
vuruşarkən digər tərəfdən də düşmən ölkənin xalqının və əsgərlərinin ruh halına təsir göstərməklə
müharibəni qazanmağa çalışırlar. Rəqib gücün iradəsinin zəiflədilməsinə yönəldilmiş müharibə
psixoloji müharibə adlanır.
Psixoloji müharibə dedikdə, bir dövlətin və ya dövlətlər qrupunun, digər dövlət ya da dövlətlər
qrupu üzərində milli mənfəətlərini gerçəkləşdirmək üçün o ölkədə və ya başqa ölkələrdə seçdiyi
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hədəf kütlələrin duyğu, düşüncə və davranışlarını öz məqsədlərinə uyğun dəyişdirmək üçün siyasi,
hərbi, iqtisadi, sosial, ideloji və texnoloji sahələrdə tətbiq olunan bütün fəaliyyətlər nəzərdə tutulur.
Qısaca olaraq bu müharibənin hədəfi düşmənin mənəvi gücünü zəiflətmək, düşmən tərəfdə şübhə,
məmnuniyyətsizlik və qarışıqlıq yaratmaqdır. Təbliğat mövzusunu elm halına gətirən Harold Dauyt
Losuel psixoloji müharibənin məqsədinin əldəki döyüşmə imkanlarından məhdud səviyyədə istifadə
olunması nəticəsində düşmənin müqavimət gücünün zəiflədilərək müharibəni qazanmaq olduğunu
ifadə etmişdir (4, s.67).
―Kütlə psixologiyası‖ adlı əsərin yazarı Gustav Le Bon ―İstifadə olunması bilinərsə
psixologiyanın tərsanələrində dünyanın ən qüdrətli toplarından daha təsirli silahlar hazırlana bilər‖
deyərkən, psixoloji müharibənin rəqib güc üzərində nə qədər dərin və ağır nəticələrə yol aça
biləcəyini dilə gətirmişdir.
Millətlərin içində olduqları hərbi, siyasi, iqtisadi və mədəni mübarizədə əsaslandıqları milli
güclərinin iki təməl ünsürü vardır. Bunlar maddi və mənəvi dəyərlərdir. Milli qürur, dövlət və
cəmiyyət qarşısında fərdlərdə yüksək məsuliyyətlilik duyğusu, həmrəylik, çalışqanlıq, dürüstlük
kimi dəyərlər bir millətin mənəvi dəyərləridir. Maddi dəyərlər isə sahib olunan bütün yeraltı və
yerüstü sərvətlərdir. Maddi dəyərlər baxımından zəifləmə olmasa da mənəviyyatın zəifləməsi
ümumi gücün zəifləməsi nəticəsini doğurur. Hətta mənəvi güc ―sıfır‖ isə maddi güc də ―sıfıra‖
yaxın olur.
Psixoloji müharibə də maddi ünsürləri deyil, mənəvi ünsürləri hədəf alır. Psixoloji müharibə ilə
rəqibin zehni bulandırılır, şüur itkisinə sövq edilir, mənfəətlərini doğru müəyyən etməsinə mane
olunur. Bu müharibə növünü kütləvi hipnoz fəaliyyəti olaraq da xarakterizə etmək mümkündür.
Ən önəmli mənəvi dəyərlərdən biri də bir millətin psixoloji gücüdür. Psixoloji güc bir millətin
özünə güvəninin, həyata müsbət baxışının, prinsiplərinin düzgünlüyünə inanmasının cəmidir. Bunu
da yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, bir ordunun mənəvi gücü içindən çıxdığı cəmiyyətin mənəvi
gücü qədərdir.
Misir Fironu qövmünün insanlarının müxtəlif vasitələrlə mənliklərini tapdalayır, şəxsiyyətlərini
təhqir edirdi. Firon onların igid kişilərini qətlə yetirir, ona qarşı etiraz edənlərə müxtəlif işgəncələr
verir, onlarla qul kimi davranır, istədiyi şəxsi özünə qul seçir, bir sözlə, onlara istədiyi ən alçaldıcı
hökmü tətbiq edirdi. Qövmünü daim qorxu, səfalət, aclıq və dəhşət içində saxlayırdı. Uzun müddət
davam edən bu hallar onlara o qədər psixoloji zərbələr vurmuşdu ki, özlərinə olan inamı tamamilə
itirmiş, dəyərləri aradan qaldırılmışdı. Bu psixoloji təsir o həddə çatmışdı ki, qövm özünü ən alçaq
və hər növ çirkin işlərə layiq hesab edirdi. Bunun nəticəsində Firon onlarla istədiyi kimi davranır və
bunun müqabilində əsla onların etirazı ilə qarşılaşmırdı. Onlar deyilən hər bir işi sözsüz yerinə
yetirirdilər.
Mənəvi gücün önəminin başa düşülməsi baxımından 1930-cu illərin sonunda baş verən SSRİFinlandiya müharibəsinin nəzərdən keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
1939-cu il, 30 noyabrda 425 min sovet əsgəri sərhədi keçərək hücum edəndə Finlandiyanın
uduzmaq üçün hər bir bəhanəsi var idi. Finlandiya ordusu SSRİ ordusundan qat-qat az idi. Cəmi 3.5
milyon əhalisi olan Finlandiya yüz milyonlarla vətəndaşı olan nəhəng Sovet İmperiyası ilə təkbətək
qalmışdı. Finlandiya ordusunun şəxsi heyəti 265 min olduğu halda, Stalin müharibəyə 425 min
hərbçi göndərmişdi. SSRİ-nin 2876 mina atan və ağır silahlarına qarşı Finlandiya 534 ədəd silahla
çıxmışdı (5).
Təqribən 1000 kilometrlik cəbhəboyu hücuma keçən sovetlər finlər üzərində mütləq tank
üstünlüyünə malik idilər. Orduya cəlb olunanların böyük əksəriyyətini hətta uniforması da olmayan,
silahı çatışmayan könüllülər təşkil edirdi. ―Kəmiyyət özü bir keyfiyyətdir‖ prinsipinə əsaslanan
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sovetlərin taktikası sadə idi. Onlar say və təchizat üstünlüyündən istifadə edib qısa vaxt kəsiyində
bacardıqca çox ərazi tutmağa və düşmənin iradəsini qırmağa çalışırdılar.
12 martda – döyüş əməliyyatları başlanandan üç ay yarım sonra saysız-hesabsız canlı qüvvə
təchizatına malik rəqiblə meydanda tək qalmış finlər sülhə getməyə məcbur oldular. Finlandiya
ərazisinin əhəmiyyətli kəsimi sovetlər tərəfindən ilhaq olundu. Amma bu üç ayda finlər çox şeyə
nail oldular. Sovet ordusu Qış Müharibəsində 200 minə yaxın, finlər isə 26 min itki vermişdi. 1600
rus tankı və 684 rus təyyarəsi məhv edilmişdi. Ən mühümü isə, finlər dünyaya sübut etdilər ki,
vətənini sevən və yüksək əhval-ruhiyyəyə malik əsgər məhdud resursla hansı şücaətlərə qadirdir.
Psixoloji müharibə sadəcə müharibədə qalib gəlmək üçün bir vasitə deyil, eyni zamanda
müharibədən sonra da sülhün əldə olunması vasitələrindən biridir. Həmçinin bu müharibə heç
dayandırılmadan sülh şəraitində də davam etdirilir. Bu mənada psixoloji müharibə kəsintisiz
müharibədir. V. Lenin ― Sülh müharibənin başqa yollarla davamıdır‖ deyərkən, Mao Tsedun
―siyasəti qansız müharibə, müharibəni qanlı siyasət‖ olaraq təsvir edərkən psixoloji müharibənin bu
xüsusiyyətinə diqqət çəkmişdirlər.
Müharibələrin qazanılmasında və ya itirilməsində, sülh şəraitinin davam etdirilməsində
kütlələrin ruh halına təsir göstərmək tarixin ilk dövrlərdən bəri mövcud olmuşdur. Bu istiqamətdə
düşmənin kollektiv ruhuna təsir edən və ordulardakı texniki çatışmazlığı təlafi etmək məqsədli hərbi
hiylələrə ən qədim zamanlarda belə rast gəlinmişdir. Psixoloji müharibənin plansız və təşkilatsız ilk
tətbiqi çinli hərbi strateq və müharibə filosofu Sun Tzu tərəfindən e.ə. V əsrdə ―Müharibə sənəti‖
adlı əsərdə dilə gətirilmişdir (3, s.133). Sun Tzunun timsalında bütün müdrik insanlar və dahilər
həmişə yaxşı başa düşüblər ki, müharibədən qaçmaq və qanlı münaqişələrə bulaşmamaq ən böyük
qələbədir. Bəzən bu qaçılmaz olur. Müharibə ilə müharibə aparmağın mümkünsüzlüyünü dərk
etdikdə, müharibədən necə ağılla, daha sonra güc ilə ayrılmağın yolları haqqında axtarışlara
başlamaq lazımdır. "Müharibə sənəti" məhz belə bir nəticədir. Müharibənin anatomiyasını hər
tərəfdən mühasirəyə alan "Müharibə sənəti", onun fizikasını, psixologiyasını və siyasətini dərindən
öyrənərək, qələbəni qansız, davasız və zor tətbiq etmədən, ən optimal yol ilə necə əldə etməkdən
bəhs edir (6). Asan olmayan bu iş üçün dərin zəka vacib şərt, müdriklik qaçılmaz təfəkkür
dərəcəsidir. Kitab müharibəninin xəsarətlərini minimumlaşdırmaq üçün strategiyalar təklif edir.
Əsərdə qeyd olunur ki, ―Rəqibi güc sərf etməyə sövq edərkən öz gücünü qorumağı bilmək
lazımdır‖. Həmçinin düşmən hökumətin fəaliyyətlərinə hər vasitə və imkandan yararlanaraq mane
olunmasını, rəqib ölkədə dəyərli olan şeylərin dəyərsizləşdirilməsini, düşmən xalqın öz aralarında
olan münaqişələrin yayılmasını, və adətlərinin gülünc hala gətirilməsinin vacibliyi də qeyd olunur.
Bir başqa yazılı psixoloji müharibə ünsürü isə N. Makiavellinin ―Hökmdar‖ adlı kitabıdır. Kitabda
psixoloji müharibə iqtidara gəlmə və iqtidarda qalmanın vasitəsi olaraq ələ alınmışdır.
Psixoloji müharibə anlayışının istifadə dərəcəsinin artması və beynəlxalq strategiyalar
içərisində önəmli bir yerə sahib olması, əvvəl I Dünya Müharibəsi illərində, daha sonra isə artan
istiqamətdə II Dünya Müharibəsi illərində gerçəkləşmişdir. Psixoloji müharibə vasitəsi olaraq I və
II Dünya Müharibəsi illərində ən çox havadan və yerdən atılan bəyannamələrdən istifadə
olunmuşdur. Həmçinin Amerikanın tətbiq etdiyi psixoloji müharibədə plakatlardan da çoxlu sayda
istifadə edilmişdir. I Dünya Müharibəsi illərində Ceyms Montqomeri Fleq tərəfindən 1915-ci ildə
çəkilmiş plakatda ―Sem dayı‖ amerikalı əsgərləri vətəni qorumağa çağırırdı. Plakatın alt hissəsində
ingilis dilində ―I Want You‖ cümləsi yazılmışdı. Bununla Sem dayının hər bir amerikalı əsgərə
ehtiyacı olduğu fikri formalaşırdı. Montqomeri Fleq tərəfindən çəkilən plakatın böyük uğur əldə
etməsindən sonra, həmin plakat heç bir əlavə edilmədən II Dünya Müharibəsi ərəfəsində də gəncləri
mübarizəyə səsləmişdir. 1944-1945-ci illərdə Amerika Hərbi Hava Qüvvələrinin 2 donanmasına və
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4500 əsgərə Alman Ordusuna qarşı tətbiq olunan psixoloji müharibəni davam etdirmək əmri
verilmişdir. General Eyzenhauer II Dünya Müharibəsindən sonra ―Hərb elmində yaşadığımız ən
böyük dəyişiklik psixoloji müharibənin ən təsirli silah olaraq formalaşmasıdır‖ demişdir (2, s.9).
Psixoloji müharibənin ən önəmli və güclü silahı təbliğatdır. Latın dilindən ―propagere‖
sözündən götürülmüş və tərcümədə ―yeni fidanlar əkmək‖, ―yeni fikirlər ortaya qoymaq‖ mənasına
gəlir (4, s.22). Təbliğat; hədəf kütlələrin və ya şəxslərin fikirlərini, hislərini və davranışlarını bilərək
təsir altına almaq və dəyişdirmək məqsədilə hazırlanan mesajların uyğun informasiya vasitələri ilə
kütlələrə çatdırılmasıdır. Başqa bir deyişlə təbliğat, bir doktrinanı yaymaq, hədəfdə olan milləti ya
da kütləni fikrən qazanmaq, qarşı tərəfin düşüncə və psixologiyasına təsir edə bilmək məqsədi ilə
təşkilatlı və davamlı surətdə fəaliyyət göstərməkdir. H. D. Losuel qeyd etmişdir ki, təbliğat:
―Mənalı simvollar ya da hekayələr, şəkillər, xəbərlər və digər kütləvi informasiya vasitələri ilə
düşüncələrin idarə olunmasını ifadə edir.‖
Təbliğatın məqsədləri:
1) Fərdləri qəbul etməyə məcbur olmadıqları bir düşüncəni qəbul etməyə, etməyə məcbur
olmadıqları bir hərəkəti öz istəkləri ilə etməyə yönəltməkdir.
2) Bəlli bir hədəf uğruna ictimai rəy formalaşdırmaq, həmçinin dövlətin silahlı qüvvələrinin
mənəviyyatını yüksək tutmaq, düşmənin mənəviyyatını sarsmaqdır.
3) Təbliğatçının istədiyi davranışı formalaşdırmaq və bu davranışı uyğun fikirlərlə
möhkəmlətməkdir.
Yaxın tarixdə təbliğatı ən sistemli şəkildə istifadə edən şəxs Adolf Hitler olmuşdur. Hitler
deyirdi ki, ―Təbliğat, istifadə etməsini bilənin əlində qorxunc bir silah olacaqdır‖. Hitlerə görə
təbliğatın məqsədi ―Tək-tək və elmi olaraq insanları məlumatlandırmaq deyil, kütlələrin diqqətini
müəyyən hadisələr, ehtiyaclar və lazımi digər mövzular üzərinə çəkməkdir‖ (3, s.152). Həmçinin
Hitler qeyd edirdi ki, ― Təbliğat duyğulara və birazda ağla xitab etməlidir. Xalqın başa düşə biləcəyi
sahədə edilməlidir. Təbliğat qarşısındakı cəmiyyətin səviyyəsində olmalı və bu vəziyyət əldə edilən
nəticələrlə dəyərləndirilməlidir. Təbliğatda hər şeyi qarşı tərəfə görə müəyyən etmək lazımdır.
Təbliğat bir vasitədir. Xidmət etdiyi məqsədə köməkçi ola bilməsi üçün uyğun bir formada
müəyyənləşdirilməlidir. Müvəffəqiyyət bir təbliğatın dəyəri baxımından yeganə ölçüdür.‖
Hitler rejimin qabaqcıl simalarından olan Yozef Gebbelsi Xalqı Maarifləndirmə və Təbliğat
naziri təyin etmişdi. Gebbelsin ilk işlərindən biri yəhudilər və nasist rejiminə qarşı çıxan yazarlar
tərəfindən yazılmış bütün kitabları Berlinin Babel meydanında yandırmaq olmuşdur. Müharibənin
ilk və ən istəkli müdafiəçilərindən biri olan Gebbels Alman xalqını müharibəyə hazırlamaq üçün
əlindən gələn hər şeyi etmişdi. Müharibə dövründə digər nasist liderləri ilə dəyişən ittifaqlar
quraraq güc və nüfuzunu artırmışdı. Gebbels bu işin öhdəsindən məharətlə gəlmişdi. Onun təbliğat
maşını bu kimi prinsiplərlə işləyirdi;
- Yaradıcılıqla məşğul olan hər kəs dolayı senzuradan keçməli idi.
- Kitabxanalara basqın etməklə bütün "zərərli" kitablar yandırılmışdı.
- Xalq yalnız yəhudilərin "pisliyini", Hitlerin "mükəmməlliyini", ideal bir nasistin həyat
tərzinin necə olmasını təbliğ edən filmləri izləyə bilirdi.
- Cein obrazının meşə şəraitində geyməyə məcbur olduğu paltarların alman qadınlara pis örnək
olacağı səbəbi ilə "Tarzan" filmi qadağan edilmişdi.
- Hitlerin çıxışlarını hər kəsin dinləməsi üçün "xalq alıcısı" adlandırılan bir radio modeli
istehsala buraxılmış, ən böyük küçələrdə səs gücləndirici qurğular yerləşdirilimişdi.
- Bütün kafe və restoranlar Fürerin çıxışlarını yayımlamağa məcbur idi.
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Bu və ya digər tədbirlər xalqı savaşa hazırlamaq və müharibəni davam etdirmək üçün lazım
olan motivasiyanı əldə etmək üçün istifadə olunmuşdur.
Davamlı olaraq və sistematik bir şəkildə təkrarlanan görüntü və simvollar fərdlərin, xüsusilə də
gənclərin və uşaqların; duyğu, dəyər və davranışlarında formalaşdırıcı və müəyyənləşdirici təsirə
malikdir.
Afişalar, filmlər və radio yayımları ABŞ-ın II Dünya Müharibəsi illərində ən çox istifadə etdiyi
təbliğat vasitələri idi. ABŞ film sənayesinin müharibə mövzusunda müxtəlif dövrlərdə təqdim etdiyi
filmlər, reallıqda hər dövrdə ABŞ-ın o andakı siyasətinin bir ifadəsidir. II Dünya Müharibəsi
dövründə ABŞ tərəfindən çəkilən və müəyyən mənada siyasətini əks etdirən filmlərə misal olaraq,
Nasist Casusun Etirafları (Confessions of a Nazi Spy), Böyük Diktator (Great Dictator), Çavuş
York (Sergeant York) kimi filmləri göstərə bilərik.
ABŞ kimi böyük bir əraziyə malik ölkədə radio yayımları o illəri nəzərə alsaq əhaliyə çatmaqda
qəzet və braşuraların dağıdılmasının çətinliyinə nisbətdə daha asan yol idi. Bu səbəblə də F. D.
Ruzveltin prezidentlik etdiyi dövrdə Ağ Ev bir növ radio stansiyası halına gətirilmişdi. Bu
yayımlarla da xalqın müharibəyə dəstək olması təmin olunmağa çalışılırdı. Və müharibəyə girmə
vacibliyi xalqa izah olunarkən istifadə olunan ən əsas və ən vacib arqument isə bu idi: ―Əgər
Hitlerin qarşısı alınmasa, bütün Avropanı ələ keçirəcək və ardından da sıra ABŞ-a gələcək‖. 1942ci ilin fevral ayında yayımlanmağa başlayan radio proqramı ―This is War‖ hər şənbə günü
―Düşmən, ABŞ müharibədə, Sizin Ordunuz‖ adlı bölümlərlə yayımlanır və təxminən 20 milyon
amerikalı tərəfindən dinlənilirdi.
Radionun bütün üstünlüklərinə rəğmən təbliğat ilə xalqa təsir göstərmək mövzusunda afişa
istehsalçıları da böyük uğur əldə etmişdilər. Ben Şan, Norman Rokvel, Devid Ston Martin kimi
sənətçilər tərəfindən hazırlanan afişalar; xalqı davamlı olaraq istehsal etməyə, israfdan uzaq
durmağa, diqqətsiz və sirləri ortaya çıxara biləcək danışıqlardan uzaq durmağa səsləyirdi (1, s.95).
Təbliğat sahəsi zəngin bir sahədir və başa düşülməsi üçün təbliğatın müxtəlif faktorlarına görə
müxtəlif təsnifatları aparılır.
Səviyyəsinə görə təbliğatın növləri;
a) Stratejik təbliğat: Bu təbliğat növü qitələrarası və ya millətlərarası təbliğatdır. Stratejik
təbliğatın təsiri çox gec başa düşülür. Stratejik təbliğatda zehin və hafizə mövzularının
incəliklərindən faydalanılır. Bu təbliğat yaxşı bir mövzu seçib, onu cəlbedici hala gətirib, israrla
təkrar etmək mənasına gəlir. Stratejik təbliğat hər növ təbliğatın təməlini təşkil edir. Burada istifadə
olunan vasitələr daxili və xarici mətbuatdır. 1945-1990-cı illər arasında ABŞ-ın SSRİ-yə və NATOnun Varşava Paktına tətbiq etdiyi psixoloji müharibə stratejik psixoloji müharibədir.
b) Taktik təbliğat: Bu təbliğat növünün tətbiq olunduğu bölgə dardır və bu səbəblə də qısa
müddətdə nəticəyə çatmaq mümkündür. Tətbiq olunduğu yerə misal olaraq cəbhəboyu zonanı
göstərə bilərik.
Mənbəsinə görə təbliğatın növləri;
a) Ağ təbliğat (white propaganda): tamamilə açıq formada tətbiq olunan təbliğatdır, kaynağı
bəllidir və özünü tanıtmaq istəyir. Açıq və şəffafdır. Ağ təbliğatda doğruluğa önəm verilir, çünki
yalan xəbər qaynağa olan güvəni sarsa bilər. Bu növün ən güclü tərəfi, qarşı tərəfin fikirlərini məhv
etməsi və tərəfdarlarını azaltmasıdır. Çünki doğru, açıq və şəffaf təbliğat kütlələrdə güvən
duyğusunu formalaşdırır. Demokratik ölkələrdə tez-tez istifadə olunan təbliğat növüdür.
b) Boz təbliğat (grey propaganda): Psixoloji müharibənin önəmli təbliğat ünsürlərindən biri
olan boz təbliğat zehinlərdə bulanıq düşüncələrə səbəb olur. Burada qaynaq bəlli deyildir,
doğruluğu sübut oluna bilməz.
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c) Qara təbliğat (black propaganda): Ağ təbliğatın əksidir. Burada həqiqi qaynaq gizlidir.
Gerçəkləri dəyişdirməyi, inancları sarsmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur.
Təbliğatın digər növləri aşağıdakılardır;
Mövzusu baxımından: siyasi, iqtisadi, hərbi və dini-mədəni təbliğat, metoduna görə
təbliğat:qorxuducu, inandırıcı və təhrikedici təbliğat, əhatə baxımından: ümumi, məhdud və fərdi
təbliğat, sahəsi baxımından: daxili və xarici təbliğat, hədəfdə olan cəmiyyətə görə:dost, düşmən və
bitərəf cəmiyyətlərə tətbiq olunan təbliğat (3, s.158-162).
Sülh və müharibə şəraitində müxtəlif məqsədlərlə əlaqədar olaraq kəsintisiz davam edən və hər
sahədə meydana çıxan təbliğatı təsirsiz hala gətirmək üçün yerində və zamanında lazımlı müdafiə
tədbirlərinin alınmasına əks-təbliğat deyilir. Əks-təbliğat təbliğat qədər önəmlidir. Çünki təbliğatın
gerçəkləşdirildiyi sahə sadəcə təbliğat aparanın tək başına olduğu sahə deyildir. Bir çox fərqli
təbliğat eyni zamanda, eyni qrupa yönəldilmiş olur. Və eyni hədəf kütləni qazanmaq istəyənlər bir
tərəfdən ―özlərindən‖ danışarkən, digər tərəfdən də rəqiblərini ―qaralayırlar‖. Bu mənada əkstəbliğat təbliğatın uğurlu olması üçün zəmin hazırlayır.
Uğurlu əks-təbliğat aparmaq üçün ―təbliğat analizinin‖ gerçəkləşdirilməsi lazımlıdır. Təbliğat
analizinin beş mərhələsi mövcuddur (4, s.55). Bunlar ardıcıl olaraq aşağıdakılardan ibarətdir.
1) Mənbə analizi: Təbliğatı aparan qaynaq- tarixi, missiyası və təbliğatı gerçəkləşdirən şəxslər
baxımından araşdırılır.
2) Vasitə analizi: Təbliğatın həyata keçirilməsində istifadə olunan vasitələrin
müəyyənləşdirilməsi və təhlili gerçəkləşdirilir. Təbliğatda istifadə olunan mətbuat və yayım
orqanları bu çərçivədə müəyyənləşdirilir.
3) Məzmun analizi: Təbliğatın məzmunu, vermək istədiyi təməl mesajların müəyyən olunması
məzmun analizidir.
4) Cəmiyyət analizi: Çox vaxt təbliğat cəmiyyətin bir bölümünü hədəf alaraq gerçəkləşdirilir.
Əks-təbliğatda hədəf alınan bölümün müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
5) Təsir analizi: Təbliğatı aparan tərəfin təbliğatdan gözlədikləri və nəticədə çatacağı nöqtəni
müəyyən etmək üçün təsir analizi nəzərdə tutulmuşdur.
Müasir dövrümüzdə dövlətlər öz vətəndaşları və iqtisadi maraqlarının təhlükəsizliyi ilə yanaşı,
mədəni-mənəvi dəyərlərini qorumaq üçün xüsusi tədbirlər görmək məcburiyyətindədirlər. Əvvəldə
də qeyd etdiyimiz kimi psixoloji müharibə maddi ünsürləri deyil, mənəvi ünsürləri hədəf alır. Bu
baxımdan hər bir dövlət psixoloji müharibənin önəmini anlamalı və ona yönəlmiş psixoloji
müharibəyə qarşı fəaliyyət göstərməlidir.
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Persian Gulf War, also called Gulf War, (1990–91), international conflict that was triggered
by Iraq‘s invasion of Kuwait on August 2, 1990. Iraq‘s leader, Saddam Hussein, ordered the
invasion and occupation of Kuwait with the apparent aim of acquiring that nation‘s large oil
reserves, canceling a large debt Iraq owed Kuwait, and expanding Iraqi power in the region. On
August 3 the United Nations Security Council called for Iraq to withdraw from Kuwait, and on
August 6 the council imposed a worldwide ban on trade with Iraq. (The Iraqi government responded
by formally annexing Kuwait on August 8.) Iraq‘s invasion and the potential threat it then posed
to Saudi Arabia, the world‘s largest oil producer and exporter, prompted the United States and its
western European NATO allies to rush troops to Saudi Arabia to deter a possible attack. Egypt and
several other Arab nations joined the anti-Iraq coalition and contributed forces to the military
buildup, known as Operation Desert Shield. Iraq meanwhile built up its occupying army in Kuwait
to about 300,000 troops.
On November 29 the UN Security Council authorized the use of force against Iraq if it did not
withdraw from Kuwait by January 15, 1991. By January 1991 the allied coalition against Iraq had
reached a strength of 700,000 troops, including 540,000 U.S. personnel and smaller numbers of
British, French, Egyptians, Saudis, Syrians, and several other national contingents. Saddam
steadfastly refused to withdraw Iraqi forces from Kuwait, however, which he maintained would
remain a province of Iraq.
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The allied coalition‘s military offensive against Iraq began on January 16–17, 1991, with a
massive U.S.-led air campaign that continued throughout the war. Over the next few weeks, this
sustained aerial bombardment, which had been named Operation Desert Storm, destroyed Iraq‘s air
defenses before attacking its communications networks, government buildings, weapons plants, oil
refineries, and bridges and roads. By mid-February the allies had shifted their air attacks to Iraq‘s
forward ground forces in Kuwait and southern Iraq, destroying their fortifications and tanks.
On January 16, 1991, President George H. W. Bush announced the start of what would be
called Operation Desert Storm—a military operation to expel occupying Iraqi forces from Kuwait,
which Iraq had invaded and annexed months earlier. For weeks, a U.S.-led coalition of two dozen
nations had positioned more than 900,000 troops in the region, most stationed on the Saudi-Iraq
border. A U.N.-declared deadline for withdrawal passed on January 15, with no action from Iraq, so
coalition forces began a five-week bombardment of Iraqi command and control targets from air and
sea. Despite widespread fears that Iraqi President Saddam Hussein might order the use of chemical
weapons, a ground invasion followed in February. Coalition forces swiftly drove Iraq from Kuwait,
advancing into Iraq, and reaching a cease-fire within 100 hours—controversially leaving Saddam
Hussein in power. While coalition casualties were in the hundreds, Iraqi losses numbered in the tens
of thousands. Operation Desert Storm, a massive allied ground offensive, was launched northward
from northeastern Saudi Arabia into Kuwait and southern Iraq on February 24, and within three
days Arab and U.S. forces had retaken Kuwait city in the face of crumbling Iraqi resistance.
Meanwhile, the main U.S. armoured thrust drove into Iraq some 120 miles (200 km) west of Kuwait
and attacked Iraq‘s armoured reserves from the rear. By February 27 these forces had destroyed
most of Iraq‘s elite Republican Guard units after the latter had tried to make a stand south of AlBaṣrah in southeastern Iraq. By the time that U.S. President George Bush declared a cease-fire for
February 28, Iraqi resistance had completely collapsed.
There are no official figures for the Iraqi military operation. Estimates of the number of Iraqi
troops in the Kuwait theatre range from 180,000 to 630,000, and estimates of Iraqi military deaths
range from 8,000 to 100,000. The allies, by contrast, lost about 300 troops in the conflict. In the
aftermath of Iraq‘s defeat, Kurds in the north of the country and Shīʿites in the south rose in a
rebellion that was suppressed by Saddam with great brutality. These actions prompted the allies to
prohibit Iraqi aircraft from operating in designated ―no-fly‖ zones over these areas. As the other
allies gradually left the coalition, U.S. and British aircraft continued to patrol Iraqi skies, and UN
inspectors sought to guarantee that all illicit weapons were destroyed. Iraq‘s failure to cooperate
with inspectors led in 1998 to a brief resumption of hostilities (Operation Desert Fox). Iraq
thereafter refused to readmit inspectors into the country, and regular exchanges of fire between Iraqi
forces and U.S. and British aircraft over the no-fly zones continued into the 21st century. In 2002
the United States sponsored a new UN resolution calling for the return of weapons inspectors, who
then reentered Iraq in November. Member states of the UN Security Council, however, differed in
their opinion of the degree to which Iraq had cooperated with inspections. On March 17, 2003, the
United States and the United Kingdom, which had begun to mass troops on Iraq‘s border, dispensed
with further negotiations, and U.S. President George W. Bush—seeking no further UN
endorsement—issued an ultimatum demanding that Saddam step down from power and leave Iraq
within 48 hours or face war; he even suggested that if Saddam did leave Iraq, U.S. forces might still
be necessary to stabilize the region and to hunt for weapons of mass destruction. When Saddam
refused to leave, U.S. and allied forces launched an attack on Iraq on March 20 and thus began what
became known as the Iraq War.
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Though the Gulf War was recognized as a decisive victory for the coalition, Kuwait and Iraq
suffered enormous damage, and Saddam Hussein was not forced from power. Intended by coalition
leaders to be a ―limited‖ war fought at minimum cost, it would have lingering effects for years to
come, both in the Persian Gulf region and around the world. In the immediate aftermath of the war,
Hussein‘s forces brutally suppressed uprisings by Kurds in the north of Iraq and Shi‘ites in the
south. The United States-led coalition failed to support the uprisings, afraid that the Iraqi state
would be dissolved if they succeeded. In the years that followed, U.S. and British aircraft continued
to patrol skies and mandate a no-fly zone over Iraq, while Iraqi authorities made every effort to
frustrate the carrying out of the peace terms, especially United Nations weapons inspections. This
resulted in a brief resumption of hostilities in 1998, after which Iraq steadfastly refused to admit
weapons inspectors. In addition, Iraqi force regularly exchanged fire with U.S. and British aircraft
over the no-fly zone. In 2002, the United States (now led by President George W. Bush, son of the
former president) sponsored a new U.N. resolution calling for the return of weapons inspectors to
Iraq; U.N. inspectors reentered Iraq that November. Amid differences between Security Council
member states over how well Iraq had complied with those inspections, the United States and
Britain began amassing forces on Iraq‘s border. Bush (without further U.N. approval) issued an
ultimatum on March 17, 2003, demanding that Saddam Hussein step down from power and leave
Iraq within 48 hours, under threat of war. Hussein refused, and the second Persian Gulf War–more
generally known as the Iraq War–began three days later. So far, there has been official silence on
the possible environmental and social implications of an invasion of Iraq. Yet the possible damage
to the environment, to communities and above all to civilians deserve urgent moral consideration
before any decision for war is taken. Neither the British nor the US Governments have made any
published effort to assess these risks, or to show why they are outweighed by the alleged benefits of
invasion. Of course, it is impossible to be certain what will happen in any war. No-one knows if it
will be short or long, an easy victory for the US or a painful and bloody struggle. All attempts to
assess risks are difficult and tentative at best. But we must still look carefully at what happened in
previous conflicts, including the damage done by the 1991 Gulf War.
First, targeting industrial and military sites such as armaments factories and oil refineries is
likely to lead to acute chemical pollution. A report on the Kosovo war by the United Nations
Environment Programme concluded that military action resulted in no general 'ecological
catastrophe', but resulted in "some serious hot spots where contamination by hazardous substances
released during the air strikes poses risks for human health and the aquatic environment". The UK
Government has named nine sites in Iraq as involved in the production of biological and chemical
agents. It can be assumed that these would be early targets for air strikes in the event of war.
During the 1991 war devastating damage was done to the oil industry in Kuwait. Iraqi forces
destroyed more than seven hundred oil wells in Kuwait, spilling sixty million barrels of oil. Over
ten million cubic metres of soil was still contaminated as late as 1998. A major groundwater
aquifer, two fifths of Kuwait's entire freshwater reserve, remains contaminated to this day. Ten
million barrels or oil were released into the Gulf, affecting coastline along 1500km and costing
more than $700 million to clean up. During the nine months that the wells burned, average air
temperatures fell by 10 degrees C as a result of reduced light from the sun. The costs of
environmental damage were estimated at $40 billion. Estimates of the numbers likely to die as a
result of the air pollution effects were put at about a thousand. Since Iraq has the second largest
proven oil reserves of any nation on earth, the potential environmental damage caused by
destruction of oil facilities during a new war must be enormous. Other environmental
effects of
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the 1991 Gulf War included destruction of sewage treatment plants in Kuwait, resulting in the
discharge of over 50,000 cubic metres of raw sewage every day into Kuwait Bay. Secondly, specific
weapons likely to be used against Iraq will also create environmental damage. Top of the list of
concern are depleted uranium (DU) projectiles. Depleted uranium is very dense and is used in
projectiles designed to pierce armour, reinforced bunkers and other similar targets. Depleted
uranium projectiles create fragments and dust which release uranium oxide into the air. Estimates of
the amount of depleted uranium used by allied forces in the first Gulf War range from 290 tonnes to
800 tonnes.
Decontamination requires removal of contaminated soil and treatment as radioactive waste.
Thousands of hectares of Iraqi land could be contaminated. Decontaminating just 200 hectares at a
US Army proving ground cost $4-5bn. According to a 'threat paper' on Kuwait produced in secret
by the UK Atomic Energy Authority and subsequently leaked, 50 tonnes of DU inhaled could cause
up to half a million additional cancer deaths over several decades, a calculation based on
International Committee on Radiological Protection risk factors. Internal DU exposure is
acknowledged to cause kidney damage, cancers of the lung and bone, respiratory disease,
neurocognitive disorders, chromosomal damage and birth defects.
Thirdly, a new war would pose a serious threat to the biodiversity of the region. Data on
Iraq's biodiversity is limited. There is little information on fish, amphibians and reptiles. No major
surveys have been conducted since 1979. But Iraq's wetlands have been of major international
significance, especially for wildfowl. Thirty-three Iraqi wetlands were included on a 1993
provisional list of wetlands of international importance in the Middle East. They supported
substantial numbers of at least seven species of mammals and birds listed in the IUCN Red List of
Threatened Animals, and were of international importance as a staging and wintering area for more
than sixty species of waterfowl and nine species of birds of prey. They were also of great cultural
significance, having provided a home for the Ma'dan or Marsh Arabs for at least five thousand
years.
Other species would be seriously threatened. According to the Global Environment Fund, the
Gulf and Sea of Oman region is "one of the most important marine turtle habitats in the world ...
and plays a significant role in sustaining the life cycle of the marine turtle populations in the whole
North-Western Indo Pacific region" due to its shallow depth and high water temperature. Of the
seven species of marine turtles in the world five are found here. Four are 'endangered' and one
'threatened'. In the 1991 Gulf War, fallout from burning oil products produced a sea surface
microlayer that was toxic to plankton and the larval stages of marine organisms. Sea temperatures
also fell. The World Conservation Monitoring Society state that acute effects were experienced by
birds and marine life such as otters and dugong. Prawn fisheries were dramatically affected in the
years immediately after the war. In 1991-92 spawning biomass in the Saudi Arabian prawn stock
dropped to less than tenth of pre-war levels, and total biomass to a quarter. Landings in the Bahraini
prawn fisheries dropped by a half. Of course, it would be absurd to worry about what war could do
to animal species without also setting out the worst likely effects of all: the deaths, injuries, loss and
grief the war will cause to civilians. The destruction of communities and the displacement of
populations are just as much an issue for environmentalists as the damage war does to fragile
ecosystems.
Since the Second World War, more than four fifths of the people killed in war have been
civilians. Globally there are already 18 million international refugees from war, and another 24
million people are displaced within their own countries. According to the UN Office for the
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Coordination of Humanitarian Affairs, four fifths of displaced people are women and children.
Wars typically cause the break-up of families, the collapse of education systems and consequent
widespread social and psychological damage to civilians.
The first Gulf War in 1991, the devastating effect of economic sanctions and Saddam's
repression of his own people have already created five million Iraqi refugees and displaced up to
one million people inside the country, particularly Kurds and Ma'had Marsh Arabs. Likely civilian
casualties in a ground invasion of Iraq have been estimated at between thirty and forty thousand.
The most vulnerable communities are likely to be Kurds and Shi'a Moslems.
It may be inferred that economic frustration was at the root of the Gulf Conflict in the first
place. Saddam Hussein felt smothered, and unable to find funding for his economy to repay the
other Arab states for Iraq's previous war with Iran. Some Arab rich states were unwilling to provide
help to Iraq again, and many were complaining about Iraq's inability to repay its debts. The only
way for Iraq to obtain revenue was through oil exports, but other OPEC nations would not allow
increases in quotas. Moreover, Kuwait, who did not need the extra revenue, was overproducing
which drove prices down, and drove Saddam's frustration up (Wilson in Davis 1995).
Enough time has elapsed to study the economic impact of the Gulf War on the region. Most of
the economic costs were incurred by Iraq. Losses in military equipment alone totaled over $50
billion (1995). The time and effort needed to repair the damage and build replacement facilities will
take years to accomplish. This will also be difficult for Iraq because of the pending arms embargo
on the state. Surprisingly, the economic position may be easier for Kuwait, although the impact is
still hard-felt. The most expansive damage was that inflicted upon the oil installations. Also, Saudi
Arabia incurred costs form the conflict on its border town of Khafji. Overall, the most costly
damage was the environmental disaster caused by the oil slicks, which cost more the $700 million
to clean-up (Wilson in Davis 1995).
Immediately following the invasion of Kuwait, oil prices rose from under $20 per barrel to over
$30 per barrel in the spot market. Oil dealers reflected on Saddam's intentions to be master of the
Gulf and became concerned if the war would be burdensome on suppliers. After the United States
and the United Nations entered the picture; however, oil dealers were reassured not to be concerned
with a threat by a leader who challenged Western interests (1995). From 1991-1992, Kuwait's oil
industry severely deteriorated and suffered a massive drops in production due the destruction of
their oil wells. Yet, from 1993-1995, Kuwait's Gross Domestic Product (GDP) increased as a result
of its growing oil industry. Namely, oil exports were on the rise once again. Still, the economic
costs incurred by Kuwait will have to be managed for a long time. Moreover, there remains an ongoing economic imbalance in the Gulf region which is characterized by the very envy and greed
that contributed to the onset of the Gulf War (1995).
The environmental and economic hardships imposed on Kuwait, and to the Gulf Region in
general, both during and after the Gulf War will be endured for many years to come. The
destruction caused by the oil fires and the oil spills were devastating, and at times were fatal. Not
only did humans suffer the consequences of the conflict, but the ecosystem and the atmosphere
were also innocent victims. Additionally, the economic impact that the Gulf War had on the region
was also experienced by numerous parties involved. Even today, some Arab nations, such as Iraq,
are still repaying debt, while others such as Kuwait, are rebuilding both the economy and the
ecosystem in the aftermath of the conflict.
This most recent ‗civil war‘ in Iraq is just one of many conflicts which have blighted the region,
with the ISIS troops presenting but one occupying force proceeded by the US, UN, and Iranian
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troops for years before this, in addition to the rule and remilitarisation of the country by Saddam
Hussein. In recent history, there have been many conflicts beginning with the Iran/Iraq war which
raged throughout the 1980s and resulted in massive civilian casualties many of whom died from
poison gas attacks in the Northern Kurdish region of Iraq. This was followed by the Gulf War,
which resulted from the Iraqi invasion of Kuwait and UN declarations decrying this action, which
were followed by massive aerial bombardment of Iraq by the US and an Iraqi surrender. This course
of action appears very similar to that proposed by many spectators, with President Obama recently
announcing that he would overrule Congress on any decision to offer military intervention. The
proposition of air strikes once again being used in Iraq is a troubling one; estimates on civilian
casualties from airstrikes in the first Gulf War vary but are thought to be between 2,0003,500. Reuters estimate that over 100,000 people have been killed in bombings, violence and even
beheadings perpetrated by a variety of different groups, which has escalated to such an extent that
both groups believe they are acting in retaliation to past atrocities carried out by the other. This kind
of death toll from violence within Iraq has had a huge impact on women and children who are left
widowed or with injured husbands unable to support or care for themselves.
The US-led invasion of Iraq beginning in 2003 has led to a humanitarian crisis in the region
which has seen over a third of the Iraqi population fall into extreme poverty and almost 100 people
killed daily before this most recent conflict began. Almost four million people became displaced
following the Iraq war with women and children making up the majority of this group. There have
also been increasing worries about women‘s rights following the conflict, as although the economy
has improved with the new democratic system many feel that attitudes towards women have
become increasingly reactionary.
One Iraqi woman interviewed by the BBC states:
"Women used to behave in a more liberal way under Saddam. And I hate to say that, because I
hate Saddam so much, but women were freer under Saddam".
This highlights an increasing problem as in a country where divorce is heavily frowned upon
and over 30 years of conflicts have left millions widowed unable to act independently due to
restrictive social customs on women, thousands of women have been left severely disadvantaged. It
is estimated that, during the past 30 years, 1.5 million women have been left as widows in Iraq,
which represents an enormous 10% of the female population, with many having to resort to living
in specially devised camps for widows. For those who are able to gain employment there is often
little respite: two million women in Iraq are the sole earners within their family either as a result of
their husband‘s injuries or of simply being widowed, and often earn wages woefully insufficient to
support their families. Though Saddam Hussein‘s atrocities were many, one consequence of the war
and the overthrow of his dictatorship was that a monthly benefit paid to widows was ended, and has
not been reinstated by the new government.
There were also rewards for members of the
military who married widows, which although not an ideal solution, did help to award some respite
to the poverty endured by many women and children who had suffered throughout the many
conflicts in Iraq. The new government has instigated bereavement payments between $3000-4000 –
depending on whether the individual killed worked for the government, in addition to a monthly
benefit of $85 plus $13 per child; however, for many this is simply not enough to provide adequate
accommodation, food, and other costs of living. Furthermore, there have been increasing complaints
that the heavily bureaucratic system through which these benefits are claimed faces issues of
massive corruption, with many who should be entitled to government aid failing to apply for the
grants as a result.
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When speaking of the social implications of war and the catastrophic effects intervention in
Iraq has had upon families, it is far too easy to forget the impact this can have on soldier‘s families
from the intervening nations. Many have died in conflicts within Iraq leaving divided families on
several conflicts. In the last conflict within Iraq. roughly 4.500 US troops were killed, 318 from the
coalition nations and over 100,000 Iraqi deaths as a direct result of the conflict.
In the light of potential new conflicts it is important to remember the impact of those in the
past, especially with reference to the colossal implications placed upon innocent civilians within
Iraq. It will also be necessary to reflect on the need for some form of intervention as increasingly
sectarian dispute between Sunni and Shi‘ite Muslim groups grow increasingly wide spread and
violent.
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TÜRKĠYƏ – RUSĠYA MÜNASĠBƏTLƏRĠNDƏ “SURĠYA MƏSƏLƏSĠ”NĠN ROLU
Suriyada cərəyan edən proseslər müasir dünya siyasətinin mühüm problemlərindən biridir.
Suriya böhranında regional miqyasda İran-Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyə, qlobal miqyasda isə
Qərb-Rusiya qarşıdurmasının demokratiya ilə geopolitika arasındakı rəqabəti genişləndirməsi
diqqəti cəlb edir.
Bu məqalədə isə Türkiyə – Rusiya münasibətlərində ―Suriya məsələsi‖nin yeri və rolu, iki ölkə
arasındaki ziddiyyətlər, qarşılıqlı əməkdaşlıq kimi məsələlər izah edilir.
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The Syrian conflict is one of the most important problems of modern world politics. The
competition between democracy and geopolitics of the tension among Western alliance and Russia
at the global level, as well as Iran, Saudi Arabia and Turkey at the regional level attracts attention
in the Syrian conflict
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indicating major struggles between them.
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РОЛЬ СИРИЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В ТУРЕЦКО
– РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Сирийский конфликт является одной из важнейших проблем современной мировой
политики. Привлекать к вниманию расширение в Сирийском конфликте конкуренции между
демократией и геополитикой конфронтации Иран-Саудовская Аравия и Турция – в
региональном масштабе, и Запад-Россия – в глобальной масштабе.
В этой статье объясняется такие вопросы, как место и роль «Сирийского вопроса» в
Турецко-Российских отношениях, противоречия, взаимное сотрудничество между двумя
странами.
Ключевые слова: Сирийский кризи, Турецко-Российских отношениях, внешняя политик,
Интересы на Ближнем Востоке, соревнование, YPG.
―Suriya məsələsi‖ həm regional, həm də qlobal mənada son illərdə yaşanan ən mühüm
hadisələrdən biridir. İlk olarаq qeyd etmək lazımdır ki, region ölkələri böhranın başından etibarən
Suriya proseslərində iki cəbhəyə ayrılmışdır. Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistan, Qatar və İordaniyanın
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iştirak etdiyi sünni və ―Qərb tərəfdarı‖ ölkələr qrupu BƏƏS rejiminin dəyişməsini; İran, Rusiya,
İraq və Livanın iştirak etdiyi Şiə və ―Qərb əleyhdarı‖ ölkələr isə BƏƏS rejiminin davamı
istiqamətində aktiv səy göstərmişdir. Ən əhəmiyyətli regional/qlobal aktorlardan biri də şübhəsiz
Rusiyadır. Prezident seçkiləri səbəbi ilə ABŞ-ın fəaliyyəti proseslərə birbaşa müdaxilə etməməsi və
Suriya Dostları Qrupunun iclaslarında öz təkliflərini irəli sürməsi ilə məhdudlaşmışdır. Bu dövrdə
isə Moskva illər sonra Yaxın Şərqə yenidən dönərək təşəbbüskarlıq göstərmiş, hətta böhranın ilk
günündən etibarən Əsəd rəhbərliyi ətrafında qoruyucu qalxan funksiyası həyata keçirmişdir.
Moskva ilk olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı sanksiya qərarlarını veto edərək beynəlxalq
cəmiyyətin seçimlərini daraltmışdır. Rusiya XİN Lavrovun BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı
sanksiya qərarını veto etməsindən dərhal sonra, 4 fevral 2012-ci il tarixində Şamda minlərlə rejim
tərəfdarı tərəfindən ―Şukran Russia‖(Təşəkkürlər Rusiya) şüarları səslənmişdir (4, s.2).
Suriyada etiraz aksiyalarının başladığı ilk gündən etibarən isə Ankara və Moskvanın məsələyə
dair yanaşması fərqli olsa da, iki tərəfin də başlıca hədəfi Suriya torpaqlarının bütövlüyünü təmin
etmək və dövlət hakimiyyətinin ölkədə yenidən bərqərar edilməsi olmuşdur. Bu çərçivədə bəzi
analistlər tərəfindən Putinin ―Rusiya və Türkiyə Suriyanın gələcəyinə dair eyni məqsədi müdafiə
etsə də, bu məqsədə necə nail olunacağı ilə bağlı fərqli yanaşmalara sahibdir‖ sözləri mülayim
yanaşma kimi şərh edilmişdir (7, s.27).
Rusiya Suriyadakı münaqişənin hər hansı beynəlxalq müdaxilə vasitəsilə – hərbi yolla deyil də,
diplomatik vasitələrlə həll edilməsinin tərəfdarıdır. Həm Rusiya, həm də Türkiyə 2012-ci ilin iyun
tarixində Cenevredə keçirilən konfransda irəli sürülən təklifi dəstəkdilər. Bu təklif Suriyada keçid
hökumətinin qurulmasını nəzərdə tutan yol xəritəsi idi. Təklif olunan həll perspektivi AnkaraMoskva xəttində Suriya məsələsi ətrafında ortaq hərəkətetmə qabiliyyəti formalaşdırmışdır. 2014cü ilə nəzər saldıqda isə qeyd etmək lazımdır ki, Suriya prosesləri başladığı ilk gündən etibarən
Ərdoğan sayı getdikcə artan insan təlafatına, Rusiya isə Qərb dövlətlərinin liderliyində hər hansı
hərbi müdaxilənin qarşısının alınmasına xüsusi diqqət yetirmişdir.
Suriya böhranı başladığı ilk gündən etibarən Moskva-Pekin ittifaqına qarşı BMT Təhlükəsizlik
Şurasındakı digər ölkələr blokun mövcudluğu BMT-ni çıxılmaz bir vəziyyətə salmışdır. ―Rusiya nə
zamana kimi Əsəd rejimini dəstəkləyəcək?‖ sualı da tez-tez gündəmə gəlmişdir. Moskvanın Əsəd
rəhbərliyinə verdiyi dəstəyi anlamaq üçün isə bir neçə faktoru qeyd etmək olar (7, s.28).
İlk olaraq, Rusiya Yaxın Şərqdəki üsyanları dövlətin daxili məsələsi olaraq qəbul edir. Dövləti
gücdən istifadə etmək hüququna malik yeganə qanuni quruluş kimi qəbul edən Moskvanın Suriyaya
verdiyi dəstək bu zəminə söykənir. Bu mənadə Rusiya ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi
prinsiplərinə üstünlük verir. Liviyada olduğu kimi Suriyada da hər hansı xarici müdaxilənin
təkrarlanması Rusiya tərəfindən qəbuledilməzdir hal kimi dəyərləndirilir. Liviyaya istiqamətli
beynəlxalq əməliyyat müzakirə olunduğu zaman Rusiya Təhlükəsizlik Şurasında veto qoymaq
əvəzinə neytral qalmışdır. Lakin Suriya məsələsinə nəzər yetirdikdə isə qeyd etmək lazımdır ki,
oxşar hadisələrin yenidən təkrarlanmaması üçün Rusiya həssas davranır.
İkinci olaraq isə Rusiyanın Suriya ilə olan yaxın əlaqələri ―Soyuq müharibə‖ dövrünə gedib
çıxır. Suriya, Moskvanın Yaxın Şərqdə 1970-ci illərdən etibarən əlaqələrini qoruyub saxladığı tək
ölkədir. Həmçinin iki ölkə arasında imzalanmış razılıqlara əsasən halhazırda Rusiya Suriyanı hərbi
təchizat ilə təmin edir. Dövrün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev 2010-cu ildə iqtisadi əlaqələri
inkişaf etdirmək və Yaxın Şəqrdə nüfuz dairəsini gücləndirmək üçün Şama səfər etdikdə iki ölkə
arasındakı əlaqələr yeni müqavilələr ilə daha da güclənmişdir. Digər tərəfdən 2008-ci il RusiyaGürcüstan müharibəsi dövründə Suriya, Moskvanı dəstəkləyən bir neçə ölkədən biri olmuşdur (8).
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Suriyada rejim dəyişikliyi Rusiyanın Yaxın Şəqrdəki ən mühüm müttəfiqini itirməsi mənasına
gəlir. Moskvanın gözündə Şamı təkcə iqtisadi maraqlarını təmin edən müttəfiq kimi deyil, eyni
zamanda siyasi əhəmiyyətə malik dövlət kimi dəyərləndirmək lazımdır. Rusiyanın Əsəd rejimini
dəstəkləməsini həmçinin geopolitik maraqları çərçivəsində də dəyərləndirmək lazımdır. Suriyada
Əsəd rejiminə alternativ olacaq hər hansı etibarlı aktorun olmaması Rusiyanın mövcud siyasətini
dəyişdirməsinə əngəl olmuşdur. Ancaq son dövrlərdə Suriya müxalifətinin beynəlxaq aktor olaraq
qəbul edilməsində mühüm addımlar atdığını da qeyd etmək olar (7, s.29).
Üçüncü olaraq isə Rusiya baxımından Suriyanın əhəmiyyətinin dəyişdiyini vurğulaya bilərik.
Belə ki, bu gün Suriyadakı proseslər beynəlxalq sistemin strukturuna təsir göstərəcək böhrana
çevrilmişdir. Suriyada rejim dəyişikliyi, Rusiya üçün ancaq imzalanan razılaşmaların ləğv edilməsi
ilə məhdudlaşmayacaq. Moskva rəngli inqilabların və Qərb ölkələri tərəfindən reallaşan tək tərəfli
müdaxilələrin öz mənafelərinə uyğun olmadığını vurğulamışdır. Kremlin əsas məqsədi Əsadı
qorumaqdan daha çox Suriyada öz hərəkət zonası yaradaraq hər hansı xarici müdaxilənin qarşısını
almaqdır.
Son olaraq da Rusiyanın Yaxın Şərqdəki yeganə dəniz bazası olan Tartus, Moskva üçün
Suriyanı daha önəmli edən faktorlardan biridir. Rusiya Dəniz Qüvvələri Tartus bazasını 1971-ci ildə
imzalanmış razılığa əsasən istifadə edir. Yaxın Şərq və Şimalı Afrikada meydana gələn iğtişaşlar
zamanı görüldü ki, hər nə qədər texniki imkanları və həcmi baxımından kiçik ölçülü olsa da, Tartus
bazası öz əhəmiyyətini hələ də qoruyub saxlayır.
Suriya böhranını Türkiyə mövqeyindən dəyərləndirdikdə isə qeyd etmək lazımdır ki,
Türkiyənin bu böhranda tərəf olmamaq kimi bir seçimi yoxdur. Ərəb dünyasındakı ölkələri Türkiyə
üçün əhəmiyyətinə görə sıraladıqda Suriya və İraq kimi ölkələr ilk sıralardadı. İlk olaraq Suriya
Türkiyə üçün hər hansı bir ölkə deyil. Bu mənada Suriyanın gələcəyinin necə olacağı, müxtəlif
etnik, dini qruplar arasındakı əlaqələr Suriyanın daxili məsələsi olmaqdan çıxmış və regional
səviyyədə dəyərləndirilir. Türkiyənin Suriyadakı prosesləri kənardan izləməsi isə qeyri-sabit
vəziyyətin ölkəyə daxil olmasına icazə verməsi ilə eyni tutula bilər (7, s.30).
Digər tərəfdən Türkiyə Suriya böhranında dövlətin öz vətəndaşlarına qarşı həyata keçirdiyi
insan hüquqları pozuntularının qarşısının alınmasını prioritet olaraq görür. Türkiyəni narahat edən
əsas məsələlərdən biri də Suriyanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasıdır. Suriyadakı
böhranın uzanması ölkənin get-gedə ―Əfqanıstanlaşması‖na, ölkə daxilində qeyri-dövlət
aktorlarının rolunun artmasına gətirib çıxarır. Belə bir vəziyyətdə isə ölkə daxilində radikal meyllər
artır. Bütün bu səbəblərdən dolayı Suriyanın gələcəyinə dair Türkiyə və Rusiyanın bəzi məsələlərdə
uzlaşması mümkün görünür.
Türkiyə və Rusiyanın ortaq maraqlarının təmin olunmasının yolu iki tərəf arasında dialoq
imkanlarının artırılması və regional əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilə bilər. Bu vəziyyətdə ən
böyük maneələrdən biri Suriya məsələsinin həlli çərçivəsində ortaq planın olmamasıdır. Suriya
məsələsi mühüm anlaşmazlıq kimi qiymətləndirilsə də, iki ölkə əməkdaşlıq səylərini digər
regionlara və qlobal məsələlərə yönəldə bilər. Belə ki, həm Türkiyənin, həm də Rusiyanın xüsusilə
Qafqazda, Balkanlarda, Mərkəzi Asiyada ortaq problemlərdə rəqabətdən daha çox, əməkdaşlığa və
koordinasiyaya ehtiyacı vardır. Qeyd olunan əməkdaşlığa isə Qafqazda, Balkanlarda, Mərkəzi
Asiyada, Yaxın Şərqdə terrorla mübarizə, qlobal idarəçilik kimi bir çox məsələləri göstərmək olar.
Ancaq tərəflər diplomatiyadan uzaqlaşaraq ―cəmi sıfıra bərabər olan oyun‖ (―zero sum game‖)
kontekstində hərəkət etsə, Suriya məsələsi Türkiyə və Rusiyanın qarşı-qarşıya olduğu bir çox
problemi dərinləşdirəcək. Biz Rus təyyarəsinin Türk hava qüvvələri tərəfindən vurulmasından sonra
iki ölkə arasındaki gərgin münasibətlər zamanı bunun şahidi olduq.
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Ümumiyyətlə isə Suriya böhranı başladığı ilk gündən etibarən iki ölkə arasındakı münasibətlərə
qısaca nəzər salaq. 2012-ci il iyunun 22-də Suriya tərəfindən Türk hərbi təyyarəsi vurulmuşdu, bu
dövrdə Rusiya Suriya siyasətində hər hansı bir dəyişiklik etmədi. Bu zaman isə Rusiya XİN
müavini Aleksandr Gruşko mənfi ssenarilərin reallaşmasına səbəb olacaq hər hansı addım
atmamağı gözlədiklərini açıqlayaraq, Suriya tərəfindəki mövqelərini davam etdirdi (13). Onu da
vurğulamaq lazımdır ki, bu proseslər zamanı Rusiya rəsmiləri Suriyaya qarşı hər hansı xarici
müdaxilənin qarşısının alınmasına diqqət yönəltmişdilər.
10 oktyabr 2012-ci ildə Türkiyə, hərbi yük daşımaqda şübhəli bilinən, Moskvadan Şama gedən
Suriyaya aid mülki bir təyyarəni Esenboğa havalimanına enişə məcbur etmiş və sonrasında Türkiyə
– Rusiya əlaqələri gərginləşmişdir (3, s.2). Bu proseslərdə adı tez-tez hallanan Rusiya hərbi ixracat
şirkəti Rosoboron Export isə təyyaradə özlərinə aid hər hansı yükün olmadığını bildirmişdir.
Almaniya XIN Guide Westerwelle isə bildirmişdir ki, Ankara Vaşinqton kəşfiyyatına məlumat
verdikdən sonra təyyarə məcburi şəkildə endirilmişdir. Türkiyənin təyyaradəki əşyalara əl
qoymasından sonra isə Rusiya XİN Sergey Lavrov Suriya böhranında və Suriya təyyarəsinin
endirilməsində Türkiyənin Çikago razılaşmasına əsasən hərəkət etdiyini ifadə etmişdir ki, bu da iki
ölkə arasında gərginliyi bir qədər azaltmışdır.
2012-ci ilin sonlarında isə Türkiyənin NATO-dan Suriya sərhədlərinə yerləşdirməsi üçün
Patriot raketlərini tələb etməsi xəbərləri gündəmə gəldi. Bu sistemlərin isə Almaniya və Hollandiya
tərəfindən təmin ediləcəyi də bildirilmişdir. Bu zaman Rusiya XİN mətbuat katibi Aleksandr
Lukaşeviç Türkiyə - Suriya sərhəddinin silahlandırılmasının bir siqnal olduğuna diqqət çəkərək,
Türk rəsmilərinə regionda təhlükə səviyyəsini artırmaq əvəzinə Suriyalı müxaliflərə təsir
göstərərək, tezliklə dialoq proseslərinə başlanmasını vurğulamışdır. Nəticədə Rusiya-Türkiyə
arasındakı əlaqələr yaşanan problemlərə baxmayaraq strateji əməkdaşlıq çərçivəsində davam
etmişdir (12).
2015-ci ilin noyabr ayında isə Rusiyaya aid Su-24 bombardmançı təyyarasi sərhədlərin
toxunulmazlığı prinsipini pozduğuna görə Türkiyəyə aid F-16 qırıcı təyyarəsi tərəfindən
vurulmasından sonra Türkiyə - Rusiya arasındakı əlaqələr yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.
Təyyarənin vurulmasından dərhal sonra Suriya məsələsində Rusiya Türkiyəyə qarşı siyasət
yeritməyə başladı. Bu böhran ilə birlikdə Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putin iki ölkə arasındakı
strateji əməkdaşlığın sona çatdığını öz açıqlamalarında bildirmişdir (10).
Rusiya dövlət başçısı Putin Rusiyanın Suriyanın Laziqiyyə bölgəsindəki Hmeymim hava
bazasına S-300 raketlərini göndərəcəyini, Müdafiə Naziri də Rusiyanın bazaya S-400 hava müdafiə
sistemlərinin göndərəcəyinin bildirmişdir. Həmçinin Rusiyanın Türkiyə - Suriya sərhədində İŞİD-i
hədəf alan hava hücumlarına davam edəcəyini açıqlamışdır.
Artıq 2016-ci ilin ortalarına nəzər saldıqda isə görürük ki, Türkiyənin Suriyadakı prioritetləri
dəyişməyə başlamışdır. Buna səbəb isə Türkiyədə İŞİD və PKK mənşəli terror dalğasının artması
ilə dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsi ön plana çıxmışdır. Bunu təmin etmək
üçün Türkiyənin prioriteti öz ətrafındakı qarşıdurmaları yatırmaq və bölgədə sabitliyin təmin
edilməsidir. Terrorla mübarizədə müvəffəqiyyət qazanması üçün Suriyada təsirli olması lazım
olduğunun fərqindədir və Rusiya ilə pozulmuş münasibətlər də Türkiyənin Suriyada təsirinin
məhdudlaşdırılması ilə nəticələnmişdir. Rusiya isə Türkiyə olmadan Suriyada sabitliyin təmin
edilməsinin mümkün olmadığını anlamışdır (14).
Beləliklə də Türkiyə - Rusiya yaxınlaşması gündəmə gəlmişdir. Türkiyə prezidenti
R.T.Ərdoğan Rus lider Vladimir Putinə ―24 Noyabrda vurulan təyyarədə həyatını itirən pilot üçün
kədər duyduğunu‖ ifadə edən bir məktub göndərmişdir. Ərdoğanın məktubu Putin tərəfindən qəbul
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görmüşdür və Türkiyə - Rusiya yaxınlaşması ilə birlikdə Rusiya XİN Lavrov ilə Türkiyə XİN
Çavuşoğlu Soçidə bir araya gəlmişdir. Bu görüş sonrasındakı açıqlamalarda önə çıxan məsələlərdən
biri də Suriyada iki ölkənin əməkdaşlıq etməsi olmuşdur. Lavrov görüş sonrasındakı mətbuat
konfransında ―Suriya məsələsində Türkiyə və Rusiya ordusunun əməkdaşlıq halında olmasını ümid
etdiyini söyləmiş və terrorla birgə mübarizə üçün işçi qrupunun yaradılacağını‖ ifadə etmişdir.
Prezident Ərdoğanın Rusiya Federasiya Prezidenti Putinə göndərmiş olduğu məktubdan sonra
ikili əlaqələrəki münasibətlər normallaşmış görünsə də, hələ də Suriyanın gələcəyi və PYD ilə
bağlı məsələlər ətrafında fikir ayrılıqları davam edir. Prezident Erdoğanın Putinə məktub
göndərməsindən sonrakı hadisələrə nəzər saldıqda görmək mümkündür ki, Rusiya öz Suriya
siyasətini nəzərdən keçirmək əvəzinə Türkiyənin Suriya siyasətini dəyişdirmək üçün səy göstərir (3,
s.8).
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 2016-cı ilin 9 Avqustunda Rusiyanın St.Peterburq
şəhərində Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putinlə görüşündən sonra normallaşan münasibətlər daha
da sürətlənmiş, iki ölkə Suriya proseslərinin həlli istiqamətində xarici işlər nazirlikləri, müdafiə
nazirlikləri və kəşfiyyat idarələrinin nümayəndələrindən ibarət olan ―üçlü mexanizm‖ meydana
gətirmişdir. Suriya məsələsində daha əvvəl iki ölkənin böyük fikir ayrılıqları yaşadığını
xatırladarkən, normallaşan Türkiyə - Rusiya əlaqələrindən sonra Suriya proseslərinin gələcək
inkişaf perspektivləri istiqamətində iki ölkə arasında qurulan mexanizmin çox əhəmiyyətli
olduğunu ifadə etmək lazımdır. Daha əvvəl mətbuat vasitəsilə və ya beynəlxalq platformalarda az
qala bir-birinə meydan oxuyan yanaşmalar sərgiləyən iki ölkə, səmimi bir şəkildə bu mexanizm
sayəsində bir araya gəlib bir-birlərinin məsələ ilə bağlı fikirlərini, istər Suriya mərkəzi rəhbərliyinin,
istərsə də Suriya müxalifətinin müxtəlif qollarının mövqelərini bir-birlərinə izah etməsi ilə bağlı
əhəmiyyətli bir çox kommunikasiya kanalı açır ki, bunu Suriya probleminin həlli üçün açar
nöqtələrdən biri olaraq görmək mümkündür (15).
Beləliklə, 2016-cı ilin 30 dekabr tarixində Ankarada Türkiyə, Rusiya və Suriyalı müxaliflər
arasında reallaşan danışıqlar nəticəsində Suriyada daha bir atəşkəs elan edilmişdir. Atəşkəs prosesi
çərçivəsində 2017-ci ilin yanvar ayında Astanada keçirilən görüş əsas məqsəd kimi qarşıya
qoyulmuşdur ki, bu görüşdə də siyasi həll variantları əsas müzakirə obyekti olmuşdur. Daha əvvəlki
uğursuz cəhdlər ilə müqayisədə Türkiyə və Rusiyanın qarant olduğu atəşkəsin daha çox ümid vəd
etmişdir. Bunun əsas səbəbi kimi Suriya proseslərində hərbi tərəflər üzərində ən çox təsir, nəzarət
mexanizminə sahib güclərin danışıqlarda iştirak etməsini göstərə bilərik (6, s.44).
Suriyada atəşkəs və siyasi həll səylərinin sürətlənməsinə gedən müddət Türkiyə və Rusiyanın
Suriyadakı prioritetlərinin dəyişməsi və mövqelərinin yaxınlaşması ilə mümkün olmuşdur. Rusiya
mövqeyindən yanaşıldıqda vətəndaş müharibəsinə ilk müdaxilə etdiyi zaman üç təməl hədəfi var
idi: Əsəd rejimini ayaqda saxlamaq və siyasi həll masasında güclü tərəf olaraq oturmasını təmin
etmək; Suriyada yeni hərbi bazalar qurmaqla Rusiyanın Yaxın Şərq siyasətini canlandırmaq və son
olaraq Rusiya üçün təhdid meydana gətirən Qafqaz və Mərkəzi Asiya mənşəli mübarizəçilərinə
qarşı fəaliyyət göstərmək. Rus dəniz və hava bazalarının gücünü artıran və 50 illik istifadə
haqqlarını alan Rusiya artıq siyasi həll danışıqlarında güclü tərəf olaraq oturmaq istəyir.
Türkiyə nöqteyi-nəzərindən yanaşıldıqda isə İŞİD və YPG-nin güclənməsi ilə Suriyadakı
prioritetlərinin dəyişməsini qeyd etmək lazımdır. Başda ABŞ olmaq üzrə Qərbin Suriya böhranına
İŞİD ilə mübarizə mərkəzli yaxınlaşması və bu çərçivədə PKK-nın Suriya davamı YPG ilə ittifaq
yaratması Türkiyənin Suriya siyasətində, hətta ümumi xarici siyasət yanaşmasında dəyişiklikləri
özü ilə bərabər gətirmişdir. Türkiyənin Avropa İttifaqı ilə birlikdə milli maraqlarını qoruya
bilməyəcəyi, hətta Qərbin Suriya siyasəti vasitəsilə öz həyati maraqlarının təmin edilməsinə xüsusi
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fikir verməsi, Türkiyənin daha çox regional mərkəzli xarici siyasət izləməsinə gətirib çıxartmışdır.
Bu da Suriya məsələsində Türkiyənin Rusiya və İran ilə daha koordinasiyalı siyasət izləməsinə
səbəb olmuşdur.
Tərəflər arasında yaxınlaşan mövqelər ilk olaraq Şərqi Hələbin azad edilməsi prosesində özünü
göstərmişdir. Hələb hadisəsindən sonra Moskvada reallaşan Türkiyə - Rusiya - İran görüşməsində
bir sənəd də imzalamışdır. Bu razılıqda önə çıxan başlıqlar isə bunlardır: tərəflər Suriyanın ərazi
bütövlüyünə, demokratik və dünyəvi quruluşuna olan bağlılıqlarını dilə gətirmişdir. Bu maddədə
Suriyanın çox sayda etnik və dini qrupu birləşdirən ictimai quruluşu da vurğulanmışdır. Buradan
çıxan nəticə kimi Suriyada federalizmin rədd edildiyini, ancaq bütün ictimai qrupların sosial,
siyasi, iqtisadi hüquqlarına zəmanət verəcək demokratik bir model üzərində razılaşmanı göstərə
bilərik. Həmçinin üç ölkənin Suriya proseslərinin hərbi həlli olmadığına razılaşdılar. Bütün tərəflər
maksimalist tələblərini bir kənara qoyaraq, rejim və müxaliflərin bütün şərtlərə riayət edəcəyi bir
siyasi həll üzərində uzlaşdılar.
Siyasi həll prosesinin isə bu çərçivədə irəliləməsi gözlənilirdi: Türkiyənin köməyi ilə radikal
qruplar və mötədil müxaliflər arasında ayrı-seçkilik təmin ediləcək, bütün tərəflər radikal qruplara
qarşı ortaq mübarizə aparacaq. Türkiyənin dəstəklədiyi mötədil müxalif qruplar ilə rejim arasında
bir razılıq təmin ediləcək. Rejimin müxaliflərə siyasi sahədə verəcəyi güzəştlərin əvəzinə isə bütün
hərbi qruplar silahlarını buraxacaq, ya da öz bölgələrində nəzarəti təmin etməyə davam edəcək.
Rusiya, Türkiyə və İran daxili aktorların bu şərtlərə riayət etməsi üçün öz təsir vasitələrindən
istifadə edəcək, həmçinin İŞİD-ə qarşı ortaq mübarizə aparacaqlardı (6, s.45).
30 dekabr 2016-cı il tarixindən qüvvədə olan atəşkəs bu görüşün konkret razılığı kimi
qiymətləndirilir. Rusiya rejim üzərində, İran Şiə qüvvələri, Türkiyə isə müxaliflər üzərindəki
təsirindən istifadə edərək atəşkəsin pozulmaması üçün səy göstərəcəkdir. Ancaq bütün bunlarla
yanaşı, atəşkəsin çatışmayan cəhətləri də vardır. İlk olaraq, digər mühüm aktorlar olan Körfəz
ölkələri və ABŞ-ın hələlik bu prosesdən kənarda qalmasını qeyd etmək lazımdır. Digər bir məqam
isə bundan ibarətdir ki, həm rejim, həm də müxalif qruplar daxilində atəşkəsi pozmağa çalışan
qüvvələr mövcuddur.
Ancaq bütün bunlarla yanaşı son dövrlərə baxdıqda isə görmək mümkündür ki, Türkiyə və
Rusiya tərəfindən Suriya böhranının həlli istiqamətində 2016-ci ilin sonlarından başladılmış
dialoqlar çərçivəsində gözlənilən ümidli dəyişikliklərin əksinə, qarşıdurma tərəfləri arasındakı
əlaqələr yenidən gərginləşmişdir. Ümumiyyətlə isə Suriyanın qərbində atəşkəs razılaşmasının
olmasına baxmayaraq davamlı olaraq atəşkəs pozuntuları müşahidə olunur. Atəşkəsə nəzarət edən
Rusiya-Türkiyə ortaq komissiyası da Şam, Xüms, Hələb, Lazkiyə bölgələrində atəşkəsin
pozulduğunu açıqlayır, lakin tərəflər arasında qarşılıqlı etimadsızlıq pozuntuların kim tərəfindən
həyata keçirildiyini dəqiq ortaya qoymur, Türkiyənin Əsəd qüvvələri tərəfindən həyata keçirdiyi
iddia edilən atəşkəs pozuntularını Rusiya tərəfi təsdiqləmir (5, s.3).
―Suriya məsələsi‖ ətrafında Türkiyə - Rusiya əlaqələrində digər bir problem isə Türkiyənin
terror təşkilatı olaraq gördüyü PYD/YPG-ə Rusiyanın fərqli yanaşmasından irəli gəlir. Türkiyə Rusiya arasında təyyarə böhranından sonra Moskvada PYD-ə nümayəndəlik açmaq icazəsi
verilməsi Ankaraya bir reaksiya olaraq görülə bilərdi. Lakin iki ölkə arasındakı əlaqələr
normallaşdıqdan sonra da Rusiya PYD-ni terror təşkilatı olaraq tanımamışdır. Həmçinin PYD və
Əsəd rejimi arasında vasitəçiliyi, regiondakı Kürd partiya və mülki təşkilat nümayəndələrinin
görüşünə Moskvanın ev sahiblik etməsini də qeyd etmək lazımdır. Daha sonra isə Rusiya bu görüşə
üst səviyyəli rəsmilərinin qatılmamış olmasını bəyan etmişdir. bütün bunlarla yanaşı iki ölkə
arasındakı əlaqələrin bu şəkildə inkişaf etdiyi dövrdə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi səlahiyyətlisi
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Aleksandr Botsan PKK və PYD / YPG-ni terror təşkilatı olaraq görmədiyini ifadə etmesi Ankara –
Moskva arasında əsən küləkləri göstərmişdir (11).
Rusiya uzun müddətə Yaxın Şərqdəki mövcud Kürd qrup və partiyalarının əldə edəcəyi siyasi
güc və haqqlarını nəzərə alaraq təbii ki, öz maraqlarına əhəmiyyət verir. Bu səbəbə görə də
Türkiyənin reaksiyasını öz üzərinə çəkməmək üçün Kremlin PYD ilə etdiyi danışıqları siyasi
səviyyədə deyil, daha çox qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə və ya gizli danışıqlar şəklində həyata
keçirir. Hər nə olursa olsun, Moskva üçün PYD-nin Suriyada dəstəklənməsi öz mənfəətinə
uyğundur. 2017-ci ilin yanvar ayında keçirilən Astana danışıqlarından dərhal sonra Rusiyanın
təqdim etdiyi Suriya üçün konstitusiya layihəsində isə Moskva – Ankara - Tehran üçlüsünün qarant
olduğu razılaşma mətninə zidd olaraq Suriya Kürdlərinə mədəni muxtariyyət vəd edilib. Hətta
Rusiya Türkiyənin terror təşkilatı olaraq qiymətləndirdiyi PYD-ni Cenevrə danışıqlarına da dəvət
etmək istəyir (9). Bu da Moskva - Ankara münasibətlərində qarşıdurma vəziyyətinin olduğunu
göstərir.
Son dövrlərdə Moskva və Ankaranın Suriya ətrafında yenidən gərginləşən, lakin ictimaiyyətdə
çox da əks olunmayan əlaqələri həm böhranın həlli, həm də regional təhlükəsizlik üçün həssas
məsələdir. Əlaqələrdəki bu problemlər isə Kremlin Əsəd rejimini dəstəkləməsindən daha çox PYD
kartını ön plana çıxarmasından qaynaqlanır. Xüsusilə Suriya probleminin həllində Kürd bölgəsinə
mədəni muxtariyyət təklifi və PYD-nin Cenevrə danışıqlarında iştirak etməsi ilə bağlı təkidi
Ankara ilə münasibətlərin gərginləşməsinə gətirib çıxarır (5, s.3).
Digər tərəfdən Rusiya Ankaranın yenidən Ağ Ev ilə ortaq bir manevr edə biləcəyindən
narahatdır ki, son dövrlərdə də Kremlin Türkiyənin maraqlarına zidd qərarlar qəbul etməsini bir
təzyiq və ya şantaj olaraq qiymətləndirmək mümkündür. Rusiyanın Əsəd rejimi və PYD/YPG
gücləri arasında vasitəçilik etməsi isə Türkiyə - ABŞ ortaq əməliyyatı nəticəsində Suriyada öz
dayaqlarını gücləndirmək perspektivindən qaynaqlandığını da qeyd etmək lazımdır. Həmçinin
İranın Rusiya ilə Yaxın Şərqdə strateji hərbi-siyasi ittifaq yaratması niyyətinin bu dövrdə gündəmə
gəlməsi, bölgədə yenidən Rusiya - İran və Türkiyə - ABŞ - Körfəz ölkələri qruplarının maraqlarının
toqquşmasına da gətirib çıxara bilər.
Əsəd rəhbərliyinə qarşı tutumuyla ön plana çıxan Ankara, aprel ayında Suriyada – İdlibdə
yaşanan kimyəvi hücum qarşısında da səssiz qalmamışdır. Əsəd rejiminə reaksiyasını açıq şəkildə
göstərən Ankara, ilk olaraq Rusiya ilə təmasa keçmiş və Moskvanı Əsəd ilə bağlı olaraq xəbərdar
etmişdir. Rusiyanın mövqesində dəyişiklik olmadığını fərqinə varan Türkiyə isə ABŞ-ın Əsəd
rejiminə qarşı sərt açıqlamalarına dəstək olaraq Vaşinqtona ―hərəkət etmək‖ çağırışı da etmişdir.
Ankaranın bu mövqeyinin arxasında əvvəlcə Rusiyanın Suriya məsələsində güvənilməyəcək bir
aktor olduğu qənaəti dayanır. Moskvanın nə bahasına olursa olsun Əsəd rejiminin arxasında
dayanması isə Ankaranın Suriya siyasətinə əhəmiyyətli bir maneə yaradır (16).
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ABġ-ın YAXIN ġƏRQ STRATEGĠYANIN ƏSAS MƏQSƏDLƏRĠ VƏ
ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
Yaxın Şərq ABŞ üçün strateji baxımından çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Xüsusilə bölgədəki
neftin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. İkinci Dünya müharibəsindən etibarən demək olar ki, hər ABŞ
prezidenti Yaxın Şərq və Körfəzin ABŞ üçün həm iqtisadi, həm siyasi, həm də strateji əhəmiyyətini
vurğulamış və bu istiqamətdə strategiyalar inkişaf etdirmişdir. Truman Doktrinası, Eisenhower
Doktrinası, Nikson Doktrinası, Karter Doktrinası, Reyqan, ata və oğul Buş dövründə ABŞ-ın
bölgəyə istiqamətli hərbi müdaxilələri bu siyasətin konkret ifadələri olmuşdur.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Стратегически точкой зрения Ближний Восток имеет большое значение для
Соединенных Штатов. В частности важность нефти в области достаточно велико.
После второй мировой войны, почти каждый президент США на Ближнем Востоке и в
странах Персидского залива, как экономически и политически, но и подчеркивает
стратегическую важность стратегий, разработанных в этом направлении. Доктрина
Трумэна, Эйзенхауэра доктрина, доктрина Никсона, Картера Доктрина Рейгана, Буш отец
и сын во время военного вмешательства политики США в регионе сделала конкретные
заявления.
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THE MAIN OBJECTIVES AND TRENDS OF THE US MIDDLE EAST STRATEGY
A strategic point of view of the Middle East is of great importance for the United States. In
particular, the importance of oil in the area is quite large. Since the Second World War, almost
every US president stressed the strategic importance of Middle East and the Gulf States and
developed strategies in this direction, both economically and politically. Truman Doctrine, the
Eisenhower Doctrine, the Nixon Doctrine, the Carter Doctrine, the Reagan, Bush father and son
have made specific statements during the military interventions of the US policy in the region.
Keywords: the United States, democracy, the doctrine, oil, the Middle East, 11 September
Yaxın Şərq ABŞ üçün strateji baxımından çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Xüsusilə bölgədəki
neftin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. 1920-ci illərdə Yaxın Şərq bölgəsində neftin aşkarlanması ilə
neft şirkətləri pay qapma yarışına girmişdir. Bunun nəticəsi olaraq, ABŞ-ın bölgəyə marağı
artmışdır. Yaxın Şərq neftinə rəğbətin başlıca səbəbi, azalmaqda olan ABŞ ehtiyatlarını
möhkəmlətmək və iqtisadi inkişafı neftə bağlı olan Qərb üçün ucuz enerji qaynağı meydana
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gətirməkdir. Bu kimi səbəblər Amerikayanın böyük neft şirkətlərini buralarda neft axtarış işlərinə
başlamağa vadar etmişdir. Neftin dünya tarazlığını dəyişdirəcək strateji əhəmiyyətə sahib olması
İkinci Dünya müharibəsi dövründən etibarən başlamışdır [6, s.21]. Amerika neft ehtiyacının böyük
hissəsini Yaxın Şərq bölgəsindən qarşılaması səbəbilə regiondakı Sovet təsirini xaricdə tutmağın və
neft ixrac edən ölkələrin neft şirkətlərinin milliləşdirilməsinin qarşısının alınmasının həyati
əhəmiyyət kəsb etdiyini, bu cür addımlara mane olunması lazım gəldiyini qərar vermişdir.
Amerikanın Yaxın Şərq neftini əlində tutmaq məcburiyyətində olmasının səbəbi ABŞ-ın enerji
ehtiyacını qarşılama nöqtəsində neftə alternativ bir enerji qaynağına sahib olmamasıdır. Buna görə
də Amerikanın buradakı siyasəti Yaxın Şərq neftinin axış təhlükəsizliyinin nə bahasına olursa olsun
qorunmasından ibarətdir.
Dünya neft ehtiyatının 63%-ə qədəri Yaxın Şərq bölgəsinin 88 illik ehtiyatı ikən, ümumi
rezervlərdəki payı 2,7%-ə düşən ABŞ-ın 11 illik ehtiyatı qalmışdır. Bu səbəbdən dünya neft
ehtiyacının böyük bir qismini qarşılayan Yaxın Şərq bölgəsinin ABŞ üçün nə qədər əhəmiyyətli
olduğu ortadadır. Bunun üçün ABŞ dünya neft ehtiyatının böyük qisiminə sahib Yaxın Şərqi
nəzarət altında tutmaq üçün bu bölgədəki gücünü artırır. ABŞ-ın təməl enerji ehtiyacının 40%-i
neftdən asılıdır. Neft ehtiyacının 21%-i Yaxın Şərq bölgəsindən olmaq üzrə, yarısından çoxunu
idxalatla qarşılamaqdadır. 1980-ci ildə 36,5 milyard barel ehtiyata sahib olan ABŞ-ın 1995-ci ildə
neft ehtiyatı 29,8 milyard barelə enmişdir. Daha sonrakı dövrlərdə ABŞ-ın ehtiyatlarındakı bu eniş
davam etmiş, 2005-ci ildə 29,3 milyard barel olaraq təsbit edilmişdir. 1980-ci il ilə müqayisə
edildiyində, ABŞ-ın ehtiyatlarında 2005-ci ildən etibarən 19,7% nisbətində bir azalma olmuşdur.
ABŞ-ın rezervlərindəki bu azalmanın dünya neft ehtiyatı və ABŞ-ın neft istehlakı artmağa davam
edərkən meydana gəlməsi olduqca əhəmiyyətlidir. ABŞ-ın neft idxalı üçün Yaxın Şərq bölgəsinin
payının 2050-ci ilə qədər 21%-dən 70%-ə çıxması gözlənilir [9, s.160]. Bu vəziyyət ABŞ-ın neft
ehtiyatlarının böyük bir qisimini torpaqlarında saxlayan ölkələrə qarşı hərəkətə keçməsinə səbəb
olmuşdur [10, s.7].
Eyni zamanda, 1956-ci ildə baş verən Süveyş böhranı ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasətinə yeni bir
ölçü gətirmişdir. Sovetlərin bölgədəki nüfuzunun artması səbəbiylə, İngiltərənin liderliyi və ABŞ-ın
dəstəyi ilə bir növ Orta Şərq Müdafiə Təşkilatının yaradılmasına dair planlar həyata keçirilmişdir.
Bu məzmunda prezident Eisenhower hər hansı bir Yaxın Şərq dövlətinin kommunizmlə idarə
olunan bir dövlət tərəfindən hücuma məruz qalması vəziyyətində hərbi güc istifadəsi və bu
çərçivədə, bölgədəki ölkələrə verilən hərbi yardım da daxil olmaq üzrə hər şəkildə ABŞ tərəfindən
qorunacağını bəyan etmişdir. Eisenhower Doktrinası olaraq adlandırılan siyasət 1960-cı illərin
sonuna qədər davam etmişdir. 1969-cu ildə ABŞ-ın bölgəyə birbaşa müdaxiləsi yerinə, Yaxın Şərq
ölkələrinə artan şəkildə hərbi və iqtisadi yardım edilməsi əsasına söykənən Nixon Doktrinası
açıqlanmışdır. Bu Doktrinaya görə, ABŞ Yaxın Şərq bölgəsinin Sovet təhdidinə qarşı müdafiə
olunmasında əhəmiyyətli rol oynayacağı düşünülən İran və Səudiyyə Ərəbistana ciddi mənada
əhəmiyyət vermişdir. Bu plana əsasən, ABŞ bu dövlətlərə 1979-ci ilə qədər silah satışını artırmışdır.
70-ci illərin əvvəlində baş verən neft böhranı ilə Orta Şərq bölgəsinin ABŞ üçün əhəmiyyəti bir
daha aydın olmuşdur. 1973-1974-cü illərdəki neft böhranlarından qısa bir müddət sonra ABŞ-da
Yaxın Şərq neftinin güc yoluyla ələ keçirmə ssenarisi danışılmağa başlanılmışdır. Neft böhranının
yaşandığı dövrdə Səudiyyə Ərəbistandakı ABŞ səfiri Ceyms Akins bu müzakirələrin pərdə
arxasında dövrün xarici işlər naziri Henry Kissincerin olduğunu ifadə etmişdir. Ancaq o illərdə
Körfəz bölgəsində ABŞ-ın ciddi bir hərbi ehtiyatı yox idi və bölgə neftini güc istifadə edərək
nəzarət altına alma bu baxımdan çoxda mümkün deyildi. Belə ki bu plan ABŞ rəhbərliyindən dəstək
tapa bilmədi və qısa müddətdə gündəmdən düşdü [20].
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Soyuq Müharibə dövrü ərzində Yaxın Şərq ölkələri, ABŞ ilə yaxın hərbi və siyasi əlaqələrə
girmə mövzusunda utancaq davranmışlar. SSRİ-nin dağılması və Soyuq müharibənin sona çatması
ilə iki qütblü sistem sona çatmış, bunun yerini yalnız ABŞ suverenliyinin söz mövzusu olduğu tək
qütblü sistem almışdır. Soyuq müharibənin kapitalist blokun qalibiyyətilə sona çatmasından sonra
ABŞ üçün yeni hədəf Rusiya Federasiyasının yerinə keçə biləcək dövlətlərə maneə törətmək
olmuşdur. Bu təməl siyasətə görə, ABŞ başlıca vəzifə olaraq, qlobal hegemoniyasına meydan
oxumasa belə, dünyanın hər hansı bir bölgəsində ABŞ-ın maraqlarına tərs düşəcək bir regional
gücün ortaya çıxmasına maneə törətmək olmuşdur [17, s.77]. Yəni, mövcud beynəlxalq sistemi
Soyuq Müharibə dövründə var olan güc tarazlığına görə deyil, bir mənada ABŞ hegemonyasına
görə qurmaq olmuşdur [8, s.1].
1979-cu ildə İrandakı İslam İnqilabı və Əfqanıstanın Sovetlər tərəfindən işğalı ABŞ-ın bölgəyə
daha çox müdaxilə etməsini gərəkdirdi, çünki bu iki hadisə bölgədəki güc tarazlığını Sovetlər
Birliyinin lehinə dəyişdirirdi. Bunun ardından, ABŞ bölgədəki siyasətini dəyişdirdi və 1980-ci ildə
Karter Doktrinasını mənimsədi. Dövrün ABŞ prezidenti Cimmi Karter 23 Yanvar 1980-ci ildə ABŞ
Konqresində etdiyi çıxışında yeni siyasətini detallı olaraq açıqladı. Karter çıxışında hər hansı bir
xarici gücün Yaxın Şərq bölgəsində nüfuz qazanmaq məqsədiylə edəcəyi bütün cəhdlərin ABŞ-ın
strateji maraqlarına qarşı təhdid sayılacağını və belə bir vəziyyətdə hərbi güc istifadəsi də daxil
olmaqla hər cür tədbirə əl atacaqlarını elan etmişdi.
İkinci Dünya müharibəsindən etibarən demək olar ki, hər ABŞ prezidenti, Yaxın Şərq və
Körfəzin ABŞ üçün həm iqtisadi, həm siyasi, həm də strateji əhəmiyyətini vurğulamış və bu
istiqamətdə strategiyalar inkişaf etdirmişdir. Truman Doktrinası, Eisenhower Doktrinası, Nikson
Doktrinası, Karter Doktrinası, Reyqan, ata və oğul Buş dövründə ABŞ-ın bölgəyə istiqamətli hərbi
müdaxilələri bu siyasətin konkret ifadələri olmuşdur.
Klinton rəhbərliyinin Yaxın Şərq siyasətini uğursuz görən Corc W. Buş, Yanvar 2001 tarixində
vəzifəyə başlamış və bu siyasəti kökdən dəyişdirəcəyini iddia etmişdir. Buş rəhbərliyində təsirli
vəzifələrə gələn yeni mühafizəkarların ideologiyası, xüsusilə ilk dövründə böyük ölçüdə Buş
rəhbərliyinin siyasətinə istiqamət vermişdir. Amerika qlobal liderliyinin həm Amerika üçün, həm də
dünya üçün yaxşı olduğuna inanan yeni mühafizəkarlar, Amerikanın liderliyini qurmaq və
gücləndirmək üçün lazım olduğunda hərbi güc istifadə etməsinin lehinə idilər. Yeni Mühafizəkarlar
1997-ci ildə başlatdıqları Yeni Amerikan Əsri Layihəsi çərçivəsində 21-ci əsrdə yeni bir Roma
imperatorluğu qurma xəyalını dilə gətirmişdilər.
11 Sentyabr hücumları Amerika siyasətində köklü dəyişikliklərə gətirib çıxarmışdı. Klinton
dövründə rəhbərliyin siyasətini tənqid edən yeni mühafizəkarlar Amerikanın qlobal liderliyini
dəstəkləmək məqsədiylə 1997-ci ildə hazırladığı «Yeni Amerikan Əsri Layihəsi» ilə ABŞ-ın təkrar
Ronald Reagan dövründə olduğu kimi "hərbi güc və əxlaqi açıqlıq" siyasəti daşıması lazım
olduğunu müdafiə edirdilər. Bu ideologiyanı müdafiə edənlər 11 Sentyabr hücumlarından sonra
həm Buş rəhbərliyi içindəki nüfuzlarını artırdılar, həm də siyasətlərinə ictimai dəstəyi təmin
etmələri asanlaşdı. Beləcə 2002-ci ildə inkişaf etdirilən yeni Milli Təhlükəsizlik Strategiyası Buş
rəhbərliyinin yeni siyasətinin prinsiplərini ortaya qoydu. Amerika hegemoniyasının təsisi üçün ABŞ
artıq "mühasirə" siyasəti deyil, "önləyici döyüş"(preventive war) doktrinasını inkişaf etdirdi [19,
s.12]. Bu cür döyüşlərə girişərkən də BMT kimi beynəlxalq təşkilatların dəstəyinə o qədər də
ehtiyacı yox idi.
Buş rəhbərliyinin yeni strategiyası - ABŞ-ın düşməni olaraq təyin olunan dövlətin hər hansı bir
hücumundan əvvəl, bu dövlətə diqqət etməyi, hücum və hətta rejimini dəyişdirməyi nəzərdə
tuturdu.
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Buş doktrinası ilə əlaqədar Condoleezza Rice bu ifadələri işlətmişdir. "Bu günün təhdidləri,
böyük ordulardan kiçik terrorist qruplara, güclü dövlətlərdən kiçik dövlətlərə keçmişdir. 11
Sentyabr heç bir şübhəyə yer buraxmadan göstərir ki, ABŞ təhlükəsizliyi eynilə Vətəndaş
Müharibəsi və Soyuq Müharibə dövrlərində olduğu kimi həyati bir təhdid altındadır." Rice
məqaləsində ABŞ-ın dünyanı daha təhlükəsiz etməyə kömək mövzusunda xüsusi bir məsuliyyəti
olduğunu müdafiə etmişdir. Bu məzmunda ABŞ-ın "terror şəbəkəsini və terroristlərə dəstək olan
dövlətləri çökdürmə; nüvə, kimyəvi və bioloji silah sahibi olub da, bu silahları terrorist
müttəfiqlərinə verə biləcək tiranlarla üzləşmə" vəzifəsi olduğunu müdafiə etmiş; Buş rəhbərliyinin
İraq rejiminə qarşı rəftarını da bu səbəblərə bağlamışdır. Vahid bir yanaşma içində qiymətləndirilsə,
Buş doktrinasının hər biri beynəlxalq hüquq sahəsində mübahisəli olan üç doktrinanı birləşdirdiyini
söyləmək mümkündür: Birincisi, terrorist təşkilatlara və bu təşkilatları saxlayan dövlətlərə qarşı tək
tərəfli hücumlar, ikincisi tək tərəfli önləyici qanuni müdafiə, üçüncüsü isə, tək tərəfli humanitar
müdaxilə doktrinalarıdır [16, s. 33-34].
Prezident Buş əlindəki hər cür qaynaqla qlobal terror şəbəkəsini çökdürmək, terrorçuların
maliyyə qaynaqlarını qurutmaq və terroristləri dəstəkləyən və saxlayan ölkələri təqib etmək üçün
istifadə edəcəyini ifadə etmişdir. Prezident Buşa görə, dünyanın harasında olursa olsun dövlətlər,
ABŞ-la birlikdə mi yoxsa ona qarşımı olduqlarına qərar verməli idilər. Bu doktrina çərçivəsində
ABŞ "quldur dövlətlər" anlayışını inkişaf etdirmişdir. Prezident Buş kütləvi qırğın silahlarına sahib
olduqları və terrora dəstək verdikləri səbəbi ilə İraq, Şimali Koreya və İranı "şər oxu" elan
etdirmişdir [22].
ABŞ 11 Sentyabr 2001-ci il tarixli terror hadisəsinin əsl məsulunun Usamə Bin Laden
olduğunu vurğulamış və Usamə Bin Ladenin Əfqanıstanda Taliban tərəfindən saxlandığını bəhanə
edərək 8 Oktyabr 2001-ci il tarixində Əfqanıstana qarşı bir hava hərəkatı başlatmışdır. Bu hərəkatın
ABŞ-ın açıqladığı əsas məqsədi - Usamə Bin Ladenin tutulması və Taliban rejiminin cəzalandırılıb,
ortadan qaldırılması olduğu vurğulanmışdır. Bu hərəkat ilə terrora dəstək verən, göz yuman və ya
ABŞ-ın dünya siyasətinə qarşı çıxan quldur dövlətlər ilə cihad qruplarına Vaşinqtonun qətiliyinin
göstərilməsi və bir daha bu kimi rəftarlara yol verilməməsi üçün göz dağı nəzərdə tutulmuşdu [4,s.
240].
ABŞ-ın girişmiş olduğu "Sonsuz Azadlıq Əməliyyatı" hərəkatı Əfqanıstanı hədəf alması, səbəb
olaraq da Usamə bin Ladenin göstərilməsi, başda kasıb və çarəsiz Əfqanıstan xalqı olmaq üzrə
bütün dünyada narahatlıq yaratmışdır. Bütün dünya ictimaiyyəti, ABŞ-ın bu hərəkatda səbəb
Əfqanıstanı hədəf olaraq seçdiyini sorğulamağa başlamışdır. Bu sorğular Əfqanıstanın Cənubi
Asiya, Orta Asiya və Yaxın Şərqi bir-birinə bağlayan əhəmiyyətli bir qovşaq nöqtəsində yerləşməsi,
neft və təbii qaz qaynaqları baxımından geosiyasi əhəmiyyətə sahib olması, əməliyyatın ardında
əhəmiyyətli hərbi, siyasi və iqtisadi maraqların olduğu fikrini ortaya çıxarmışdır [2, s.222].
11 Sentyabr 2001-ci il tarixli terror hücumu ardından qlobal güc əldə etmə mübarizəsində olan
Amerika üçün Əfqanıstan ilk dayanacaq olmuşdur. Prezident Buş 20 sentyabr 2001-ci ildə
Konqresdə etdiyi çıxışında "terrorla mübarizəmiz Əl-Qaidə ilə başlayır, lakin onunla bitməyəcək"
dediyində nə nəzərdə tutduğu tam olaraq aydın ola bilməmişdir [15, s.42]. Terrorla mübarizə
səbəbiylə başladılan Əfqanıstan müharibəsi ABŞ-ın Avrasiyadakı fəaliyyətini artırmışdır. Bu
döyüşün yaratmış olduğu təsir çərçivəsində Orta Asiyaya bir çox Amerikan bazası yerləşdirilmişdir.
11 sentyabr terror hücumunu səbəb göstərən ABŞ prezidenti Corc W. Buş, prioritetli olaraq hücumu
reallaşdıranların çox sərt bir şəkildə cəzalandırılacağını açıqlamış, sonra da hücumun Usamə Bin
Laden və onu ölkəsində saxlayan Əfqanıstan rəhbərliyi ilə bu rəhbərliyə dəstək verən İslam
ölkələrinin olduğunu bəyan etmişdir. ABŞ-ın Əfqanıstan müharibəsi ilə birlikdə İran, İraq, Suriya
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kimi bir çox Yaxın Şərq ölkələrini və Somalini hədəf göstərmiş olması, məqsədinin terroru
cəzalandırmadan başqa bir şey olduğuna diqqət çəkmişdir [14, s.297].
Daha əvvəl bir çox dəfə ifadə etdiyimiz kimi, ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasətinin təməlini, Soyuq
müharibənin sona çatmasından 11 sentyabr hadisələrinə qədərki müddət içərisində enerji qaynaqları
və İsrailin təhlükəsizliyi üzərində cəmlənmişdir. Lakin 11 sentyabr hücumlarıyla birlikdə Yaxın
Şərq bölgəsindən qaynaqlandığına inandığı radikal İslamçı terrorla mübarizə və kütləvi qırğın
silahlarının bölgədəki bəzi rejimlərin əlinə keçmə ehtimalını önləmək də ABŞ-ın Yaxın Şərq
siyasətini təyin edən faktorlardan olmuşdur [11, s. 9]. 11 Sentyabr 2001-ci il tarixində Dünya
Ticarət Mərkəzi və Pentaqona reallaşdırılan terrorist hücumlarla başlayan, bütün dünyanı təhdid
edib, təsiri altına alan və beynəlxalq sahəyə yayılan terrorizm təhlükəsi, nəticələri baxımından yeni
bir dünya nizamının meydana gəlməsinə və bölgədə ABŞ təsirinin artmasına zəmin hazırlamışdır.
Bu xüsusiyyətlərindən ötəri də, 11 Sentyabr hücumları ilə əlaqədar, ABŞ-a əsaslanan bir çox suiqəsd nəzəriyyəsi çıxarılmışdır. Qaçırılan təyyarənin dayandırılmaması, əkiz qüllələrin çökmə
şəklinin idarəli bir iş olduğu, Dünya Ticarət Mərkəzində təyyarənin çarpmadığı yeddi nömrəli
binanın yıxılması bunlardan yalnız bəziləridir [21].
Bu kimi səbəblərdən, 11 sentyabr hadisəsinin Əfqanıstandakı mağaralarda yaşayan insanların
idarə etdiyi bir Əl-Qaidə hücumu deyil, Amerika içində koordinasiya edilən və terror qorxusu
yaratmağı və ortaq bir terrorizm düşməni meydana gətirməyi hədəfləyən bir hücum olduğu
düşünülməkdədir [18, s.105]. Bunların yanında çox sayda Yəhudinin New Yorkdakı Dünya Ticarət
Mərkəzinin ətrafından uzaqlaşmağı barədə xəbərdar olunması fikirləri qarşıya qoyulmuşdur. Bu
vəziyyət İsrail gizli xidmətinin Əl-Qaidə quldurları ilə bir bağı olduğuna işarə etməkdədir [5, s.27].
ABŞ prezidenti Corc Buşun 15 sentyabr 2001-ci ildə ABŞ xalqına istiqamətli çıxışında "Sizdən
istənən səbirli olmağınızdır, çünki bu döyüş qısa olmayacaq. ―Sizdən istənən əzmli olmağınızdır,
çünki bu döyüş asan keçməyəcək. Sizdən istənən qüvvətli olmağınızdır, çünki zəfərə gedən yol
uzun ola bilər.» Eyni çıxışında, prezident Buş tərəfindən bundan sonra izləniləcək siyasətin alacağı
şəkil bu sözlərlə ifadə edilmişdir; "ABŞ-a döyüş açanlar, öz sonlarını öz əlləriylə seçiblər. Sizi əmin
edirəm ki, simvolik bir hərəkətlə kifayətlənməyəcəyik. Bizim verəcəyimiz cavab çox əhatəli, güclü
və təsirli olacaqdır " [3, s.154].
Prezident Buşun bu ifadələrindən də aydın olduğu kimi, 11 Sentyabr ABŞ hökumətinin qlobal
güc olaraq mövqeyini davam etdirmə mövzusunda axtardığı əhəmiyyətli bir inkişaf olmuşdur.
Buş 26 Sentyabrda Konqresdəki mesajında bütün ölkələrə bir seçim etməsi lazım olduğunu, "ya
bizimlə bərabərsiniz, ya da bizim qarşımızda-terrorçularla" ifadələri bundan sonra izləyəcəyi
siyasəti dəqiq bir şəkildə ortaya qoymuşdur. Buş, açıqca, ABŞ ilə birlikdə hərəkət etməyən və özləri
kimi düşünməyən bütün dövlətləri terrorçularla birgə görəcəyini ifadə etmişdir. Beləliklə, yeni
Amerika siyasətində artıq "Sovet təhdidi" ifadəsinin yerini "terror təhdidi" almışdır [13, s.39].
Beləliklə, 11 Sentyabr 2001-ci il terror hücumu Yaxın Şərqin taleyinə dərindən təsir etdi. 11
sentyabr hücumundan sonra Əfqanıstana qarşı BMT Təhlükəsizlik Şurasının razılığı ilə və ABŞ-ın
liderliyində beynəlxalq hərbi əməliyyat başladıldı. 7 oktyabr 2001-ci il tarixində ABŞ və İngiltərə
nəzərdə tutduqları plan çərçivəsində Əfqanıstana hava hücumları etməyə başladılar [7, s.30]. Nəticə
olaraq, ABŞ-ın İkinci Dünya Müharibəsindən bəri izlədiyi özünə rəqib ola biləcək güclərin
meydana gəlməsinə mane olma siyasətinin davamı olaraq, Əfqanıstandan dərhal sonra İraqa hücum
olundu.
ABŞ-ın Yaxın Şərqə yönümlü siyasətini başlıca olaraq, İsrailin müstəqil bir dövlət olaraq
varlığını davam etdirməsi, ABŞ-a düşmən bir dövlətin kütləvi qırğın silahları əldə edə bilməməsi,
enerji qaynaqlarının uyğun istiqamətdə dünyaya fasiləsiz çata bilməsi şəklində ifadə edə bilərik.
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Bundan əlavə, Körfəzdə güclü-düşmən bir dövlətin olmaması, Yaxın Şərq sülh prosesinin uğurla
davam etməsi, ABŞ-ın bölgənin Qərb tərəfdarı Ərəb dövlətləri ilə yaxşı əlaqələr qurması və yaxşı
əlaqə içərisində olan dövlət rejimlərinin davamının sürməsi və regional terrorizmin nəzarət altında
tutulması son dərəcə əhəmiyyətli milli çıxarlar olaraq təyin olunmuşdur [12, s.123].
ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasətini təyin edən təməl ünsürlər bu şəkildə sıralana bilər: Neft və enerji
qaynaqlarının fasiləsiz dövranına və qiymətlərinə nəzarət etmək, İsrailin təhlükəsizliyini zəmanət
altında saxlamaq, İsrailə təhdid meydana gətirmə potensialı daşıyan ölkələri zəiflətmək, bu
məzmunda İraq, Suriya, Livan və İranı nəzarətdə saxlamaq, radikal İslam təhlükəsini azaltmaq.
Bunlara əlavə olaraq, bölgə ölkələrindəki kimyəvi və bioloji kütləvi qırğın silahlarını ortadan
qaldırmaq və terrorun qaynağı halına gəlmələrinin qarşısını almaq, Amerika əleyhinə düşüncələrin
azaldılması da ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasətini təyinedici ünsürləri sırasında sayıla bilər. Yəni, ABŞın Yaxın Şərq siyasətinin məqsədi bölgədə suverenliyini sarsıdacaq bir gücün ortaya çıxmasına
maneə törətmək və neftin ABŞ idarəsindən çıxmasının qarşısının alınmasını təmin etməkdir [1, s.
362].
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11 SENTYABR HADĠSƏLƏRĠNĠN ABġ-IN TƏHLÜKƏSĠZLĠK
STRATEGĠYALARINDA ƏMƏLƏ GƏTĠRDĠYĠ DƏYĠġĠKLĠKLƏR
Bu məqalədə 2001-ci il 11sentyabr hadisələrindən sonra Corc Buşun hakimiyyət dövründə
ABŞ-ın təhlükəsizlik strategiyalarından bəhs olunur. Milli təhlükəsizlik strategiyalarında baş
verməmişdən əvvəl terror təhlükəsinin üzə çıxarılması və məhv edilməsinə yönəldilmiş ABŞ siyasəti
göstərilmişdir. Məqalədə əsas diqqət Yeni Dünya Nizamına əsasən ABŞ hegemoniyasının təmin
olunması ilə yanaşı Amerika sisteminin xüsusiyyətlərinin xarici ölkələrə də tətbiq edilməsi kimi
vacib məsələlərə yönəldilmişdir.
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ПЕРЕМЕНЫ ОБРАЗУЮЩИЕ СО СОБЫТИЕМ 11 СЕНТЯБРЯ В СТРАТЕГИИ
БЕЗОПАСНОСТИ США
В этой статье говорится о Стратегии национальной безопасности США, принятой
Дж-Бушем после событий 11 сентября 2001 года. В стратегии национальной безопасноти
указана политика США, направленная на выявление и уничтожение террористической
угрозы, прежде чем она достигнет США. В этой статье большое внимание намечено,
американскому превосходству, который не только копирует, но и репродуктирует за
рубежом некоторые черты американской системы.
Ключевые слова: США, стратегия безопасности, 11 сентября, террор
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CHANGE WHICH 9/11 TERRORISM TRIGGERED IN SECURITY
STRATEGIES OF THE USA
The article deals with National Security Strategy of USA which was passed by G. Bush after
events of September, 11, 2001. The US policy directed to exposure and destruction of terroristic
threat beforehand takes place in National Security Strategy. Special attention is paid to American
superiority generated new international order which both imitates but reproduces many features of
American system abroad.
Keywords: USA, Security Strategy, September 11, terror
Beynəlxalq münasibətlərdə tarixin axarını dəyişdirən bir sıra mühüm hadisələr baş vermişdir.
Bu hadisələr bir dövrü bağlayıb başqa bir tarixi dövrü başlatmışdır. SSRİ-nin süqutu da belə
hadisələrdəndir. Çünki bu hadisə beynəlxalq aləmdə xarici siyasət və təhlükəsizlik strategiyalarına
birbaşa təsir göstərmişdir. Bu sahədə baş verən mübahisələr 11 sentyabr hadisələri ilə birlikdə
meydana çıxmışdır. İçində olduğumuz dövr yeni bir beynəlxalq şəraitin formalaşmasına şahidlik
etməkdədir. Bu şəraitin başlanğıc nöqtəsi olaraq 11 sentyabr 2001 tarixində ABŞ-a edilmiş və
birbaşa olaraq ABŞ-ın hegemoniyasının əsas mərkəzlərinə, yəni Nyu-Yorkdakı Dünya Ticarət
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Mərkəzinin əkiz qüllələrinə və Pentaqondakı Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasına edilən terror
aktlarının qəbul edilməsi vacibdir. (5, s.33)
Hücumdan sonra hökümətin gördüyü ilk işləri qiymətləndirdiyimizdə ABŞ-ın ölkə sərhədləri
içində yeni bir hücuma məruz qalmamaq üçün bütün təhlükəsizlik tədbirlərini aldığını görürük.
Hadisələrin üzərindən sadəcə 24 saat keçməsinə baxmayaraq, 50 min ehtiyat qüvvənin aktiv
vəzifəyə çağırılması üçün hərbi səlahiyyətlilərə verilən təlimat, dövlətdaxili fövqəladə vəziyyət elan
edilməsi və kəşfiyyat qurumlarının icra etdiyi işlər sonrasında təyyarələri qaçıran 19 adamın
adlarının nəşr olunması kimi məsələlər meydana çıxmışdır. Bu vəziyyət ABŞ-ın yeni bir dünya
nizamını yaradacağının da ilk siqnallarını meydana gətirmişdir.
11 Sentyabr hücumlarından bir həftə sonra ABŞ rəhbərliyinin mətbuat şərhlərində şübhələrin
Usama Bin Laden üzərinə yönəldiyi qeyd edilmişdir. Bu vəziyyət ABŞ rəhbərliyi və xalqı arasında
terrorçuların müəyyənləşdirilməsi baxımından bir rahatlama yaratsa da, digər tərəfdən ABŞ
rəhbərliyi ilə Taliban rejimi arasında gərginlik yaşanmasına səbəb olmuşdur. Çünki, əldə edilən
məlumatlarda Usama Bin Ladenin Taliban rejiminin mövcud olduğu Əfqanıstanda olduğu bilinirdi.
Bu da Amerikanın Əfqanıstan üzərinə hərbi müdaxilə edəcəyi ehtimalını gücləndirmişdi.
Əfqanıstan isə belə bir ehtimalın reallaşması nəticəsində özlərinin də hərbi hücum edərək, cihad
elan edəcəklərini gündəmə gətirmişdir. Buna paralel olaraq, Buş rəhbərliyi tərəfindən edilən səhv
qiymətləndirmələr terrorizmlə mübarizənin "mədəniyyətlər qarşıdurması", "dini terror" və "səlib
yürüşü" kimi ideoloji, mədəni və dini bölünmələrə səbəb ola biləcək yeni yanaşmalara gətirib
çıxarmışdır. (12)
Beynəlxalq əlaqələrdə hadisələr nə qədər əhəmiyyətli olursa olsun hadisənin yaratdığı təsir
geniş xalq kütlələrinə çata bilmədiyi və onlar tərəfindən sahiblənilmədiyi müddətcə qlobal bir
xüsusiyyət daşıması gözlənilə bilməz. Halbuki 11 Sentyabr hadisələri qlobal güclərin nəzarətindəki
nəhəng media və rabitə imkanları istifadə olunaraq dərhal altı milyard insana hazırlanan ssenariyə
uyğun olaraq nümayiş olunmuşdur. Hücumun araşdırılması ilə bağlı açıqlanan yeni hesabatlar
qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirən kimi yeni konspirasiya nəzəriyyələri peyda oldu. Bu
səbəbdən, 11 sentyabr hadisələrinin bir ssenari məhsulu olduğuna dair çox sayda fikir ortaya
atılmışdır və bu fikir hələ də müdafiə olunur.
Dünyanın hegemon gücünün asimmetrik təhdid qarşısındakı çarəsizliyi başda ABŞ olmaqla
bütün dünya ictimaiyyətinin gözləri önünə sərilmişdir. Bu da hücumun ABŞ xalqında yaratmış
olduğu ağrının, qısa zamanda kin, nifrət və intiqam duyğusuna çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Bu
düşüncəni ABŞ rəhbərliyi tərəfindən edilən mətbuat şərhləri daha da dərinləşdirmişdir. Beləcə ABŞ
rəhbərliyi xalqın bütün dəstəyini arxasına alaraq terrorla mübarizə strategiyasının ilk hədəfini
həyata keçirmişdir. Hücumların xalq üzərində yaratmış olduğu qorxu o qədər irəli ölçülərə
çatmışdır ki, xalq artıq hər şeydən və hər kəsdən şübhə edər bir mövqeyə gəlmişdir. Bu hücumlar
yalnız ABŞ xalqının böyük bir qorxu travması yaşamasıyla qalmamışdır. Hücumlar sonrasında
ortaya çıxan qorxu və qayğı, o günə qədər ictimai maraqlarla çox maraqlanmayan amerikalılarda
ciddi ölçüdə bir milliyyətçilik və milli həmrəylik duyğusunu da yaratmışdır. İctimai
qiymətləndirmələrdə mən duyğusunun yerini biz duyğusu alaraq güclü bir Amerikan milliyyətçiliyi
əmələ gəlmişdir. Bunun ən gözəl nümunəsini isə Amerika bayrağının satışındakı artım rəqəmləri
göstərmişdir. (10, s. 537-540.)
Hücumlar yalnız Amerikan milliyyətçiliyini deyil, eyni zamanda əleyhdar bir irqçilik
anlayışının da meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Milli şüur altında bir araya gəlmə eyni zamanda
düşmənin də varlığını ortaya qoymuşdur. Fərqli etnik qrupların yaşadığı ABŞ-da xalq terror aktını
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həyata keçirən 19 adamın ərəb mənşəli olduğunun açıqlanmasının ardından, sanki yeni növ bir
milliyyətçiliyə istiqamətləndi. (3)
Tarix boyu müharibələr müxtəlif adlar altında aparılmışdır. Müharibənin birbaşa günahkarı
olanlar isə xalqını inandırmağa çalışmışlar ki, onlarm apardığı müharibə ədalətlidir. Müharibənin
xalq üçün ədalətli olmasmı inandırmaqdan ötrü isə onlarda ədalətli müharibə ideologiyasını,
düşüncə tərzini formalaşdırmaq lazımdır. Müasir dövrdə isə müharibə ―terrorizmlə mübarizə‖ adı
altında aparılır. Çünki günümüzün insanları ən əzizlərini terrorizm dalğalarının təsiri ilə itirirlər.
Ona görə də onlar terrorizmə qarşı mübarizəni ədalətli hesab edib döyüşürlər. Terrorizmin başlıca
daşıyıcıları isə islam fundamentalizmi hesab olunur. Ən azı Qərb mütəfəkkirləri, Qərb siyasətçiləri
belə düşünür və yaxud belə düşünmək istəyir və bununla da ictimaiyyəti də buna inandırırlar. ABŞ
Prezidenti Corc Buşa sual veriləndə ki, ―nəyə görə islam fundamentalizminin ABŞ-ı görməyə gözü
yoxdur?‖ O cavabmda: ―Onlar bizim azadlığımıza nifrət edirlər‖ - demişdi. Boston universitetinin
professoru E.Basseviçə görə prezident Buş öz cavabı ilə ―süni olaraq imperiya yaratmaq ideyasının
üstündən keçmişdir‖. Terrorizmlə mübarizəni Corc Buş özünəməxsus referendum kimi ifadə
etmişdir: ―Dünya xalqları seçim etməlidir ya onlar Birləşmiş Ştatlarladırlar, ya da ki terroristlərlə‖.
Pakistanın eks-prezidenti Pərviz Müşərrəf buna belə qiymət verirdi: ―11 sentyabr hadisələri
sübut etdi ki, insanlar Bin Laden üçün ölməyə hazırdırlar. İnsanlar onun ardınca ona görə gedir ki,
artıq yoxsulluğa, bədbəxtliyə və gücsüzlüyə dözə bilmirlər. Bin Laden öz tələbələrinə terrorizmə
haqq qazandıran layihə verdi və bu layihəni həyata keçirmək üçün onlara maliyyələşdirdi.
Paradoksalcasına, islamçıların əsas məqsədi din yox, siyasətdir. Nyu-Yorka və Vaşinqtona hücum
edən terroristlər Allah adamı deyildilər‖ (1, s.483). Xüsusilə də Yaxın Şərq və müsəlman mənşəli
şəxslərə qarşı bir ayrı-seçkilik yaradılmışdır. Amerikan xalqında bu siyasi travma yaşanarkən, ABŞ
rəhbərliyi də terrorla mübarizə adı altında fövqəladə tədbirlər görməyə başlamışdır. Xüsusilə də 1
oktyabr 2001-ci ildə "Milli Təhlükəsizlik Giriş-Çıxış Qeydiyyat Sistemi" qanununu qəbul etmişdir.
Qüvvəyə minən bu qanunun ən əsas xüsusiyyəti olaraq ərəb və müsəlman ölkələrinin vətəndaşlarına
istiqamətli tədbirlər nəzərə çarpmışdır. Bu yeni sistemdə ərəb və müsəlman ölkələrinin vətəndaşları
ABŞ-a ayaq basdıqlarında şəkilləri çəkilib, barmaq izləri alınaraq bir növ qeydiyata alınmalı idilər.
Bundan əlavə bu əməliyyatları həyata keçirmək məcburiyyətində qalan bir çox müsəlman
immiqrant və vətəndaşlıq dairəsi (INS) bürolarına gedərkən viza müddətlərinin dolduğu və ya
axtarıldıqları əsas gətirilərək həbs olunmuşdular. "Blacklisting" əməliyyatları çərçivəsində
başlanğıcda 19 müsəlman ölkəsinin vətəndaşlarını əhatə edən immiqrant və Vətəndaşlıq Dairəsi
bürolarına qeydiyyatdan keçmə və müəyyən aralıqlarla vəziyyətlərini bildirmə öhdəliyi 2003-ci
ildən etibarən 23 ölkə vətəndaşını əhatə edəcək şəkildə genişləndirilmişdir. Bunların ardından heç
bir sübut göstərilmədən yalnız müsəlman dininə mənsub fərdlərin ABŞ polisi tərəfindən həbs
olunaraq, deportasiya edilməsi kimi hadisələr baş vermişdir. (3)
11 sentyabr hadisələri kimi dəhşətli terror aktının baş verməsi ABŞ kəşfiyyatının uğursuzluğu
ilə izah olunur. Soyuq müharibədən sonrakı dövrdən 11 sentyabr 2001-ci il tarixinə qədər olan
müddət ərzində kəşfiyyatda ciddi əksikliklər ortaya çıxmışdır. 11 sentyabr terror aktının əvvəlcədən
öyrənilmiş olmaması Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin sturukturu, mənafeyi, kəşfiyyat qabiliyyəti və
işçi sistemi ilə bağlı olan problemlərlə əlaqələndirilmişdir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş
rəhbəri Tenet terror aktı ilə bağlı sorğu komissiyasına verdiyi ifadədə Üsamə Bin Ladenin və
fəaliyyətlərinin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən bilindiyini söyləmişdi. Onun fikrinə görə, 11
sentyabr hadisələri milli bir uğursuzluq olsa da, ən çox məsuliyyət siyasi rəhbərlərin üzərinə
düşür.(2, s.107)
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11 sentyabrdan sonra ABŞ-da keçirilən rəy sorğularında amerikalılar arasında belə bir fikir
üstünlük təşkil edib ki, baş verən hadisələr siyasi motivlərlə bağlıdır. Məsələn, respondentlərin
50%-i etiraf edir ki, ABŞ dünyada ayrı-ayrı dövlətlərin işinə müdaxilə etdiyinə görə 11 sentyabr
hadisələri baş vermişdir. Digər 50% respondent isə bunu ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasəti ilə
əlaqləndirmişlər.
Terror aktından sonra ABŞ xarici siyasətinin əsas prioritetinə çevrilmiş beynəlxalq terrorizm ilə
mübarizə məqsədilə hüquqi, təşkilati, kəşfiyyat, iqtisadi, maliyyə, qanunvericilik, diplomatik və
hərbi təhsil mexanizmlərini bütün dünyada işə saldı. 2001-ci il 24 sentyabrdan etibarən ABŞ
konqresində müvafiq dinləmələr başladıldı. Konqresmenlərin bir qismi məhkəmənin qərarı olmadan
telefon danışıqlarına qulaq asmaq təklifi ilə çıxış etdilər. Yaxın Şərq bölgəsindən olan şəxslər
siyahıya alındı və onlara şübhəli şəxs kimi baxmağa başladılar. Federal Tədqiqat Bürosu bütün epoçtları yoxlamağa başladı, Microsoft və bu tipli ötürücü təşkilatlar nəzarətə alındı. Terror aktından
sonra Federal Tədqiqat Bürosunun 4000 xəfiyyəsi və 3000 əməkdaşı əməliyyatlarda iştiraka cəlb
olundu. Bu əməliyyyatlar nəticəsində 75 ərəb həbs olundu, 200 nəfər isə axtarışa verildi. Hətta bəzi
konqresmenlər ABŞ konstitusiyasının 4-cü əlavəsinin ləğv edilməsini istəyiblər. Bu isə hakimiyyət
orqanlarına istənilən şəxsi həbs edə bilmək hüququ verirdi.
Corc Buş beynəlxalq terrorizmə qarşı xaç yürüşü elan edərkən bir çox amerikalı bu
ümumbəşəri problemlərin kökünü dini etnik amillə əsaslandırırdılar. Amerikanın ən böyük rəy
sorğularının yer aldığı Rasmussen hesabatlarına nəzər salsaq görərik ki, amerikalıların əksəriyyəti
hakim təbəqənin terror aktlarından əvvəlcədən xəbərlərinin olduğuna inanırlar. Belə ki, rəy
sorğusunda iştirak edənlərin 22%-i prezidentin, 29%-i Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin hadisələrin baş
verəcəyindən əvvəlcədən xəbərdar olduqlarını düşündüklərini bildirmişdilər. Nyu Yorkdakı
jurnalların birinin keçirdiyi rəy sorğusuna görə 32% vətəndaş ərəb mənşəli amerikalılara qarşı
xüsusi tədbirlər görülməsinin tərəfdarı kimi çıxış etmişdilər. 1941-ci ildə Perl Harbor yaponlar
tərəfindən bombalandıqdan sonra da yapon mənşəli amerikalılara qarşı da cəmiyyət arasında eyni
fikir formalaşmışdı. Sentyabrda ABŞ-ın bir çox ştatlarında anti-ərəb, anti-islam nümayişləri
keçirildi. Doğrudur, prezident Corc Buş ərəblərə və bütün müsəlmanlarla xoş münasibətin
saxlanmasının vacib olduğunu vurğulamışdır. Hətta, C.Buş 17 sentyabrda Vaşinqtondakı İslam
Mərkəzinə gəlmiş və baş verən hadisələrə görə müsəlmanlara qarşı mənfi münasibət bəsləyənlərə
müraciət edərək bildirmişdir ki, bir hadisəyə görə dini ləkələmək olmaz. Onun bu fikrini senator
Edvard Kennedi də dəstəkləmişdir. 11 sentyabr tarixindən sonra hökümət qarşısındakı əsas vəzifə
vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi olmuşdur. Prezident dərhal fövqəladə vəziyyət elan
etdi və etiraf etdi ki, Vyetnam və Kosova müharibələrindən fərqli olaraq amerikalılar dərk etmişdir
ki, onlar öz torpaqlarında da hücuma məruz qala bilər. İclas zamanı C.Buş bildirmişdir: ―Bizim
terror hücumlarına qarşı immunitetimiz yoxdur.‖ ABŞ konqresində konqresmenlər və senatorlar hər
gün yeni təklif, tövsiyə və qanun layihələri ilə çıxış edirdilər. Konqresmenlərdən biri koordinasiya
(əlaqələndirmə) funksiyasında federal agentlik yaratmaq təklifi ilə çıxış etdi. Başqa bir təklif isə
kontr-terrorizmlə bağlı səlahiyyətli orqan yaradılması ilə əlaqədar idi. (6)
11 sentyabr 2001-ci il hadisələrinin ABŞ-ın ictimai rəyində təhlükəsizlik problemini kəskin
aktuallaşdırdı. Terror hücumunun ildönümündə 2002-ci ilin sentyabrında elan edilmiş ABŞ-ın milli
təhlükəsizliyinin yeni Strategiyasını təhlil etsək aşağıdakıları demək mümkündür:
- ABŞ təhlükəsizliyinin əsas təhdidləri dövlət tərəfindən təcrid olunmuşlar və terror şəbəkələri
hesab olunur. Təcrid olunmuş şəxslər və terror şəbəkələri kütləvi qırğın silahlarını əldə edərək milli
təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid yaradırlar. Elə bu səbəbdən kütləvi qırğın silahlarının yayılması ilə
mübarizə hökümətin əsas təhlükəsizlik strategiyasına çevrildi.
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- ABŞ dünyada təhlükələrə qarşı güc tətbiqi hüququna malik olan yeganə ölkə olaraq qalmaq
niyyətindədir.(4)
2004-cü ilin yayında terrorizmlə əlaqədar milli komissiyanın (9/11 komissiyasının) məruzəsi
təqdim edildi. Hər iki partiya nümayəndələrinin daxil olduğu komissiya 2,5 min səhifədən ibarət
sənəd təqdim etdi. 10 ölkəyə göndərilmiş mütəxəssislər tərəfindən şahid qismində 1200 adam, hətta
C.Buşun özü də dindirilmişdir. Bundan sonra Əl-Qaidə və Bin Ladin haqqında çox geniş
məlumatlar dərc edildi. Terrorla bağlı milli komissiya 2 qrupa bölünür: birinci qrup nə etməli?, ikici
qrup isə necə etməli? sualına cavab axtarmışdır. I qrup nə etməli? sualına belə cavab vermişdir:
xüsusi strategiya hazırlanmalı, onun reallaşdırılması, icra edilməsi haqqında planlar qurulmalıdır.
Milli komissiyada II qrup necə etməli? sualına aydınlıq gətirmək üçün konkret tövsiyələr işləyib
hazırladılar. Bunlar aşağıdakılardır:
1. Terror təşkilatlarının özlərinin üzərinə hücuma keçmək
2. İslam ekstremizminin artmasının qarşısını almaq
3. Özünü müdafiə etmək və yeni terror aktına hazır olmaq
Komisiyyanın fikrincə kəşfiyyat, məxfi əməliyyatlar və telefon danışıqlarına qulaq asmaqla
terrorun qarşısını qismən almaq olar. 9/11 komissiyasının əsas tövsiyyələrindən biri dünya
miqyasında terrorizmə qarşı vahid mərkəzin yaradılması idi. Corc Buş bu komissiyanın nəticələrinə
uyğun olaraq kəşfiyyat strukturlarında ciddi islahatlar aparan prezident kimi tarixə düşmüşdür. Bu
islahatlardan ən əsası da Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaradılması oldu. Naziliyin əsas vəzifəsi
ölkə daxilində terror aktları haqqında qabaqcadan xəbərdarlıq edilməsindən və həmin təhlükənin
qarşısının alınmasından ibarət idi. 2003-cü ildə terror təhditlərinə qarşı koordinasiya mərkəzi –
Terror Fəallığının izlənilməsi mərkəzi yaradıldı. Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyindən fərqli olaraq bu
mərkəz təkcə ölkə daxilində yox, həm də xaricdə terrorizmlə bağlı informasiyaları toplamalı və
analiz etməli idi. Bu mərkəzin nümayəndələri isə Müdafiə Nazirliyinin, Mərkəzi Kəşfiyyat
İdarəsinin, Federal Tədqiqat Bürosunun əməkdaşlarından ibarətdir. Dünyada nə qədər terror
təşkilatı varsa hamısı siyahıya alındı, onlar haqqında informasiyalar toplandı və terroru nəzarətdə
saxlamaq üçün texnologiyadan istifadə genişləndi. 16 kəşfiyyat orqanı və onlara rəhbərlik etmək
üçün vahid bir vəzifə təsis edildi, bu da Milli Kəşfiyyatın Direktoru postu idi. Bu postun əsas
funksiyası 16 kəşfiyyat idarəsi arasında əlaqələndirici vəzifəyə malik olmasıdır. 2004-cü ilin avqust
ayında Corc Buş 9/11 komissiyasının tövsiyəsi ilə Milli Əks-terror Mərkəzini təsis etdi. Con
Brennan ( 2013-2017 –ci illərdə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri olmuşdur) bu mərkəzin
direktoru oldu. Corc Buş C.Brennanın fəaliyyətindən razı qalmadığı üçün 2005-ci ildə vitse-admiral
Con Skot Redi direktor təyin etdi. ABŞ konqresi 2004-cü ildə kəşfiyyatda islahatlar haqqında qanun
qəbul etdi. 2004-cü il qanunu ABŞ kəşfiyyat şirkətinin yeni strukturunu, vəzifələrini
müəyyənləşdirdi. Buna əsasən kəşfiyyatın birinci vəzifəsinin terrorizm olduğu müəyyənləşdirildi.
Beləliklə, 2001-ci ildən sonra ABŞ gələcəkdə belə bir aksiyanın qarşısını almaq üçün ciddi təşkilati
işlər gördü. (9, s.427-428)
11 sentyabr, 2001 tarixindən sonra ABŞ ərazisinə xarici vətəndaşlarının ölkəyə daxil olması ilə
bağlı dəyişikliklər edildi. Xarici vətəndaşların pasportunda biometrik göstəricilər olması vacib hal
olaraq vurğulandı. 2004-cü ildən ABŞ ərazisində ―VİSİT‖ proqramı tətbiq olunmağa başladı. Bu
proqrama əsasən ilk olaraq xarici vətəndaşın barmaq izi götürülür, bütün məlumatlar kompüterə
köçürülürvə terrorçularla biometrik əlaqəsinin olub-olmaması tutuşdurulur. Terrorizmlə
təqsirləndirilən şəxslər Quantanamodakı xüsusi həbsxanaya yerləşdirilməyə başlamışdı.
Buş adminstrasiyası ABŞ-ın təhlükəsizlik strategiyasını müəyyənləşdirən terrorizmə qarşı bir
sıra hüquqi sənədlər qəbul etmişdir:
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1. Vətənpərvərlik haqqında qanun (2001). Bu qanuna əsasən müəyyən olunmuş hallarda xüsusi
məhkəmə qərarı olmadan telefon danışıqlarını dinləməyə icazə verilir və hər hansı bir xarici
vətəndaş heç bir səbəb göstərilmədən şübhəli şəxs qismində 7 gün saxlanıla bilər.
2. Milli Təhlükəsizlik üzrə Strategiya qanunu (2002, sentyabr)
3. Kütləvi qırğın silahlarının əleyhinə mübarizənin milli strategiyası (2002, dekabr)
4. Daxili Təhlükəsizliyin Təminatı üzrə milli strategiya (2002, iyul)
5. Terrorizmlə Mübarizə üzrə milli strategiya (2003, fevral)
6. Milli Kəşfiyyat üzrə strategiya (2005, oktyabr)
7. Milli Təhlükəsizlik sahəsində strategiya (7, s. 34-38)
Bu qanunların məcmusu ABŞ-ın təkcə ölkə daxilində deyil ABŞ-dan kənar ərazilərdə, xaricdə
də bütün vasitələrlə istifadə etməklə beynəlxalq terrorizmin aşkarlanması onun aradan
qaldırılmasının hüquqi əsasını təşkil etmişdir. Adı çəkilən qanunlar Buş adminstrasiyasının 2
həlledici vəzifəsinin yerinə yetirilməsinə xidmət etməli idi:
1. ABŞ ərazisini, əhalisini, maraqlarını, dostlarını, müttəfiqlərini beynəlxalq terrorizmdən
qorumaq
2. Beynəlxalq terrorizmin mövcudluğu və fəaliyyəti üçün maksimum əlverişsiz və dözülməz
mühit formalaşdırmaq
Bu vəzifələri həyata keçirmək üçün ABŞ höküməti 4D siyasəti həyata keçirdi. (Defend, Defeat,
Deny, Deminish)
1. Defend- Əsas məqsəd ABŞ vətəndaş və maraqlarını ölkə daxili və xaricində müdafiə
etməkdir. Bunun üçün ölkənin müdafiə qabiliyyəti yüksəldilməli, terror təhdidi ilkin mərhələdə
aradan qaldırılmalıdır.
2. Defeat- Mövcud olan terror təşkilatı və liderləri məhv edilməli, maliyyə mənbələri ləğv
edilməlidir.
3. Deny- Rəsmi Vaşinqton beynəlxalq terrorizmə qarşı münasibətdə loyallıq və onun idarə
olunmasına qarşı səylər göstərməli və BMT-nin 13, 73 nömrəli qətnamələrinin və 12 konvensiyanın
tələblərini yerinə yetirməyə çalışmalıdır.
4. Deminish- ABŞ terrorizmin mövcudluğu üçün lazım olan münbit şəraiti minimuma
endirməyi qarşısına məqsəd qoyur. (11, s.15)
Bütün bunlar göstərir ki, 11 sentyabr terror aktı həm ABŞ, həm də beynəlxalq əlaqələrdə bir
çox dəyişikliyə səbəb olmuşdur. Bu hücumla birlikdə terror fenomeni beynəlxalq müstəvidə
müzakirə olunmağa başlamışdır. Hadisənin yalnız bir terror aktı olaraq qalmaması yeni qlobal və
regional problemlərə səbəb olmuşdur. Beləliklə hal-hazırda yaşanan bir çox regional yada
beynəlxalq problemlərin təməli bu hadisə ilə əlaqələndirilməkdədir. Bu baxımdan bugünkü qlobal
sistemi anlamaq və mənalandırmaq üçün ABŞ və 11 Sentyabrı yaxşıca öyrənməkdə fayda var. (8,
s.379-380)
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Усиление Противостояния России и США на Ближнем востоке назревали ещѐ задолго до
событий «арабской весны». В 2006 году появился новый термин «Новый Ближний Восток»,
который подразумевает создание региона нестабильности, который должен расположиться
от Ливана, Палестины, до Сирии, Ирана вплоть до границ Афганистана. Кондолиза Райс
была первой, которая использовала данный термин. Развитием концепции «Новый Ближний
Восток» стала концепция «Кровавые границы» Ральф Петерса. Эта концепция была
опубликована в 2007 году в издании Armed Forces Journal. В статье Ральф Петерс (бывший
подполковник, ранее работавший в Национальной военной академии США) опубликовал
перспективные границы национальных государств региона Большой Ближний Восток.
По мнению Петерса самые произвольные и неестественные границы в мире находятся в
Африке и на Ближнем Востоке. Которые были нанесены европейцами и в результате чего,
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там до сих пор гибнет огромное количество населения. В конечном итоге он предлагает
реструктуризацию региона на так называемой «карте Петерса».
Концепция подразумевает 3 этапа:
1.Создание условий безопасности.
2.Формирование государственности.
3.Создание общей идеологии в регионе.
Первый этап уже реализовывается в Ираке Cирии и Ливии. В его задачи входит смена
неудобных для США политических режимов. Следующие на очереди возможно будут Иран,
который является геополитическим гегемоном региона.
Вторым этапом будет создание в странах Ближнего Востока светских подчиненных
Западу марионеточных режимов. Данный этап частично реализовался в Ираке.
На третьем этапе в данных странах должна возобладать идеология западного
либерализма с его культурными ценностями и нормами.
Этот термин вместе с его концептуализацией были приняты США и Израилем во время
проходящей в Ливане «Кедровой революции». Само же воплощение проекта «Большой
Ближний Восток» началось со вторжения в Афганистан и Ирак, а впоследствии и реализации
«Арабской весны», которая решила многие поставленные задачи, а именно вытеснение
Китая и России из региона с большими запасами энергетических ресурсов, исламизация и
дестабилизация режимов противников США (Ливия, Сирия). На данный момент в регионе
остался только Иран, который является геополитическим противником США, остальные же
страны подконтрольны, в той или иной степени. А также Сирия, где была попытка силового
вмешательства США в страну, которая не получила одобрения, несмотря на то что с
человеческой точки зрения она была ещѐ более обоснованной, чем Ливийское
вмешательство, учитывая большое количество жертв среди мирного населения. Несмотря на
это события привели к столкновению интересов двух сверхдержав в регионе Ближнего
Востока.В первую очередь дальнейшему обострению и развитию этих
событий
способствовала начало войны против Ливии и его предводителя Каддафи которая привела к
разрушению этой страны охваченная хаусом.Естественно война в Ливии имело несколько
причин.Во первых это запасы нефти которыми обладает это государство.Во-вторых это был
удар нанесѐнный западом России.Ведь Ливия являлась экономическим и политическим
партнѐром России в регионе. Пик противостояния достиг в период Сирийкого кризиса.Для
всего мира «арабская весна», началась внезапно, в конце 2010 года, охватив всю Северную
Африку и практически весь Ближний Восток. В результате этого социального взрыва
довольно стабильный арабский мир рухнул и погрузился в пучину хаоса, мятежей и
гражданских войн. Эффект от революций на Ближнем Востоке оказался настолько сильным
и шокирующим, что многие исследователи и очевидцы стали искать в установившемся в
регионе хаосе войны всех против всех (суннитов против шиитов, исламистов против
светской власти, террористов против сил антитеррора и т.д.) следы внешнего управления и
весьма успешно находить. Да и сами сценаристы этих революций особо и не скрываются.
Другие стремятся идеализировать ситуацию, одновременно упрощая ее: списывая все
происходящее на «объективные» противоречия, которые давно уже назрели в арабском
обществе и рано или поздно должны были обязательно вылиться. Ведь просуществовал же
режим Каддафи в Ливии более 40 лет.
Усиление противостояния России и США на современном этапе характеризуется
последними событиями в регионе Ближнего Востока. Во-первых, это усиление российского
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влияния в первую очередь в Сирии. Борьба России с ИГИЛ укрепила позиции российской
внешней политики в этом регионе. Оказывая военную и гуманитарную помощь Сирии в
борьбе с ИГИЛ Россия доказала свою приверженность в решение конфликтов на Ближнем
Востоке. По сирийскому вопросу Россия и Китай, наложили вето на резолюции,
подготовленные Западными странами по поводу воздушного пространства, с точки зрения
международного имиджа поступили правильно, но появляется вопрос: чем ситуация в Сирии
отличалась от ситуации в Ливии, когда Россия подержала совершенно идентичную
резолюцию, Все дело, в том, что судьбу Ливии и его предводителя Каддафи решило, то, что
страна обладала крупными запасами нефти и Запад лишь ждал повода для начала
интервенции, но для этого необходимо было сначала дестабилизировать ситуацию внутри
страны. Прямая и неприкрытая агрессия, да к тому же с явными намерениями захвата
нефтяных богатств страны явилось бы явным нарушение международного права которая бы
позволила Ливии и его предводителю Каддафи в рамках международного права обороняться,
мобилизовав все внутренние силы на борьбу с оккупантами. Но несмотря на это когда
появился шанс, Запад естественно воспользовался им, и никакое вето его не остановило бы,
как в свое время не остановила агрессию США на Ирак позиция большинства стран мира, в
том числе Германии и Франции , в котором (Ираке) США интересовало то же, что и в
Ливии – нефть, и эта компания была абсолютно незаконной с точки зрения международного
права, и наглядным образом продемонстрировала мировому сообществу, что в
международных отношениях было, есть и будет существовать – право сильного.Здесь среди
прочих причин относительного нейтралитета России в отношении судьбы
Ирака, на мой взгляд, повлияло и то, что этими действиями США неминуемо создадут
себе образ врага всего исламского мира, что, естественно, и произошло, но «вакантное
место» друга, однако, в свою очередь Россия почему-то тоже не заняла, хотя все «условия»
были. Россия, с одной стороны, поступила мудро, заняв нейтральную позицию в отношении
Ливии: ее вето никогда не остановило бы США в достижении своих интересов. Таким
образом Россия потеряла экономического и политического партнѐра как Ливию ведь
российские компании имели огромные инвестиции в этой стране в сфере добычи нефти и
переработки нефтяных продуктов. К тому же Ливия также являлось основным военным
импортѐром России в Магрибе но несмотря на это Россия заинтересована в восстановлении
государственности в Ливии в послевоенный период. В Сирии Россия сполна отыгралась за
то, что ее Запад «обманул» в Ираке и Ливии не пустив в «долю», хотя она и заслуживала
этого, но следует иметь ввиду то, что в отличие от нефтеносных Ирака и Ливии, Сирия не
интересна Западу и кроме своего относительно выгодного географического расположения
ничем иным не располагает. Ведь ситуация, сложившаяся в Сирии, ничем не отличается от
ситуации, которая была в Ливии – там также идет гражданская война, миллионы беженцев,
разрушения и гуманитарная катастрофа. Президент США Б. Обама и его предшественник
Дональд Трамп предупредили, что красной чертой для вступления США в конфликт будет
применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия и, как обычно, повод
впоследствии появился – появились многочисленные сведения о применении химического
оружия властями, да к тому же и против мирного населения. Казалось, идеального момента
для начала вступления в компанию не найдется. Однако, США и президент Б. Обама не
торопились с вступлением, чего то ждали, и, как показало время, они просто ждали случая
.Несмотря на это его предшественник нынешний президент США Дональд Трамп обещал
выполнить своѐ слово что и было продемонстрировано в последних событиях. Результатом
257

явилось приказ президента США Дональда Трампа применение ракет томагавок
направленные на базу Шайрат в Сирии. Несмотря на это президент России В.В. Путин
выходит со своими инициативами по разрешению проблемы сирийского химического
оружия. И в отличии от предшественника Трампа, Б. Обама пошѐл на уступки России в
решении сирийского кризиса . Может быть много причин разного характера насчет того,
почему Обама поддержал эти инициативы – это и опасение относительно того, что
химическое оружие попадет в руки террористов, и желание отобрать у Б. Асада козырь в
виде химического оружия, тем самым ослабляя его перед будущей гипотетической
интервенцией, но одно понятно: США стратегически не идет на обострение ситуации в
Сирии, в первую очередь потому, что не хочет конфронтации с Россией и Ираном, с которым
он неминуемо столкнется в случае прямого вмешательства в сирийский конфликт. А
конфронтация с Ираном в данный исторический момент Штатам совершено не нужна и не в
последнюю очередь вследствие того, что Штаты стараются, по моему субъективному
мнению, нормализовать отношения с ним и выпустить на мировой рынок иранские газ и
нефть , понятно с какой глобальной целью. Как известно, при низких ценах становится
невыгодной сланцевая революция в Штатах – весь сланцевый проект, естественно, будет
законсервирован до лучших времен, но дешевая нефть позволит вновь вернуться на
энергетический рынок в качестве влиятельного покупателя, а следовательно, и партнера тех
же персидских государств. Другой точкой противостояния интересов является Йемен
.Возникает вопрос почему именно Йемен?. Этот фронт географически удален от Сирии, но
он неразрывно связан с ней с точки зрения глобального противостояния главных игроков.
Последние полтора года именно Йемен больше всего сковывал действия Королевства
Саудовская Аравия (КСА) и не позволял ему в полной мере обрушить свои ресурсы и
подконтрольных им отряды боевиков на Сирию. Осенью 2015 года операция по «наведению
конституционного порядка» в Йемене при помощи регулярных армий аравийских монархий
потребовала переброски на этот фронт все больших и больших контингентов исламских
боевиков, которые в противном случае могли быть использованы против Дамаска.
Центральным событием месяца стало создание большей частью депутатов парламента
страны 14 августа Верховного политического совета, которому было поручено
формирование нового правительства в противовес официальному. Этот шаг был поддержан
Москвой и, естественно, Тегераном. Он вывел противостояние на юге полуострова на новый
уровень. Несмотря на это политика США и его планы по реконструкции Ближнего востока и
установление демократии на Ближнем Востоке не оправдали себя и всѐ более ухудшили
положение в регионе. События «Арабской весны», ставшие одним из этапов реализации
проекта «Большой Ближний Восток», на данный момент привели к дестабилизации региона,
обострению существующих этнорелигиозных и этнокультурных противоречий, росту
сепаратистских тенденций и угрозе возникновения ряда межгосударственных конфликтов.
Очевидно, что в кратко- и среднесрочной перспективах США продолжат реализацию
данного проекта, что не только негативно скажется на судьбе Ближнего Востока, но и
приведет к возможному возникновению серьезных угроз для других регионов Евразии.
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əhəmiyyətinin analizi regionun universallığını gözlər önünə sərir.Burada regionu önəmli edən üç
əsas faktor var.Bunlar ərazinin coğrafi mövqeyi dinlər və yeralti resurslardır.Bütün bu faktorlar
regional ve qlobal aktorların keçmişdən günümüzə ərazilərini daha geniş sahələrə yaymaq və
iqtisadiyyatlarını gücləndirmək və bu kimi bir çox məqsədlərini reallaşdırmaq üçün Orta Şərq
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ВАЖНОСТЬ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА ДЛЯ США
Ближний Восток, несомненно, имеет особое значение в мире. Анализ стратегического
значения Ближнего Востока показывает, как регион обладает таким универсальным духом.
Существует три фактора, которые делают Ближний Восток таким важным. Это
географическое расположение, религии и богатые подземные ресурсы. Все эти факторы
привели к тому, что региональные и более глобальные субъекты были тесно связаны с
ближневосточной политикой, расширяя область господства от прошлого к настоящему,
улучшая экономику и по многим другим причинам.
Ключевые слова: Ближний Восток, США, внешняя политика, нефть, подземные
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Mesopotamia and the eastern Mediterranean basins of southwestern Asia, especially rich with
soil and water resources, had been one of the centers of concentration since the early ages.Besides
being the home of many of ancient civilizations of the history, this region has the feature of being
one of the most important geopolitical places in the world.There are different opinions on the name
of this region which form the south-western part of Asia.These names are Middle East, Near East,
Front Asia and Southwest Asia.The main reason why these opinions are different is the effect of
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specialization difference in various branches of social sciences.These different areas of
specialization define this region different from each other in their own way.For example,
Geographers find out it appropriate to define the Middle East as Southwest Asia based on the whole
Asian continent and evaluate region in terms of regional geography, a geographical point of
view(6,s.9).
The Middle East is not the only name of a region but also the name of regulation that prevalent
in that region. This name was given to this region by someone who looked at it from the outside and
this geography is located at a certain distance to Europe, which is the main reference point of order
in the region. The frame of this order was drawn in the 20th century and inside it was filled in
conditions of that period.(1,s.81)
The concept of the Middle East is based on a European-centric approach and it is a concept that
the British began to use it in the early 20th century.In this definition, the UK and European
countries are considered central, and the concepts such as east, Far East, Near East and Middle East
have been defined accordingly.From this point of view, the concept of the Middle East is a more
politically concept than its cultural and geographical significance.
The Middle East undoubtedly has a very special importance in the world.Analyzing the
strategic importance of the Middle East reveals how the region has such a universal spirit.There are
three factors what make Middle east so important.These are geographical location, religions and
rich underground resources.The Middle East, situated on the natural transit routes of Asia, Europe,
and Africa, connects Russia with the hot seas, East with West, the Mediterranean and the Indian
Ocean, at the same time it is also a region where all commercial and cultural connections between
Europe and Asia are made.It is an important area where there are very important transit roads of the
world in terms of sea basin (Suez, Bosphorus, Basra Gulf etc.). The unparalleled geopolitical value
of the Middle East has made it the first goal of the forces that pursued world sovereignty since the
early days of history.This region where is the center of all projects for Asia and Europe has a
potential to influence completely Anatolia, Iran, and Arab peninsula the European states with its
sea neighbors, India, China and the Balkans from the continental roads based on its geostrategic
position.With its the cultural wealth that hosting many civilizations based on its geographical
location the Middle East has changed the course of history in many times.
One of the most important factors determining the history and geopolitical importance of the
Middle East is religion.The Middle East is the cradle of civilization, where Islam, Christianity, and
Judaism emerged and spread. Judaism, which has emerged in the region, has been influential
throughout history in the region and with the First and Second World Wars, intense Jewish
migration took place in the Palestinian territory, the first center of this religion.Established in 1948,
Israel's religious-based policies have caused many Arab-Israeli wars.Today the total Jewish
population in the Middle East is about 6 million.Christianity, another monotheistic religion that
emerged in the Middle East, did not spread much among the peoples of the region, although it was
effective especially in the Roman period.Although Christians live as minorities in some regional
countries, Lebanon is the country in which they have the highest population, 40% of the population
of 6 million.The Islam that emerged in the Hijaz region in the early 7th century turned into a state
structure within a short period of time and Islamic states dominated much of the Middle East in the
same century.Today, most of the Middle East population consists of Muslims.The relevance of
these religions to this geography, which constitutes a significant part of the world's population, have
greatly increased the importance of the region and at the same time have caused many problems
from the past.At the beginning of these, the propagation of religions which caused many religious
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wars and the existence of the common places in the region, which are regarded as sacred for the
Abrahamic religions, have led to conflicts that have constantly been resurrected in the historical
process.For example, Jerusalem; It has been an indispensable city throughout history for the
religions of Islam, Christianity, and Judaism and there have been many wars to capture this city,
and one of the major goals of the Crusades, one of history's greatest collective war movements, has
been to take over this city.Moreover, the fact that the Middle East has a very long social history, the
long-term coexistence of a wide variety of ethnic elements in the region and the importance of the
region for each of these ethnic elements is another factor that increases the importance of the
region.The incitement of religious-based differences in some regional countries for various reasons
has led centuries-long sectarian conflict in Islamic Geography and It was a mechanism used by
actors who are interested in setting up activities in the region.With the industrial revolution, the use
of machinery has increased rapidly in the world ,for the first time in order to generate energy and in
the next period with the start of use oil in many areas especially since the first half of the 20th
century oil has rapidly appreciated and the Middle East has increased its strategic importance to a
point that can not be compared with any part of the world. The presence of petrol in Southwest Asia
has been understood in reality in 1901 with a well in Mascidisuleyman located on the edge of the
Zagros Mountains in Iran.However, the presence of such an oily liquid on this surface in this area
was first observed in BC.5000 years.According to OECD (Organization for Economic Cooperation
and Development) 2006 data: 62% of world oil reserves, 40% of natural gas reserves are in the
Middle East, 99% of them are in the Gulf region.By 2010 according to the International Energy
Agency, 32% of crude oil production and 38% of crude oil exports are from Middle Eastern
countries.(10,s.16)
There is a direct correlation between a number of oil reserves and the production rate and the
geopolitical importance of a zone.For this reason, large oil production areas can have global
influence.For example, Saudi Arabia, Iran, Iraq and the United Arab Emirates in the Middle East
region are critical exporters in the world oil market as major exporters.A political crisis or a military
cracker in these countries or territory could affect the exports of these countries, the crude oil
supply would decrease, and the petroleum demand elasticity in the short term (i.e. no other energy
source could replace oil for the short term) could increase rapidly.In other words, the effect of any
crisis that will stop or reduce exports from Saudi Arabia, Iran and Iraq is negative for all countries
importing energy and the world economy because of the price increase in world oil markets.For this
reason, there is a tight strategic relationship between the major oil producing countries and the
countries consuming large amounts of oil in the world.Therefore, if any power or alliance in the
international arena wants to have dominance over another power or alliance then it must control the
Middle East.The Suez Canal between the Mediterranean and the Red Sea, which greatly reduces the
maritime distance between Europe and South Asia, has been another factor increasing the
geopolitical significance of the region, particularly Egypt, since its entry into operation in 1869 and
'' Controlling the Middle East is to only name the world '' principle reminded the world again.In
addition, The Hormuz Strait, which connects the giant oil production of the Persian Gulf to the
world, is another factor that increases the importance of the region. All these factors have caused
regional and more global actors to be closely related to Middle Eastern politics, widening the field
of domination from the past to present, improving economies and for many other reasons. In the
region where many foreign states are trying to provide for themselves, these states are directly
involved in ethnic and religious provocations, from government minuses to civil wars, to disputes
between the countries of the region to cause war, to have a say in the management of the regional
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countries and thus to take advantage of the geopolitical importance of the Middle East. They have
tried and tried many ways to be involved in these wars. For this reason, it is possible to say that
some of the wars that take place in the world the main reason is the Middle East and sharing of the
Middle East.
On the other hand, one of the structural factors that have a decisive influence on regional
politics is history. Historical heritage is influential in the shaping of states and nations and can lead
to a number of structural problems that are still going on today. The Middle East was largely
dominated by Ottoman until the end of the 19th century. After about 400 years of domination, after
the First World War, the Ottoman State was demolished and new states were established in the
region. It is often expressed that the political map of the region is shaped by the secret Sykes-Picot
Agreement signed between England and France in 1916. But the political map of the region was
largely determined in 1919 Paris and 1920 San Remo conferences. However, there were only four
states in the region that were independent in the 1920s; Iran, Turkey, Saudi Arabia and Yemen. All
other countries were under the control of the European states in some way, through mandate,
patronage or colonization. However, at the end of the 'decolonization' period that started after the
Second World War, the Middle East political map took its present shape. In this period, the process
of construction of the state and the types and structures of political regimes have been determined.
Republics were established in Lebanon, Syria, Tunisia and Algeria, where the French were
influential, while monarchs were established in the British-dominated territories outside Israel and
Palestine. The construction of the state has directly affected the basic political and security
problems in the region today as in the past. The relation between the tribal, sectarian, social groups
those who are located in the center of power in the process of state construction and who are away
from power determine is the main break points of politics. In addition, the borders set in the process
of state construction can, in some cases, turn into structural problems.In the Middle East, where
borders are defined as 'arbitrary' by the great powers, many countries have problems with their
neighbors.(14,s.8)
Today, the geography called 'Middle East' consist of Turkish-Iranian basin (Turkey, Iran,
Afghanistan) The Arabian Peninsula (Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates, Kuwait, Oman,
Qatar, Yemen) and the region known as the Fertile Crescent (Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, Syria)
and Egypt from Africa. The Middle East is a region that has a very large area and has always
attracted the attention of powerful states due to the oil reserves it has. There is an area of about 15
million km² and 450 million population.
The Middle East has great strategic importance for the United States.In particular, the
importance of oil to the United States in the Middle East is great.The US interest in Middle Eastern
oil began immediately after the First World War.
The main reason why the Middle East oil is so important is to reinforce the decreasing US
reserves and it is an inexpensive source of energy for the West, where economic growth depends on
oil.For these reasons, the major oil companies of the United States have begun to search for oil
immediately after the departure of Saudi Arabia from the Ottoman Empire.It has been during the
Second World War that oil has changed its world equilibrium and has had a strategic
precaution.Political forces, such as the United States, have been trying to keep the Soviet influence
out of the region, as the US has met the vast majority of its oil needs from the Middle East region
and they have decided that the nationalization of oil companies by the oil exporting countries
should be prevented.A striking example of this is the overthrow of the Iranian king in 1953 with the
support of the United States and Britain as a result of the attempt to nationalize British oil
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companies.America has to keep oil in the Middle East.The reason for this is that for providing the
energy requirements of the United States, there is not any energy source to be petroleum
alternative.Therefore, America's policy has to protect the flow safety of the Middle East oil at all
costs.The confusion and conflicts that will take place in the Middle East they will damage the
stability of the oil flow and that is why America's policy are taking steps to stabilize.(15.s.4)
In the 1920s, the oil companies entered the race to win the share of oil in the Middle East
region.As a result, the interest of US in this region has increased.During the cold war years, the
military power of USA has increased in the Mediterranean and Indian Ocean to surround the Soviet
Union.The USA did not show a serious military presence in the region until the end of the Second
World War.(9)
One of the foundations of the US's policies in the Middle East is oil.The main reason for this is
the US oil reserves.When these reserves are looked at periodically, their reserves are seriously
reduced.
The US, which had reserves of 36.5 billion barrels in 1980, oil reserves has declined to 29.8
billion in 1995.This decline in reserves of the US continued in later periods, and in 2005 it was 29.3
billion barrels.When compared to 1980, there was a decrease of 19,7% in US reserves as of
2005.The occurrence of this reduction in US reserves is very important while world oil reserves and
US oil consumption continue to increase.This is a reason why the US can be shown to act against
the countries that have a large portion of their oil reserves in their territory.(13.s.7)
The Middle East region has 88 years of reserves, which exceeds 63% of world oil reserves but
The United States where the share of total reserves decreased to 2.7% has 11 years of reserve.For
this reason, it is clear how is so important the Middle East region, which provides a large part of the
world's oil needs for the United States.The US will increase the strength in this region to control the
Middle East, which has a large portion of the world oil reserves.Because 40% of the US's basic
energy needs are dependent on oil.It imports more than half of its petroleum needs, which 21% of it
is from the Middle East region.For the US imports of oil, the share of the Middle East region is
expected to increase from 21 percent to 70 percent by 2050.(12.s.160)
The Suez Crisis, which broke out in 1956, has brought a new dimension to the US Middle East
policy.Establishing a kind of Middle East Defense Organization with the support of the United
Kingdom and the United States have been planned because of the increase in the Soviet influence in
the region.In this context, President Eisenhower declared that any Middle Eastern state would be
defended in any way by the United States, including the use of military force and military assistance
to the countries in the region, if attacked by a communist government.The so-called Eisenhower
Doctrine continued until the late 1960s.In 1969, the Nixon Doctrine which based on the principle of
increasing military and economic aid to the countries of the Middle East was made instead of the
direct intervention of the United States.According to this doctrine, the US has given serious
importance to Iran and Saudi Arabia, which will play an important role in defending the Middle
East region against the Soviet threat.Under this plan, the United States increased its arms sales even
further until 1979(7.s.18).
The oil crisis that erupted at the beginning of the 70s once again proved the importance of the
Middle East region for the United States.After the oil crises of 1973 and 1974, the scenario of
capturing Middle Eastern oil by force in the US for a short time has begun to be discussed.At the
time of the oil crisis, US Ambassador James Akins in Saudi Arabia stated that the main figure
behind this debate was Henry Kissinger, Foreign Minister of that period.In those years, however, in
the Gulf region, the US had no serious military presence and it was not possible in this way to
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control the petroleum by using force.As a matter of fact, this plan could not find support for the US
administration and fell off the agenda in short time(13).
The Islamic Revolution in Iran in 1979 and the invasion of Afghanistan by the Soviets in the
same year required the US to intervene more in the region because these two developments were
changing the power balance in the region in favor of the Soviet Union.Subsequently, the US
changed its policy in the region and in 1980 the Carter Doctrine had been adopted.US President
Jimmy Carter explained in detail his new policy in his speech at the US Congress on January 23,
1980.In his speech, Carter declared that any attempt by any alien force to gain influence in the
Middle East region would be considered as a threat to US strategic interests and In such a case,
Carter declared that they would receive any kind of gross receipts, including the use of military
force.
Since the Second World War, almost every US President has emphasized that the Middle East
and the Gulf are both economically, politically, and strategically important to the United States and
have developed policies in this direction.Truman Doctrine, Eisenhower Doctrine, Nixon Doctrine,
Carter Doctrine, Reagan, Father and Son Bush military interventions in the region have been
concrete manifestations of this policy.In the Middle East, which has 65% of the world's oil reserves,
one of the key elements of US policy is the security of the oil resources in the Gulf(5.s.183)
Throughout the Cold War era, the Middle East countries were hesitant to enter into close
military and political relations with the United States.With the collapse of the USSR and the end of
the Cold War, the bipolar system had come to an end, and instead of this, the unipolar system,
which is the sole subject of US sovereignty, has been used.After the end of the Cold War, with the
victory of the capitalist block, the new goal for the US is somehow to prevent the states that could
replace the Russian Federation.According to this basic policy, the United States intended to prevent
the emergence of a regional power that would contradict US interests in any part of the world, even
if it did not challenge global hegemony(16.s.77).So today's international system is not according to
the existing balance of power during the Cold War, it is according to US hegemony(11.s1)
The US's policies for the Middle East's interests are based on these facts that Israel's continued
existence as an independent state, The US hostile state does not acquire weapons of mass
destruction, Uninterrupted access of energy resources to the world in the direction of their
policies.Moreover, the fact that the Gulf is not a powerful hostile state, the success of the Middle
East peace process, the US's good relations with the pro-Western Arab states, the continuation of
well-connected state regimes and the control of regional terrorism are crucial national interests.If
we must mention the policies of the USA towards the Middle East region, the basic elements that
determine politics can be listed as follows.To control the uninterrupted circulation and prices of oil
and energy resources, to guarantee Israel's security, to weaken the countries that have the potential
to threaten Israel, to control Iraq, Syria, Lebanon and Iran in this context, to reduce the danger of
radical Islam, which stands against its policies.In addition to these, removing chemical and
biological weapons of mass destruction from the countries of the region and preventing them from
becoming sources of terrorism and reducing anti-American sentiments can be considered as
determining factors in shaping USA's Middle East policy.That is, the purpose of the USA's Middle
East policy is to prevent the emergence of a force that would undermine the sovereignty of the USA
in the region and to prevent the oil from leaving American control(3.s.362).
The high level of quality and low cost of oil attract the attention of industrialized oil-dependent
states.Although it is an undeveloped region in the industrial area, it has the reputation with its
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strategic advantages as being rich in terms of petroleum reserves and being located at a junction
where transportation routes intersect(8.s.15)
Taking under control the transport routes, the natural resources of the Middle such as natural
gas and water, especially oil means cutting off the front of possible competitor states at the same
time.Countries such as Turkey, Iraq, Afghanistan, Egypt and Saudi Arabia have increased their
strategic importance together with the region, in an effort of USA to form an alliance with the other
states in the region and to establish military bases in these countries, which act in the direction of
their own state interests and make great efforts for these interests.The suppression of Russia, which
is trying to be a political actor in the region, is tightly bound to Turkey's Afghanistan hotline and the
political developments in the Caucasus(17.s.28)
The Middle East is the most important center and exporter of global energy resources.If we
look at the numerical values of these energy sources;
According to OECD 2006 data:62% of world oil reserves, 40% of natural gas reserves are in
the Middle East, 99% of them are in the Gulf region.According to EIA 2007 data: In the order of oil
reserves; Saudi Arabia (262.3 billion barrels) is in the first position.This comes after Canada;
Followed by Iran, Iraq, Kuwait and BAE (136.3, 115.0, 101.5, 97.8 billion barrels respectively) and
Qatar (15.2 billion barrels) is in the fourteenth place.In the order of natural gas reserves; The
Russian Federation followed by Iran, Qatar, Saudi Arabia and BAE (974, 911, 240, 214, 112, 59, 55
billion m3 respectively) and the world natural gas reserves;15%, 14,7%, 3,9%, and 3,5%
respectively.In terms of natural gas reserves, Iraq receives the tenth, Egypt eighteenth, Kuwait
twentieth in the first twenty countries.At the beginning of the year 2000, 28 million barrels of daily
oil production is expected to reach 42.2 million barrels in 2020.According to EIA data: In 2006, the
share of oil produced in the world is 28% in the Gulf countries.According to 2004 data; Among the
top ten countries in oil production; Saudi Arabia is the first, Iran is the fourth, BAE and Kuwait are
ten and eleventh, Iraq is the fourteenth.38% of world crude oil exports and 32% of crude oil and
processed petroleum derivative exports and 16.5% of exports of processed petroleum derivatives
are made from the Middle East.In the order of the countries exporting oil; Saudi Arabia [8,73 m.b./d
(million barrels/day)] is in the first place.This is followed by Iran (2,55 mV / g), Russia and
Norway, followed by BAE (2,33 Mb / d) and Kuwait (2,20 MB / d) Venezuela, followed by the
sixth and seventh, Iraq 1,48 Mb / d) and Qatar (1,02 MB / d) are in the fourth place.In 2006, 18
million barrels of oil exported by the Gulf countries were delivered to 17 million barrels from the
Hormuz Bosphorus-this amount corresponds to 1/5 of world exports the rest of the oil was
transported via pipelines to international markets via the Red Sea and Turkey(4.s.223).
Apart from these, Turkey, which is one of the important countries in the Middle East region,
has underground and aboveground riches.Almost 70% of the Boron, Thorium, and Neptunium
mines, which have critical prescriptions on the world and used in the nuclear power plants and
defense industry, are located in Turkey compared to the whole world geography(2.s.3).
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DÖVLƏT DĠPLOMATĠYASI
Bu məqalədə Türkiyə Cümhuriyyəti dövlətinin yurd içində və yurd xaricində yeritdiyi dövlət
diplomatiyası fəaliyyəti əks etdirilib. Xüsusən, bu sahədə fəaliyyət apararkən qarşılaşılan
problemlər və məsələlər araşdırılmışdır. Türkiyənin dövlət diplomatiyası siyasəti ümumi xətləri ilə
araşdırılmışdır.
Açar sözlər: diplomatiya, dövlət diplomatiyası, Türkiyə Cümhuriyyəti dövlət diplomatiyası
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ
В этой статье Турецкая Республика государства жильем и жильем вне
государственной деятельности, проводимой в дипломатии отражены. В частности,
проводя деятельность в этой области проблем и вопросов была найдена. Турецкая
дипломатия государственной политики с общей линии были изучены.
Ключевые слова: Государственная дипломатия, дипломатия, дипломатия государства
Турецкой Республики
Bunyamin SHAHĠN,
master, Baku State University
PUBLIC DIPLOMACY
This article public diplomacy activities outside their homes amid ongoing state of the Republic
of Turkey in this article and found the reflection. In particular, the meeting examined the problems
and issues during work in this area. Turkish diplomacy has studied with the general line of policy.
Key words: diplomacy, public diplomacy, diplomacy of the Republic of Turkey
Dövlət Diplomatiyası anlayışı bu gün üzərində müzakirə edilməkdə olan mənasında ilk dəfə
ABŞ-ın Tafts Universitetinin Diplomatiya və Hüquq Üzrə Fletçer Məktəbi Dekanı Edmund Gullion
tərəfindən 1965 ildə istifadə edilmişdir. Yenə əməkli bir diplomat olan Gullion tərəfindən "Edvard
R. Murrow İctimai Diplomatiya Mərkəzi" nin yaradılması ilə akademik olaraq beynəlxalq
münasibətlərin gündəliyinə girmiştir.bu mərkəzin çıxarmış olduğu əl kitabına görə dövlət
diplomatiyası "dövlətinin mövqelərinin xarici siyasətlərin yaradılmasında və aparılmasındakı təsiri"
ilə məşğul olurdu. Bu çərçivədə hökumətlər tərəfindən digər ölkələrdəki xarici ictimaiyyətlərinin
dostluğunun əldə edilməyə çalışılması kimi beynəlxalq münasibətlərin ənənəvi diplomatiya
xaricində qalan ölçülərini içinə alırdı.
Qlobal rabitə sahəsindəki fəaliyyəti ilə tanınan Hans Tuch, dövlət diplomatiyasını "bir
hökumətin, öz millətinin fikirlərinin və ideallarının, müəssisələrinin və mədəniyyətinin, milli
hədəflərinin və mövcud siyasətlərinin başa düşülməsini təmin etmək məqsədilə, xarici xalqlarla
ünsiyyət qurması prosesi" kimi təsvir etmişdir. Xarici cəmiyyətlərə qarşı, onlara təsir etməyi
hədəfləyən rəsmi ünsiyyət, ölkələrin xarici siyasəti söz mövzusu olduğunda ictimaiyyətlərinin verə
biləcəyi fayda ilə yanaşı çıxaracaqları maneələr də nəzərə alınmaqla yaradılmağa çalışılır.
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Yuxarıda göstərilən təriflər etibarilə əslində böyük miqdarda "təbliğat" ilə əlaqələndirilə olan
fəaliyyətlərin dövlət diplomatiyası adı altında təsnif edildikləri görülməkdədir. Bu fərqli tərifin ən
mühüm səbəbi "təbliğat" sözünün 20-ci əsr boyu yalan və yanlış informasiya istehsalı və ötürülməsi
yolu ilə ictimaiyyətlərinin inandırılmasını hədəf alan əməliyyatlar nəticəsində yüklənmiş olduğu
mənfi qəbul etməyin ortadan qaldırılmasıdır. Dövlət diplomatiyasında əsas məqsəd sadəcə həmin
mesajların xarici ictimai rəy verilməsi deyil, qarşılıqlı ünsiyyətin qurulmasıdır. Geri koda
əsaslanmayan bir dövlət diplomatiyası strategiyasının orta və uzun perspektivdə uğursuz olma
ehtimalı yüksəkdir. Dolayısı ilə dövlət diplomatiyası strategiyaları müəyyən edərkən hədəf ölkə və
ya ölkələr üçün ictimaiyyət araşdırmaları ilə tez-tez nəbz yoxlaması aparılmalıdır.
Dövlət diplomatiyası ilə yaxından əlaqələndirilən digər bir anlayış isə strateji informasiyadır.
Strateji kommunikasiya; Bir kollektiv təhlükəsizlik və müdafiə təşkilatı olan NATO məsələsinə
çıxanda, NATO-nun kommunikasiya fəaliyyətləri və qabiliyyətlərinin -uygun olduğu kimi dövlət
diplomatiyası, ictimaiyyətlə əlaqələr, hərbi, dövlət işləri, məlumat dəstək əməliyyatları, psixoloji
əməliyyatlar- ittifaq siyasətlərini, əməliyyatlarını və fəaliyyətlərini dəstəkləyəcək şəkildə və NATOnun məqsədlərini həyata keçirmək, koordinasiyalı və eş zamanlı istifadə edilməsi kimi təsvir oluna.
Dövlət diplomatiyası strateji ünsiyyətin bir hissəsidir.
Dövlət diplomatiyası yeni bir hadisə deyil. İmic inkişaf etdirilməsi, təbliğat, millət işarələmə
kimi bu gün dövlət diplomatiyası kimi xarakterizə bir çox fəaliyyət demək olar ki, diplomatiyanın
özü qədər eskidir.7 Antik Yunan və Romada, Bizans dövründə və İntibah İtaliya bu sahədə
fəaliyyətlərə olduqca tez-tez rast gəlinir. 17-ci əsrdə Fransız Dilinin Lingua Franca (beynəlxalq
diplomatik və kommersiya dil) olması, Fransız inqilabının idealları (Hürriyyət, Qardaşlıq,
Bərabərlik) kimi kütlələrin könül vermiş olduğu ideyalar uğurlu dövlət diplomatiyasının nümunələri
arasında sayılabilir. Birinci və İkinci Dünya müharibələri zamanı informasiyanın əhəmiyyətinin
artması, xüsusilə İkinci Dünya Müharibəsi zamanı radionun təsirli bir şəkildə istifadə edilməsi,
Soyuq Müharibə boyunca həm. ABŞ, həm də Sovet İttifaqının, Qərb və Şərq Bloklarının lideri iki
ölkə olaraq ideologiyalarını yaymaq məqsədilə dövlət diplomatiyasının vasitələrindən istifadə
etmələri siyasi tarixin əhəmiyyətli hadisələridir. Xüsusilə Soyuq Müharibə dövründə kinosu
(Hollivud), musiqisi (Rokun Roll) və yaratdığı markalar (Blue Cins, Coca Cola) ilə ABŞ-ın,
Sovetlər Birliyi yıxılmadan daha əvvəl dəmir pərdənin arxasındakı xalqlara çatmış olduğu
məlumdur.
Bu çərçivədə ənənəvi diplomatiya (standart diplomatiya) ilə dövlət diplomatiyası arasındakı
fərqə baxdıqda ilk növbədə ənənəvi diplomatiyanın, dövlətdən dövlətə və ya hökumətdən hökumətə
əlaqələr şəklində ələ alındığı görülür. Rəsmi əlaqələri əhatə etməsi dolayısı ilə ənənəvi diplomatiya
böyük ölçüdə məxfilik içərisində aparılır.
Dövlət diplomatiyası isə daha açıqdır (açıq diplomatiya) və xarici rəylərinə qarşı olduğu üçün
mümkün olduğu qədər çox adama çata yollarını arayır. Bir hökumət və ya beynəlxalq təşkilatın
digər ölkələrin xalqları və vətəndaşları ilə rəsmi və ya xüsusi şəxs və ya təşkilatlar vasitəsi ilə
ünsiyyət qurması kimi də İfadə edəbiləyimiz., dövlət diplomatiyası hər cür kommunikasiya
metodundan istifadə edərək və xüsusilə təhsil və mədəniyyət proqramları vasitəsi ilə geniş bir
alanda tanıdım və yayın fəaliyyətlərini əhatə edir.
Ənənəvi olaraq bir ölkənin diplomatları vəzifədə olduqları ölkələrdə o ölkənin rəhbərləri və
digər ölkələrin diplomatları ilə ünsiyyət qururlar, xalq ilə ünsiyyətə keçmirlər. Bu mənada ənənəvi
diplomatiyanın daha çox elitalara qarşı olduğu dəyərləndirilə bilər. Diplomatların sahib olduqları bu
anlayış da daha çox siyasi və iqtisadi güc əsaslı ünsiyyət qurulmasına səbəb olur. Bu prosesdə çoxu
dəfə ənənəvi diplomatiyanın əsrlərdir kök salmış qaydaları da müəyyən məhdudiyyətlər yaradır. Bir
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sözlə, ənənəvi diplomatiya hər hansı bir ölkədə piramidanın təpəsini hədəflər; Siyasi, hərbi və
iqtisadi elita əlaqələr qurmağa çalışır. Dövlət diplomatiyasında isə hədəf piramidanın alt hissəsidir;
Qadınlar və gənclər, bir sözlə xalqın özü prioritet hədəf kütləsidir.
Xülasə olaraq; Ənənəvi diplomatiya dövlətlərin nümayəndələri arasında, ya da digər beynəlxalq
təşkilatlarla əlaqələri əhatə edərkən, dövlət diplomatiyası xarici ölkələrdəki xalqı, rəsmi olmayan
qrupları, təşkilatları və fərdləri hədəfə alır. Ənənəvi diplomatiyanın əsas agentləri suveren dövlətləri
təmsil edən və onlar tərəfindən akkreditə edilmiş olan vəzifəlilərdən və məqsədləri dövlətlərarası
münasibətlərdə çıxa biləcək problemləri minimuma endirmək və öz dövlətlərinin mənafelərini ən
yaxşı şəkildə qorumaqdır. Ənənəvi diplomatiyada aktyorların rolları və məsuliyyətlərinin sərhədləri
açıq olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Dövlət diplomatiyası ümumiyyətlə beynəlxalq əlaqələrin
ənənəvi diplomatiya başqa sahələrini əhatə edir.
Dövlət diplomatiyasının inkişaf etmiş bütün ölkələrdə olduğu kimi Türkiyə üçün də yeni bir
fakt olmadığı görülür. Həm Anadolu Agentliyinin, həm də indiki adı ilə Media və İnformasiya Baş
İdarənin 1920de qurulmuş olması bunun əyani göstəricisidir. Ancaq yeni olan, xarici dövlətlərə
qarşı keçirilən fəaliyyətlərin bu ad altında təşkilatlı bir quruluşda keçirməsidir. 2009-ci ildə, Xarici
İşlər Nazirliyinin internet üzərindən sosial media vasitələrindən istifadə edərək dövlət diplomatiyası
fəaliyyətləri keçirəcəyi bildirilmişdir. Dövlət diplomatiyası sahəsində nələr ediləcəyi maraq
edilərkən, 30 Yanvar 2010-ci il 27478 saylı Baş Nazirin Sərəncamı ilə Dövlət Diplomatiyası
Əlaqələndirici Təşkilatı yaradılmışdır. Qurumun məqsədi sərəncamda, "dövlət diplomatiyası
sahəsində aparılacaq işlər ilə strateji informasiya və təbliğat fəaliyyətləri barədə ictimai qurum və
orqanları ilə qeyri-hökumət təşkilatları arasında əməkdaşlıq və koordinasiya etmək" olaraq ifadə
edilmişdir. Dövlət orqanları üçün bu geliş- mələyir baş verərkən, qeyri-hökumət cəbhəsində də
məsələ gündəmə gəlmişdir. Dövlət Diplomatiyası İnstitutu və Türk Asiya Strateji Araşdırmalar
Mərkəzi dövlət diplomatiyası sahəsində işlər görməyə başlayıblar.
Dövlət Diplomatiyası Əlaqələndirici Təşkilatı; Media İşləri, Siyasi Kommunikasiya, Mədəni
İşlər, Təşkilati İşlər və Layihə İnkişaf Etdirmək vahidlərindən ibarətdir. Əlaqələndirici təşkilat,
Fevral 2011 tarixi etibarilə bir internet saytına sahib olmuşdur. Dövlət Diplomatiyası Əlaqələndirici
Təşkilatının kargüzarlıq xidmətləri Media və İnformasiya Baş İdarəsi tərəfindən yerinə yetirilir.
Twitter səhifəsi da yerləşən Əlaqələndirici Təşkilat, buradakı təbliğatlarını Türkcə və İngiliscə
olaraq aparmaqda, internet saytında isə yalnız Türkcə nəşr edilir. Dövlət diplomatiyasının prioritet
olaraq beynəlxalq dövlətlərə qarşı aparıldığı düşündükdə bunun çox əhəmiyyətli bir çatışmazlıq
olduğu görülür. İnternet saytında təkcə həyata keçirilən fəaliyyətlər çatdırılır. Dövlət
diplomatiyasının mühüm ayaqlarını təşkil edən, təqaüdlər, xarici nəşrlər kimi tədbirlər saytda yer
tapmır, dövlət diplomatiyası içində olan digər qurumlardan bəhs edilmir və əlaqə verilmir. Bu,
əlaqələndirici təşkilatın ictimai diplomatiyasına dar dünyagörüşü ilə baxdığı təəssüratı verir.
Əlaqələndirici təşkilatın Baş Nazirin bazasında quruculuğunun ən mühüm əsası olan bütün müvafiq
qurumlar arasında koordinasiya təmin etmək vəzifəsi təəssüf ki bu halda natamam görülür.
Əlaqələndirici təşkilat sosial mediadan istifadə etməkdə, twitter üzərindən anonslar həyata keçirir.
Şəxsi bir günlüyə bənzəyən və 140 inad bir sahə bəxş edən twitter, səmimi və təsirli ünsiyyət
qurmaq baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. İstifadə edilən dil və məzmun bu istiqamətdə
olmaqda lazımi hallarda internet saytına bağ verməklə məsələni maraq edənlərin
məlumatlandırılması təmin olunur. Məhdud sahənin, çatdırılmaq istənən mövzunun başlığı
xarakterində olması lazımdır. Halbuki, əlaqələndirici təşkilatın twitter saytı, belə bir tərkiblə
yaradılmamış, girilən məlumatlarda doğru format güdülməmiş bu səbəblə də mənasız ifadələr
oluşmuştur9. Twitterda İngilisdilli versiyanın var olması bu məsələdə müsbət münasibətdir.
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Ümumiyyətlə əlaqələndirici təşkilatın yeni olması səbəbiylə də hələ bütöv bir çərçivə təşkil
etmədiyi görülməkdədir. Dövlət diplomatiyası tətbiq etmələri milli və beynəlxalq dövlətlərə yönəlik
olaraq aparılır. Milli dövlətlərə qarşı həyata keçirilən əməliyyatlar beynəlxalq təcrübələri
dəstəklədiyi məlumdur. Əlaqələndirici təşkilatın fəaliyyətlərinə baxanda hansı dövlətlərin güddüyü
açıq olaraq görüləməməkdədir.
Günümüz dünyası Mc Luhanın "qlobal kənd" metaforuna uyğun şəkildə inkişaf edir. Xüsusilə
internetin və peyk nəşriyyatının inkişafı, məsafələri aradan qaldıraraq, adi vətəndaşların dünyanın
ən uzaq guşəsində hadisələrdən xəbərdar olmasını təmin etmişdir. Dövlət diplomatiyası məhz bu
texnoloji inkişafın nəticəsi kimi əhəmiyyəti getdikcə artan bir çalışma sahəsini təşkil edir. Günümüz
dövlət diplomatiyası anlayışı xüsusilə dövlətlərin digər dövlətlərin vətəndaşlarına qarşı həyata
keçirdiyi informasiya fəaliyyətlərini əhatə edir. Rabitə texnologiyaları, dövlətlərə birbaşa bütün
dünya vətəndaşlarına çatmaq imkanı təmin etdiyindən, beynəlxalq arenada qəbul görmək istəyən
bütün dövlətlər "duyğu və düşüncələri təsir göstərmək məqsədi ilə bu vasitədən istifadə etmək
istəyirlər. Dövlət diplomatiyası ölkələrin öz siyasətlərini və mədəniyyətlərini xarici dünyaya
çatdırmaq səyi olaraq ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri üst-üstə düşür.
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YENĠ DÖVR ABġ-TÜRKĠYƏ MÜNASĠBƏTLƏRĠ
Bu məqalədə Sovet İttifaqı dağılandan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə arasındakı
çoxtərəfli münasibətlər əks etdirilib. Xüsusilə 11 Sentyabr hücumundan sonra ABŞ-ın dəyişən
siyasətinin müttəfiq ölkə Türkiyə ilə olan əlaqələrinə əks olunması ümumi xətləri ilə araşdırılmışdır.
Açar sözlər: soyuq müharibə, beynəlxalq münasibətlər, Abş-Türkiyə münasibətləri
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НОВОЕ ВРЕМЯ ОТНОШЕНИЯ Между Сша И Турцией
В этой статье отражена многосторонних отношений между Турцией и Соединенными
Штатами Америки после распада Советского Союза. 11 Сентября после нападения
союзных стран с Турцией в связи с общей линии были изучены отражение меняющейся
политики США в частности.
Ключевые слова: Холодная война, международные отношения, отношения Между Сша
И Турцией
Bunyamin SHAHĠN,
master, Baku State University
NEW ERA in US-TURKEY RELATIONS
This article reflects multilateral relations between Turkey and the United States after the
collapse of the Soviet Union. Especially after the attacks of 11 September in the United States
relationship with ally country Turkish general was shown to examine the changing policy.
Key words: The cold war, international relations, Us-Turkish relations

Amerika Birləşmiş Ştatları, gün keçdikcə beynəlxalq arenada daha çox söz sahibi və sanksiya
gücü olan bir dövlət halına gəlmişdir. Zamanla artan və möhkəmlənən ABŞ, Sovet Rusiya ilə
bölüşdüyü "super güc" rolunu Soyuq Müharibə sonrasında tək başına götürmüş və "Yeni Dünya
Düzeni" ni qurmaq üçün qollarını çırmalamış; Xarici siyasətini də bu mövqeyinə görə
formalaşdırmışdır. İkinci Dünya Müharibəsi ilə beynəlxalq səhnədə boy göstərməyə başlayan
Amerika, Orta Şərqdə İngiltərədən boşalan yerə də sahib olmuş və günümüzə qədər gələn prosesdə
Regionda hakim yeganə güc olma sifətini heç pozmama istiqamətində siyasətlər izləmişdir.
Regiondaki Amerikan imici günümüzdə pis hiss etməklə birlikdə; Amerikanın Orta Şərq
məsələlərinə daxil olma prosesinin əvvəlində daha fərqli bir hiss etməyin olduğunu da istisna etmək
olmaz. Bu gün gəlinən nöqtədə Regionda problemli Amerikanın imicinin arxasında yanlış
qiymətləndirmə və yanlış siyasət üstünlüklərinin olduğunu söyləmək mümkündür. Xüsusilə Corc
W. Buş dövrü və 11 Sentyabr Hücumları, bəzi akademiklərin sözü ilə "Yeni Mühafizəkar İnqilab"
Orta Şərqi təcavüzkar siyasətlər güdən bir Amerikan rəhbərliyi ilə qarşı qarşıya qoymuşdur. Birbirini təqib edən Əfqanıstan və İraq Müharibələri ilə "terrorizmə qarşı müharibə" İslam ölkələrinə
qarşı müharibə etməsi Amerikanı regionda ən çox nifrət edilən ölkə halına gətirmişdir.
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Türkiyə - ABŞ münasibətlərini daha yaxşı anlamaq adına bir təhlil bazasının yaradılmasına
ehtiyac vardır. İki ölkə münasibətlərini qiymətləndirərkən güc bölgüsü və iki ölkənin NATO, BMT
və ya hökumətlərarası təşkilatlara olan bağları göz önündə tutulmalıdır.
İkinci analiz çərçivəsi isə Türkiyənin regional roludur. Soyuq Müharibə sonrası dövrdə dünya
siyasətini formalaşdıracaq hadisələrin yaşandığı Orta Şərqin Türkiyənin də içində olduğu və
Ölkənin son dövrlərdə aktiv rollar oynadığı bir region olduğunun altı cızılmalıdır. Türkiyə regionda
oynadığı rolla, həm də NATO-nun üzvü, həm də Region ölkələri ilə dostluq münasibətləri izləyən
bir kilid ölkə kimi tarazlaşdırma rolu oynayır.
Türk - ABŞ münasibətləri İkinci Dünya Müharibəsinin sonundan sonra başlayıb təxminən əlli il
davam edən Soyuq Müharibə dövrü ərzində ümumiyyətlə, qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibət
olaraq, milli təhlükəsizlik siyasətləri çərçivəsində tanınan ortaq maraqlar üzərində inşa edilmişdir.
Sovetlər Birliyi və Amerikanın hakim olduğu bu iki qütblü dövrdə beynəlxalq münasibətlər, o
cümlədən Türkiyə - Amerika münasibətləri, Amerikan-Sovyetler rəqabətə görə formalaşaraq,
təkamül keçirmişdir.
Buna paralel olaraq Türkiyənin Soyuq Müharibə dövrü ərzində yürütdüyü xarici siyasət, Sovet
kommunizmindən qorunmağa bağlı olaraq Qərb düşərgəsi və ABŞ ilə alyanslar qurmaq prinsipinə
əsaslandırılıb. Türkiyə bu siyasətini ABŞ-ın liderliyini üzərinə götürdüyü sistem içində yer alaraq
təcəssüm etmiş; 1947 Trumen Doktrinası və Marşal Adına Köməyi ilə ABŞ-ın SSRİ-ni əhatə etmə
siyasətində aparıcı rollar oynamışdır. Sonrakı dövrlərdə isə, Türkiyə ABŞ şəhərciyindəki yerini
möhkəmləndirmiş; Koreya Müharibəsinə qatılmış və 1952de NATO-ya üzv olmuşdur.
İqtisadi tərəqqini həyata keçirərək inkişaf səviyyəsini yüksəltmək istəyən Türkiyə, istər Ərəb
dünyası ilə arasına məsafə qoyaraq istərsə də üçüncü dünyacı hərəkətlərdən uzaq duraraq Qərb və
ABŞ lehinə hərəkət etmişdir. Hətta 1948de İsrailin qurulmasını sonra onu ilk tanıyan Müsəlman
ölkə olması bu məsafəni hava vurarkən, İsrailə verilən bu dəstək Türkiyə - ABŞ əlaqələrinin Orta
Şərq ayağında həlledici olmuşdur.
Gələcəyinin Qərbdə olduğuna inanan Türkiyə, Sovet kommunizminin də qorxusu ilə ABŞ-ın
siyasi kursundan çıxmamağa diqqət göstərib; Bu baxımdan bəzi bazalarının NATO məqsədləri
xaricində ABŞ tərəfindən istifadə edilməsinə icazə vermişdir.
1990-ci ildə İraqa qarşı aparılan Çöl Fırtınası hərəkatı, Türkiyə-ABŞ münasibətlərində bu
dövrdə ən mühüm sayıla biləcək hadisələrdən biridir. Türkiyə bu müharibəyə qatılmasa da ABŞ və
müttəfiqlərinin yanında yer almış, bazalarının istifadəsinə və Çəkic Gücün Türkiyədə yerləşməsinə
icazə vermişdir. İraqa iqtisadi sanksiyalar haqqında Qərb ilə birlikdə hərəkət etmişdir
İki qütblü yapının yıxılmasını və Amerikanın yeganə böyük güc kimi beynəlxalq arenada yerini
almasını təqib edən prosesdə və xüsusilə 11 Sentyabr Hücumları və İraq Böhranı sonrasında ortaya
çıxan problemlər nəticəsində Türkiyə-Amerika münasibətləri problemli bir dövrə girmişdir. 11
Sentyabr Hücumları həm Amerika xarici siyasətinin dəyişməsində və aydınlaşmasında, həm də
qlobal sistemdə daşların yenidən güllələnməsində böyük rol oynamış olması baxımından
əhəmiyyətlidir. Çünki bu hücumların ardından ABŞ rəhbərliyi tək başına hərəkət edəcəyindən
siqnallarını vermiş, beləliklə öz təhlükəsizliyi məsələsi olanda qlobal əməkdaşlıqdan yayınaraq tək
tərəfli hərəkət edəcəyini açıqlamışdır. Bu baxımdan, "önləyici savaş", "əvvəlcədən hücum" ritorika
ifadə edilən bu doktrina İraqa keçirilən "İraqa Azadlıq Əməliyyatı" adlı ABŞ hərəkatı ilə təcəssüm
etmişdir.
Buşun digər dövlətlərə etmiş olduğu "ya biz, ya da bizim qarşımızda" çağırışı ABŞ-ın təhdid
etməsi fonunda təsvir etdiyi düşmənin digər millətlər tərəfindən də mənimsəməsi və onları mütləq
bir seçimə zorlaması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. 11 Sentyabr Hücumlarını sonra
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Türkiyə - ABŞ münasibətləri terrorizmlə mübarizə kontekstində yenidən tanınmışdır. ABŞ-ın
Türkiyəyə olan strateji baxışı əhəmiyyətli dərəcədə təsirlənmiş və Türkiyədə terrorla mübarizəsində
beynəlxalq arenada daha çox dəstəklənməyə başlayacağı ümidləri göyərmişdir. Digər tərəfdən, bu
hücumların ardından Amerikanın İraq əməliyyatı çərçivəsində Türkiyə ilə olan dialoqu
münasibətlərdə problemlərin ortaya çıxmasına şərait yaratmışdır. Əlli ildən artıq bir müddət ərzində
davam etmiş ittifaq əlaqəsi, bu yeni dövrdə strateji tərəfdaş kimi davam etdirilməyə çalışsa da, Türk
- Amerikan münasibətlərindəki dəyişiklik ABŞ-ın İraq əməliyyatına başlayacağı 2003 Martındakı
inkişafla daha da qabarıq hala gəlmişdir.
Türkiyə ilə Amerika "terrorizmə qarşı birgə mübarizə" və ya "Böyük Orta Şərq Layihəsi" kimi
məsələlərdə birgə hərəkət etmək meyli göstəribsə də, hər iki ölkənin izləmiş olduğu siyasətlər bəzi
nöqtələrdə fərqliliklərinin göstəricisidir. Orta Şərqdə demokratikləşməyə və inkişafa veriləcək
dəstəyə dair olduğu ifadə edilən "Böyük Orta Şərq Projesi" nin, əslində Orta Şərqin enerji
ehtiyatlarını nəzarət altına almağa yönəlmiş məqsədlər güddüyü iddiaları bu layihəyə olan şübhələri
artırmışdır. Digər tərəfdən, ABŞ-ın İraqı işğalının ardından burada tutduğu yol xəritəsində
Türkiyənin qayğılarına (Kərkükün statusu, Türkmənlərin vəziyyəti kimi) göstərdiyi laqeydlik ABŞın Orta Şərqdəki siyasətinə qarşı da Türkiyənin şübhəylə yanaşmasına səbəb olmuşdur. Bununla
yanaşı, Türkiyənin Pkk ilə mübarizədə ABŞ-ın laqeydliyi və bu istiqamətdə aparılması dilə
gətirilmiş olan iş birliyinin ritorikada qalması üzərinə şübhə və inamsızlıq daha da artıb; Bütün
bunlarla paralel olaraq cəmiyyətdə Amerikan ziddiyyəti da yüksəlişə keçmişdir.
Belə bir şəraitdə Türkiyə - Amerika münasibətləri də İraqın işğalı sonrasında gərginləşmişdir.
İşğalın dərhal əvvəl Türkiyə üzərindən açılacaq bir təmasa icazə verəcək hökumətinin TBMM-dən
keçməməsi ABŞ tərəfində təəccüblə qarşılanmışdır. İki ölkə arasındakı gərginlik bundan sonra
artaraq davam etmişdir. Türkiyənin Şimali İraqdan gələ biləcək mümkün təhlükələri qarşısını almaq
üçün İraqın şimalına əsgər göndərmə ehtimalı Amerikalı rəsmiləri üçün müxalifət mövzusu olub;
ABŞ Şimali İraqda birtərəfli hərəkətləri qəbul etməyəcəyini açıqlamışdır. İki ölkə arasındakı ikinci
böhran isə Bağdadın düşməsinin ardından Kərkükdə başlayan soyğunçuluq hadisələri zamanı
Türkmənlərə qarşı hücumlar məqamındadır. Bu kontekstdə Türkiyə, ABŞ rəhbərliyindən lazımi
tədbirlər görməsini, əks təqdirdə bunu özünün edəcəyini açıqlamışdır. Digər tərəfdən, Türkiyə
mümkün bir Suriya və İran əməliyyatına qarşı qərarlı mövqe içində olmuş və Bölgənin daha da
qarışmasına səbəb olacaq güc istifadəsinə qarşı olduğunu açıq şəkildə ortaya qoymuşdur. İkitərəfli
münasibətlər 4 İyul 2003te 11 Türk zabitinin Süleymaniyyə həbs olunması ilə qopma nöqtəsinə
gəlib. ABŞ, Pkk terror təşkilatını himayə etdiyi bu hadisədə, Şimali İraq rəhbərliyini, daha etibarlı
bir müttəfiq olaraq gördüyündən, Türkiyəyə üstünlük vermiş olur; Türkiyəyə Bölgədə rahat
əməliyyat aparmasına imkan verməyəcək siqnallarını verirdi.
Göründüyü kimi, Türkiyənin bir sıra qayğılarının nəzərə alınmamış olması, Türkmənlərin
mövqeyi, Pkk-nın İraqda sərbəst fəaliyyət göstərməyə başlaması kimi məsələlərdən dolayı Türk Amerika münasibətləri gərgin bir axara düşüb. Son dövrdə Regionda baş verən xalq hərəkatlarında
Türkiyənin mövqeyinin Bölgədəki nüfuzunu yüksəltməsi və Türkiyənin Region ölkələrinə model
olma mübahisələri, Ölkənin Regiondakı strateji rolunu yüksəltmək tendensiyasını daşıyarkən;
Türkiyə - ABŞ münasibətləri də müsbət axara girmiş; 2011 seçkiləri sonrasında artan Pkk terroruna
qarşı Şimali İraqda ABŞ əsgərlərinin Türkiyəyə sızan Pkk fəallarına qarşı patrul gəzməyə başlaması
da ikitərəfli münasibətlərin axarını müsbət təsir göstərmişdir.
Orta Şərq təmsili müharibələrin biraz çox getdiyi regionlardan biridir. Bölgədən kənar aktorlar
adına, Region ölkələri müxtəlif şəkillərdə bir-biri ilə qarşıdurmalar içərisinə girmişlər. Regiona
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baxanda, burada ABŞ xarici siyasətinin gözlənilməyən nəticələrini tapmaq mümkün olacaqdır.
Bölgədəki ən əhəmiyyətli iki böyük gözlənilməz nəticə Əfqanıstan və İraqdır.
Əfqanıstanın ABŞ tərəfindən işğalı ilə ölkədə Talibanın gücünə son verilmişdir. Siyasi nüfuz
olaraq Talibanın hakimiyyətdən salınması, İranın nüfuz sahəsi olan bu ölkədəki ən böyük
düşməninin aradan qaldırılması anlamına gəlmişdir ki, bu vəziyyət uzun perspektivdə İranın xeyrinə
olmuşdur. Digər tərəfdən, ABŞ-ın İraq işğalı ilə İranın digər bir əhəmiyyətli düşməni Səddam
Hüseyn hakimiyyətdən salınır; Bu da İranın xeyrinə olmuşdur. Bölgədə yaranan boşluğu isə, hələlik
İran doldurmağa başlayıb. Bu baxımdan da, Türkiyənin İran ilə bir qarşıdurma içərisinə girməsi
realist perspektivdən baxılanda o qədər də məntiqli görünmür. Bu səbəbdən Türkiyə bu baxımdan
Bölgədəki maraqlarını nəzərə almaq vasitəsilə İran ilə əlaqələrini mənfi bir axara dönüştürmeme
cəhd edirlər.
ABŞ üçün Türkiyə; Şimala, cənuba, şərqə və qərbə olan sərhədləri nəzərdə tutulduqda
Regionda mühüm strateji donorlardan biridir. Bu günə qədər ABŞ Türkiyəni Soyuq Müharibə
kontekstində qiymətləndirmişdir. Ancaq, gərək Türkiyənin öz daxilindəki prosesləri lazımsa
Bölgədəki siyasətləri Regionda sözü dinlənən bir ölkə mövqeyinə gəlməsi, ABŞ-ın Türkiyəyə
yönəlik yeni bir yanaşma inkişaf etdirməsi zərurətini doğurmuşdur.
Ölkələrin əbədi dostları, tərəfdaşları və ya müttəfiqləri deyil; Əbədi maraqları olduğu
ideyasından hərəkətlə, ABŞ Türkiyənin Bölgədə bir cazibə mərkəzi halına gəldiyini məhəl
qoymamış və münasibətlərini yeni bir müstəviyə daşımaq cəhdi içərisinə girmişdir. Keçmiş illərdə
toqquşan bəzi mövqelər iki ölkə arasındakı əlaqələri iflasa uğratmış olsa da, hər iki tərəf də
Regiondakı bu dəyişiklik prosesində ortaq maraqlar çərçivəsində müttəfiq ola biləcək vəziyyətdədir.
ABŞ ilə Türkiyə arasında iş birliyinin yaranmasını təmin edəcək bir çox sahə mövcuddur. Bununla
yanaşı, İran, İsrail və Ermənistan məsələləri iki ölkə arasındakı ayrılıq nöqtələrini təşkil edir. Bu
fərqliliklərin səbəbini iki ölkənin beynəlxalq sistemdəki yerinə və roluna bağlamaq mümkündür.
Bundan başqa, regional münasibətlərin qurulmasında ön plana çıxan kimlik amili də iki ölkənin
bəzi hallarda maraqlarının toqquşmasına və siyasət fərqliliklərinə səbəb olur.
Türkiyə - ABŞ münasibətlərinin gələcəyinə baxanda həyati maraqlar çatışmadığı prosesə
razılaşma mümkün olacağı müşahidə olunur. Son vaxtlar səslənən Türk xarici siyasətinin yön
dəyişdirib, Qərb oryantasyon-unu tərk etdiyi iddiaları həqiqətə uyğun olmamaqla birlikdə,
Türkiyənin çox ölçülü və çoxqütblü xarici siyasət yürütdüyünün göstəricisidir.
2003 sonrası dönəmdə ABŞ, Orta Şərqdə gedərək legitimliyini itirərkən, Türkiyə isə qoymuş
olduğu addımlarla müsbət imici bəsləmişdir. Xarici siyasətdə Bölgədəki legitimliyini itirdiyi bir
zamanda, ABŞ üçün Türkiyə önəmli bir müttəfiq mövqeyində yerləşir. Hər nə qədər Türkiyənin
ABŞ ilə ittifaqı regional əlaqələrini zədələyəcək bir amil olacaqsa da, təhlükəsizlik perspektivindən
baxdıqda Türkiyənin də ABŞ-ın ittifaqına ehtiyacı olduğu aydındır.
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Автор, отложив в сторону интересы стран, пытается исследовать процессы,
происходящие сегодня в этой арабской стране. Здесь рассматриваются участвующие силы,
обязанности, которые стоят перед ними и силы, которым они служат.
Ключевые слова: Башар аль-Асад, Дамаск, Исламское Государство, Аль-Каида,
Владимир Путин, коалиция, Химические оружие.
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THE CREATING RESULTS AND CONDITIONS IN THE INTERNATIONAL
WORLD BY THE USED CHEMICAL WEAPONS IN SYRIA
On april 4, the news of using chemical weapons in Syria seriously disturbed strong states of the
world. USA’ and Russia’s officials gave statements about this event. Today, the number of victims
is rising from these events. Syria has become the battleground of the various countries.
The author , putting aside the interests of the Arab countries today, tries to explore the
processes. Here we confront the forces involved are reviewed, together with their duties and powers
they serve.
Keywords: Donald Trump, Bashar al-Assad, Damascus, the Islamic State of Al-Qaeda,
Vladimir Putin, the coalition, chemical veapon.

276

Aprelin 4-də Bəşər Əsəd rejiminin Suriyanın şərqində yerləşən İdlib vilayətində terrorçulara
qarşı mübarizə adı altında kimyəvi silahdan istifadə etməsi və nəticədə sıralarında uşaqlar da olan
100-ə yaxın insanın həlak olması ABŞ-ın Bəşər Əsədlə bağlı son zamanlar yumşalmağa başlayan
münasibətini daha da sərtləşdirmiş oldu. Kimyəvi silah məsələsi yeni prezident Donald Trampın
mövqeyini 180 dərəcə dəyişdi və indi o, Əsədi ―heyvan‖ adlandırır və hakimiyyətdən uzaqlaşdırılıb
cəzalandırılmasının vacibliyini bəyan edir.
Bəs kimyəvi silah nədir ki, onun tətbiqi ―qırmızı xətt‖in keçilməsi hesab edilir?
Kimyəvi silah kütləvi qırğın silahlarından biri olub, zəhərləyici maddələrə və onları tətbiq
etmək üçün istifadə olunan vasitələrə deyilir. Zəhərləyici maddələr (ZM), əhalinin əmək və
qoşunların döyüş qabiliyyətinin zəifləməsinə, bəzi hallarda isə bütün canlıların məhvinə səbəb ola
bilən xüsusi kimyəvi birləşmələrdən ibarətdir.
Zəhərləyici maddələr zəhərlənmiş hava ilə nəfəs aldıqda, dəri üzərinə və selikli qişaya
düşdükdə, həmçinin zəhərlənmiş yeyinti məhsullarından və sudan istifadə etdikdə canlıları
zəhərləyir. Kimyəvi silah təyyarə bombalarında, top mərmilərində, mayesi tökülə bilən təyyarə
cihazlarında və müxtəlif tərtibatlarda, ərazini zəhərləmək üçün damcı-maye halında, insanları
zəhərləmək üçün buxar və aerozol (tüstü, duman) şəklində tətbiq edilə bilər. Ərazinin və ya
obyektin zəhərlənmə dərəcəsi oraya düşən ZM-in miqdarından asılıdır və ZM-in qramlarla
miqdarının 1kv.m səthə nisbəti ilə ifadə olunan zəhərlənmə sıxlığı ilə müəyyən edilir.
Kimyəvi silah tətbiq olunan rayonlarda kimyəvi zəhərlənmə ocağı yaranır. Kimyəvi zəhərlənmə
ocağı o əraziyə deyilir ki, kimyəvi silahın və ya güclü təsirli zəhərləyici maddələrin təsiri
nəticəsində orada əhalinin, heyvanların və bitkilərin zədələnməsi baş verir. Kimyəvi zəhərlənmə
ocağı iki zonaya-ZM ilə bilavasitə zəhərlənən əsas zonaya və ZM-n buxar aerozolları yayılan ikinci
zonaya bölünür. ZM-in dayanıqlığı, yəni insanlara və heyvanlara göstərdiyi zədələyici təsirin
müddəti, həmin ZM-in fiziki-kimyəvi xassələrindən, həmçinin ərazinin xarakterindən və havadan
asılıdır. Havanın temperaturu yüksək olduqca ZM daha tez buxarlanır. Güclü külək buxarı
səpələyir, yağış isə ZM-i torpaqdan, bitkilərdən və müxtəlif əşyalardan yuyub aparır. Binalarda,
zirzəmilərdə, yarğanlarda və dərələrdə zəhərlənmiş hava uzun müddət qala bilər. Kimyəvi silahdan
mühafizə olunmaq üçün əleyhqazdan, xüsusi paltardan və ya hermetik bağlanmış sığınacaqlardan
istifadə edilir.
Publika.az xəbər verir ki, Suriyada rejim qüvvələrinin İdlib vilayətində müxalifət qüvvələrinə
qarşı hava əməliyyatının gedişatında kimyəvi silahdan istifadə etməsi haqda məlumatı İdlib
vilayətindəki Mülki Müdafiə Qrupunun səlahiyyətlisi Enes Barakat ―Anadolu‖ agentliyinə
açıqlamasında deyib.Məlumata görə, bu səhər erkən saatlarında Suriya ordusuna aid döyüş
təyyarələri, İdlib vilayətinin cənubunda yerləşən Xan Seyhun diyarına xlor qazı ilə hücum ediblər.
Kimyəvi silah hücumunda 58 nəfər ölüb, 215 nəfər qazdan təsirlənib. Suriya İnsan Haqları
Müşahidə Təşkilatı ölənlərdən 11-nin uşaq olduğunu bildirib.
Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan kimyəvi silah hücumunun qəbuledilməz olduğunu
bildirib. Onun sözlərinə görə, hücum Suriya böhranın həlli üzrə aparılan Astana danışıqlarına zərər
vurur.
―Röyters‖ agentliyinə danışan Suriya ordusundan bir mənbə hücumda kimyəvi silahdan istifadə
etdiklərinə dair iddiaları rədd edib. (1)
Suriyada Kimyəvi silahın istifadəsinin arxasında hansı qüvvənin dayandığı barədə müxtəlif
iddialar mövcuddur.
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Suriyadakı Əl Şayrat aviabazasına endirilən raket zərbələri nəticəsində 4 suriyalı hərbçinin
öldüyü bildirilir. ―CNN‖ kanalının yaydığı məlumatda isə deyilir ki, darmadağın edilən bazada rus
əsgərləri də olub, lakin onların olduğu bölgə raketlərin hədəfində olmayıb.
Əməliyyatla bağlı yayılan fotolar da raket hücumlarının necə böyük bir hərəkat olduğunu
ortaya qoyub.Amerika tərəfi iddia edir ki, İdlibdə müxaliflərə kimyəvi silah istifadə edən Suriya
təyyarələri məhz Əl Şayrat aviabazasından qalxıb.
Qeyd edək ki, Suriyanın İdlib şəhərində müxaliflərin hədəf alındığı ərazidə kimyəvi silahların
istifadə edilməsinin ardından Amerika prezidenti Tramp Əsəd rejiminin hərbi bazalarını
bombalayacaqlarını açıqlamışdı.
Tam adı ―BGM-109 Tomahavk‖ olan bu raketlərin adı "Hinduların döyüş baltası‖ mənasını
verir. Dünyadaki ən mükəmməl raketlərdən olan ―Tomahavk‖ın müxtəlif növləri var.
ABŞ Suriya ərazisində yerləşən aerodroma raket zərbələri endirib. Zərbələrin ABŞ-ın iddiasına
görə, Suriya ordusunun İdlibdə kimyəvi silahdan istifadə etməsinə cavab olaraq endirildiyi
bildirilir. APA-nın xəbərinə görə, bu barədə ―NBC News‖ telekanalı ABŞ-ın hərbi məmurlarına
istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə, ―ABŞ Suriyaya onlarla qanadlı raket atıb‖.
ABŞ hərbçilərinin Suriyanın Homs əyalətindəki ―Əş-Şəyrat‖ aerodromuna azı 50 ―Tomaqavk‖
raketi atdığı bildirilir.
―ABŞ-ın iddiasına görə, Suriya ordusu qadağan edilmiş kimyəvi silahın istifadəsində məhz bu
aerodromdan yararlanıb‖, - deyə telekanal qeyd edib.
Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsinin müavini Vladimir Safronkov ABŞ-ın Suriyaya
zərbələr endirəcəyinin mənfi nəticələrə gətirib çıxaracağına dair xəbərdarlıq edib.
ABŞ prezidenti Donald Tramp bundan əvvəl Konqres üzvlərinə Suriya ordusunun İdlibdə
kimyəvi silahdan istifadə etməsinə cavab olaraq, bu ölkəyə qarşı hərbi əməliyyat məsələsini
nəzərdən keçirdiyini bildirib.
Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan ABŞ-ın Suriyada hərbi əməliyyatını dəstəkləməyə
vəd verib. (2)
Suriyanın şimalında onlarla dinc sakinin ölümünə bais olmuş kimyəvi qazın üsyançıların silah
anbarında olduğu barədə Rusiyanın iddiası rədd edilib.
Britaniyanın xarici işlər naziri, üsyançıların komandiri və silah ekperti hücumun arxasında
Suriyanın olduğunu deyib.
Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi şimalda yerləşən İdlib vilayətindəki Xan Şeyxun şəhəri üzərinə
Suriya hava qüvvələrinin hücumunu etiraf edib. Nazirliyin bəyanatına görə, Suriya təyyarələri
kimyəvi silahla təchiz edilmiş silah-sursat istehsal edən anbarı bombalayıblar.
Üsyançıların olduğu ərazilərə hücum qəzəbli beynəlxalq reaksiya yaradıb, ABŞ və digər
dövlətlər ölümlərə görə Suriya hökumətini ittiham edir.
Britaniyada mənzillənən Suriya İnsan Hüquqları Müşahidə Mərkəzinin məlumatına görə, Xan
Şeyxun şəhərinə hücumda 20 uşaq da daxil olmaqla 72 nəfər həlak olub. (3)
Britaniyanın xarici işlər naziri Boris Johnson Rusiyanın bəyanatını şərh edərkən deyib:
"Mənim gördüyüm bütün sənədlər Suriya prezidenti Bəşər Əsəd rejiminin öz xalqına qarşı...
qeyri-qanuni silahdan istifadəsinə dəlalət edir".
Dəməşq rəsmiləri hər hansı silahdan istifadə etdiyini təkzib edir.Hadisə yerində çəkilən videoda
isə təngnəfəs insanların (onların çoxu uşaqdır) ağzında köpüyün əmələ gəlməsini görmək olar.
Hücumdan sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclası çağrılıb. Müzakirələr Brüsseldə
70 donor ölkənin Suriyaya yardım səyləri barədə danışıqları ilə eyni zamanda keçirilir.
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Bu arada şahidlər yaralıların müalicə olunduğu xəstəxanaların hava zərbələrinə məruz qaldığını
deyir.Hücumda zərər çəkənlərdən bəziləri qonşu Türkiyədə müalicə olunub.Onlardan biri qazın
təsiri barədə danışıb:
"Qazın bizə təsiri olub. Biz ayaqüstə qalxa bilmirdik. Mənim başım hərlənirdi. Ürəkbulanmam
var idi. Təngnəfəs oldum, nəfəsimi dərə bilmirdim."
Ümumdunya Səhiyyə Təşkilatı bəzi zərər çəkənlərdə sinir qazının istifadəsi nəticəsində yaranan
simptomlara rast gəldiyini bildirir.
Rusiyanı bu hadisədə günahlandıran Qərbin yanaşması:
ABŞ-ın vitse-prezidenti Pens: "Rusiya və Suriya kimyəvi silahların məhv edilməsinə dair
razılaşmanı pozub". Rusiya və Suriya kimyəvi silahların məhv edilməsinə dair razılaşmanı pozub,
rəsmi Moskva və Dəməşq üzərilərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməyiblər.
APA-nın xəbərinə görə, bunu ABŞ-ın vitse-prezidenti Mayk Pens ―Fox News‖ telekanalına
müsahibəsində bəyan edib.
―Bizə deyirdilər ki, kimyəvi silahların məhv edilməsinə dair razılaşma mövcuddur, artıq
Suriyada dinc əhaliyə qarşı kimyəvi silahdan istifadə edilməyəcək. Lakin bu baş vermədi. Ötən gün
İdlibdə baş verənlər dəhşətdir‖, deyə M.Pens qeyd edib.
O həmçinin bildirib ki, Obama administrasiyası Əsəd rejiminin zorakılığına müqavimət
göstərməkdə aciz qalıb, eyni zamanda Rusiya və Suriyanı üzərilərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə
yetirməyə məcbur edə bilməyib. (4)
ABŞ Dövlət Katibi Rex Tillersonun ABŞ telekanalı CBS-nin efirində dediyinə görə, Rusiya
vaxtilə Suriyada kimyəvi silahın ehtiyatlarının məhv edilməsini prosesinə nəzarəti və onun
istehsalının tam qadağan olunmasının məsuliyyətini üzərinə götürüb.Bu səbəbdən, ABŞ Dövlət
Katibinin fikrincə, Suriyada yenidən kimyəvi silahın tətbiq olunmasının günahı məhz Rusiyanın
üzərinə düşür.
Cənab Tillerson deyib ki, "Rusiyanın əlbir olub-olmadığı və ya onun mütəxəssislərinin
səriştəsiz olub-olmadığı, yaxud Suriya hökumətinin onları aldatdığı" vacib deyil, istənilən halda
Rusiya tərəfi "beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirməyib".
Bununla belə cənab Tillersonun sözlərinə görə, ABŞ-da Suriyanın İdlib vilayətindəki Xan
Şeyxun şəhərinə kimyəvi hücumun planlaşdırılmasilə bağlı Rusiyada məlumatın olmasını və ya
Rusiyanın bu hücumda iştirak etməsini təsdiq edən sübutlar yoxdur.
Müxalifət fəalları bildiriblər ki, Suriyanın şimal-qərbindəki şəhərə Suriya ordusu və ya Rusiya
aviasiya təyyarələri zərbə ediblər.Onlar, həmçinin bildiriblər ki, daha sonra zərərçəkənlərə yardım
göstərilən yerli xəstəxanalara da raket hücumu baş verib.
Fransa, Britaniya və ABŞ qaz hücumunda Dəməşqi günahkar hesab edirlər. Rəsmi Dəməşq isə
hücuma aidiyyatını inkar edir.
Bəşər Əsəd rejimini dəstəkləyən Rusiya ehtimal edib ki, Suriya ordusu üsyançıların kimyəvi
silah anbarını bombalayıb.
İdlibdəki hücumdan bir neçə gün sonra, aprelin 7-nə keçən gecə Kiprdən cənubda Aralıq
dənizində olan iki Amerika hərbi gəmisi Suriyanın Homs vilayətinin qərbində Şeyrat aerodromuna
59 qanadlı raket buraxıb.
ABŞ prezidenti Donald Trump bu raket zərbələrini İdlib əyalətindəki kimyəvi hücuma görə
"intiqam" adlandırıb.
Kreml ABŞ-ın davranışını pisləyib və bildirib ki, Suriya aviabazasına endirilmiş zərbələr özünü
İslam Dövləti adlandıran qruplaşmanın və "Cəbhət ən-Nüsrə" qruplaşmasının maraqlarına xidmət
edib. (5)
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Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Əsəd rejiminə İdlib vilayətində onlarla insanın ölümünə səbəb olan
kimyəvi hücumun keçirilməsində kömək etdiyini ehtimal edir. Amerikanın yüksək səviyyəli hərbi
rəsmiləri Suriyanın Şayrat aviabazasına Tomahavk raketləri ilə zərbələr endirildiyindən sonra
bildirib ki, onlar Suriya rejiminin bu hücumu tək keçirmədiyinə dair dəlilləri nəzərdən keçirir.
Rusiya seçim qarşısındadır. Ya bu silahların bütünlüklə çıxarıldığının məsuliyyətini öz üzərinə
götürməlidir, belə ki bunu edəcəyinə dair öhdəlik götürüb, ya da Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsədə
nəzarət etmək qabiliyyətinə malik olmadığını etiraf etməlidir.
ABŞ rəsmisi: "Biz onlara kimin kömək etdiyinə dair yaxşı təsəvvür əldə etmişik"-deyə yüksək
səviyyəli hərbi rəsmi Pentaqonda müxbirlərə bildirib. O əlavə edib ki, rəsmilər "ruslara aid ola
biləcək hər bir informasiyanı diqqətlə nəzərdən keçirib. Onun sözlərinə görə, bu, onların ya kimyəvi
hücum haqda əvvəlcədən məlumatı olduğunu, ya da Suriya qüvvələrinə kömək göstərdiklərini
təsdiq etmiş olur.
Pentaqon bu açıqlamaları Vaşinqonun Rusiyanın Suriyada rolu ilə bağlı tənqidi bəyanatlarından
sonra verib. Bəziləri Moskvanı Suriyada kimyəvi silahlardan istifadəyə dair anlaşılmazlıq
yaratmaqla, "yanlış faktları" yaymaqda ittiham edir.
"Dəməşq və Moskva bizi bu silahlarının hamısının ya çıxarıldığı, ya da məhv edildiyinə əmin
etmişdi"-deyə ABŞ rəsmisi 2013-cü il razılığına işarə edərək Amerikanın Səsinə bildirib.Bu
razılaşmada Suriyanın bütün kimyəvi silah ehtiyatlarının məhv edilməsi nəzərdə tutulurdu. Dəməşq
və Moskva bizi bu silahlarının hamısının ya çıxarıldığı, ya da məhv edildiyinə əmin etmişdi. (6)
ABŞ rəsmisi: ABŞ rəsmisi sözünə davam edərək bildirib: "Rusiya seçim qarşısındadır. Rusiya
ya bu silahların bütünlüklə çıxarıldığının məsuliyyətini öz üzərinə götürməlidir, belə ki bunu
edəcəyinə dair öhdəlik götürüb, ya da Suriya prezidenti Bəşar Əl-Əsədə nəzarət etmək qabiliyyətinə
malik olmadığını etiraf etməlidir."
Pentaqon rəsmiləri Rusiyanın aprelin 4-də kimyəvi hücumla əlaqəsi olduğuna dair hər hansı
birbaşa dəlil təqdim etməyib. Xan Şeyxunda kimyəvi hücum zamanı olduqca zəhərli və ölümcül
əsəb qazı olan sarin kimyəvi maddəsindən istifadə edilib. Lakin Pentaqon rəsmiləri Rusiya hərbi
aviasiya birləşməsinin eyni hava bazasında yerləşdiyini və Rusiyanın Suriyadakı həbir qüvvələrinin
"kimyəvi ekspertizası" ilə tanındığını qeyd ediblər.
ABŞ hərbi qüvvələrinin rəsmiləri bildirib ki, onlar Xan Şeyxunda xəstəxana üzərində
məsafədən idarə olunan uçuş aparatı-dronun uçduğunu qeydə alıb. Xəstəxana kimyəvi hücumun
hədəfi olub və eyni zamanda hücum zamanı xəsarət alan insanlar orada müalicə olunub.
"Təxminən beş saatdan sonra dron qayıdıb və xəstəxanaya əlavə hərbi sursat atılıb"-deyə bir
rəsmi bildirib. Yüksək səviyyəli hərbi rəsmilər bununla kimyəvi hücuma dair hər hansı sübutu
gizlətməyə cəhd göstərildiyini ehtimal edir.
Suriya Xan Şeyxunda hücumun adi silahlarla keçirildiyini və bunun nəticəsində Əsədə qarşı
döyüşən üsyançıların nəzarətində olananbarda sarin qazı ehtiyatlarının partlaya bildiyini bildirib. Bu
nəzəriyyə Suriya hərbi qüvvələri üzrə Qərb ekspertləri tərəfindən istehza ilə qarşılanıb.
Suriya hökuməti ABŞ-ın raket hücumunu qınayıb, Rusiya isə Vaşinqtonla söz müharibəsinə
başlayıb.Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev ABŞ-ın raket hücumunu qeyri-qanuni akt
adlandırıb və Vaşinqtonun Rusiya ilə "hərbi toqquşmanın bir addımlığında" olduğuna dair
xəbərdarlıq edib.
ABŞ prezidenti Donald Trampın sözçüsü raket hücumlarını müdafiə edərək, bunun Əsədə
aydın mesaj olduğunu bildirib. (7)
Rusiya tərəfindən açıqlamalar isə fərqli yanaşma nümayiş etdirir. Suriya aviasiyası İdlib
əyalətinin Xan-Şeyhun yaşayış məntəqəsinin ətrafında terrorçulara məxsus silah-sursat anbarına
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zərbə endirib. Həmin anbarda İraqa tədarük olunan kimyəvi silah arsenalları saxlanılıb. APA-nın
Moskva müxbirinin xəbərinə görə, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi
general-mayor İqor Konaşenkovun bəyanatında bildirilir.
―Suriya aviasiyası ötən gün yerli vaxtla 11.30-dan 12.30-dək Xan-Şeyhun yaşayış məntəqəsinin
şərq ətrafında terrorçulara məxsus iri silah-sursat anbarına zərbə endirib. Həmin anbardan kimyəvi
silahla təchiz edilmiş döyüş sursatları İraq ərazisindəki terrorçulara tədarük olunub‖, - deyə
Konaşenkov qeyd edib. (8)
Onun sözlərinə görə, anbarın ərazisində zəhərli maddələrlə təchiz edilmiş fuqasların istehsalı
sexləri fəaliyyət göstərib. Konaşenkov həmin sursatlardan Hələb şəhərində də istifadə edildiyini
qeyd edib.
ABŞ-ın Aralıq dənizindəki hərbi gəmiləri Suriya ərazisində yerləşən aviabazaya raket zərbələri
endirdikdən sonra Vaşinqton və Moskva arasında gərginlik artdı. ABŞ və Rusiya prezidentləri raket
zərbələri ilə bağlı bəyanatlar verdilər.
ƏDƏBĠYYAT:
1. http://publika.az/news/dunya/193731.html
2. http://m.lent.az/news/138635
3. http://strateq.az/dunya/106535/bmt-3.html
4.http://apa.az/dunya-xeberleri/amerika-haqqinda-xeberler/pens-rusiya-ve-suriya-kimyevisilahlarin-mehv-edilmesine-dair-razilasmani-pozub.html
5. http://www.bbc.com/azeri/international-39551101
6. static.apa.tv/.../pentaqon-suriya-herbi-teyyarelerinin-20-faizine-ziyan-deyib.html
7. http://www.amerikaninsesi.org/a/amerika-rusiya-suriya-kimyevi-hucum/3802299.html
8. http://apa.az/dunya-xeberleri/asiya-olkeleri-xeberleri/suriya-aviasiyasi-idlibde-kimyevi-silahanbarina-zerbe-endirib.html
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В статье С.Г.Абасовой анализируется Договор о нераспространение ядерного оружия,
а также исследуется режим нераспространения ядерного оружия. Автор рассматривает
историю подписания вышеуказанного договора и согласованность ядерных держав. Автор
приходит к выводу, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний делает
невозможным для государства создание новых типов вооружений, тем самым препятствуя
возобновлению гонки ядерных вооружений.
Ключевые слова: Ядерные государства, ядерное оружие, ДНЯО, ядерный арсенал,
«Ядерный зонтик», резолюция СБ ООН, ядерная программа Ирана.
Sona ABASOVA,
Magistr, Bakı Dövlət Universiteti
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S.Q.Abasovanın məqaləsində nüvə silahının yayılmaması müqaviləsi, həmçinin nüvə silahının
yayılmaması rejimi təhlil edilir.Müəllif yuxarıda qed olunan müqavilənin imzalanması və nüvə
dövlətlərinin razılaşması tarixinə nəzər salır. Müəllif bele qənaətə gəlir ki, nüvə sınaqlarının ümumi
qadağası dövlətlərin yeni tipli silahlar yaratmasını qeyri-mümkün edir və bununla da nüvə ilə
silahlanma yarışının qarşısını alır.
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NUCLEAR STATES AND THE REJĠME OF NON PROLEFERATĠON
OF NUCLEAR WEAPOUNS
The treaty on non proliferation of nuclear weapons and the rejime of non proliferation of
nuclear weapons are analijzed in S.G.Abasova’s article. Author reviews the history of the agrument
between nuclear states and the signing of the above meetioned treaty. The Author concludes that
common produbition of new types of weapons impossible for states, arm prevents the competition in
armings nuclear woapons.
Key words: nuclear states, nuclear weapons, the treaty on non proliferation of nuclear
weapons, nuclear arsenal, ―nuclear umbrella‖, UN security Camsil, iranian nuclear program.
В последние десятилетия самую большую угрозу всеобщему миру и безопасности на
глобальном уровне представляло оружие массового поражения, в первую очередь ядерное.
Хотя с окончанием холодной войны вероятность крупномасштабного военного конфликта с
применением ядерного оружия резко снизилась, опасность исходит из самого факта
существования такого оружия. Одним из механизмов обеспечения ядерной безопасности
является существующий режим нераспространения ядерного оружия. Данный между-
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народный режим зафиксирован в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)
1968 г. Нормы договора обязывают:
- государства, обладающие ядерным оружием, не передавать кому бы то не было ядерное
оружие или другие ядерные взрывные устройства и контроль над ними; не помогать, не
поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к
приобретению ядерного оружия, ядерного взрывного устройства и контроля над ними;
- государства, не обладающие ядерным оружием, не принимать передачи от кого бы то
ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств и контроля над ними; не
производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие или другие
ядерные взрывные устройства;
- неядерные государства, пожелавшие приобщиться к использованию ядерной энергии в
мирных целях, осуществлять такое приобщение под контролем МАГАТЭ, которая может
проводить инспекции и требовать отчеты от государств по использованию расщепляющихся
материалов.[1, c.202]
Этот документ можно было бы лучше назвать «Договором о дальнейшем
нераспространении», ибо, когда он был подписан в 1968 году, распространение ядерного
оружия уже свершилось. Пять государств проводили испытания ядерного оружия –
Соединенные Штаты, Советский Союз, Великобритания, Франция и Китай. Совершенно
ясно, что этот договор не был направлен на то, чтобы узаконить на неопределенное время
существующие арсеналы. Скорее, он представлял сделку: государства, не испытавшие
ядерное оружие ко времени подписания договора, обещали никогда не создавать или
приобретать его. В обмен участники согласились делиться выгодами ядерной технологии,
используемой в мирных целях, с другими и работать над окончательной ликвидацией всех
ядерных вооружений.
Сто восемьдесят два не имеющих ядерного оружия государств плюс Тайвань
присоединились к Договору о нераспространении и отказались от ядерного оружия, а пять
ядерных держав-участниц договора приняли по нему обязательства в отношении
разоружения. И только четыре государства – Индия, Пакистан, Израиль и Куба – остаются
вне международного режима, и из них лишь Индия и Пакистан провели ядерные испытания
и объявили о своем ядерном статусе.[2, c.28]
В 1995 году 175 государств согласились продлить на неопределенное время Договор о
нераспространении ядерного оружия. С самого начала Индия жаловалась, что этот договор
является дискриминационным, поскольку защищает право пяти держав, особенно Китая, на
монополию на ядерные вооружения, обрекая остальной мир на постоянную
неполноценность.
Не имеющие ядерного оружия и подписавшие Договор о нераспространении государства
сделали это, поскольку верили, что избавит их от бремени расходов, связанных с
соперничеством друг с другом в обладании ядерным оружием, и лишит их соседей
возможности угрожать им ядерным оружием. Подавляющее большинство государств
продолжает считать, что распространение таких видов вооружений в опасной степени
усилило бы региональную и международную напряженность. Большинство их склонялось к
тому, чтобы рассматривать проведенные Индией и Пакистаном ядерные испытания именно в
таком свете.
Договор о нераспространении ядерного оружия стал частью основных принципов
международной системы. Для многих стран верность договору составляет суть хорошего
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международного гражданства. В начале 1990-х годов новые независимые государства –
Беларусь, Казахстан и Украина вернули России для демонтажа советское ядерное оружие 1.
С выводом ядерных сил на российскую территорию эти государства приобрели статус
безъядерных и в этом качестве участвуют в ДНЯО.[2, c. 28]
В ходе переходного периода к демократии Южная Африка стала первой страной,
уничтожившей тайный ядерный арсенал и затем присоединившейся к Договору о
нераспространении в качестве государства, не имеющего ядерного оружия. Аргентина и
Бразилия закрыли свои ядерные программы, присоединившись к Договору о
нераспространении ядерного оружия соответственно в 1995 и 1998 годах.
После испытаний, проведенных в Южной Азии, некоторые не имеющие ядерного
оружия государства подчеркнуто отметили, что, присоединяясь к Договору о
нераспространении, они согласились на существование пяти, а не семи держав, объявивших
о своих ядерных арсеналах.[3, c. 300]
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, открытый для подписания в
1996 году, стал также важным шагом на пути разоружения – таким, к которому единодушно
призывали участники Договора о нераспространении ядерного оружия, когда за год до этого
они продлили данный договор на неопределенное время. Запрещая все ядерные взрывы,
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний делает невозможным для
государства создание новых типов вооружений, тем самым препятствуя возобновлению
гонки ядерных вооружений.[2. c.28]
Ряд видных индийских деятелей признавали, что мотивом для проведения испытаний по
большей части – и, возможно, по сути дела – было стремление достичь «статуса великой
державы», который, как они полагали, может прийти только с членством в ядерном клубе.
Поскольку участники Договора о нераспространении ядерного оружия – пять ядерных
держав – являются также постоянными членами Совета Безопасности ООН, то некоторые
индийцы предположили, что новый, объявленный в одностороннем порядке статус Индии
как ядерной державы подкрепляет ее претензии стать постоянным членом Совета
Безопасности, если когда-нибудь этот орган будет расширен. С точки зрения администрации
Клинтона, было бы гораздо правильнее следовать мировой тенденции, далекой от опоры на
ядерное оружие и заключающейся в том, что любые новые постоянные члены Совета
Безопасности должны быть странами с явно выраженной преданностью делу
нераспространения ядерного оружия и разоружения.[2.c.28]
Германия и Япония, кандидатуры которых поддерживает Белый дом, достигли
безопасности и своего нынешнего положения без ядерных вооружений. Некоторые
индийские комментаторы возражают, отмечая, что эти две страны в силу того, что являются
союзниками США, живут под американским «Ядерным зонтиком», тогда как Индия не
пользуется никакими подобными гарантиями своей безопасности. Но ядерные испытания
отнюдь не ответ на проблемы Индии. Для Индии будет лишь труднее добиться
международных гарантий и укрепления безопасности, если она участвует в гонке
вооружений и если проведенные ею ядерные испытания побуждают соседей Индии отвечать
такими контрдействиями, которые ослабляют безопасность Индии.
И до 11 мая 1998 года никто не сомневался в том, что Индия обладает способностью
создать ядерное оружие, равно как и ядерные возможности Пакистана были повсеместно
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признаны еще до 28 мая. Проводя ядерные испытания, Индия и Пакистан мало, что доказали,
если не считать того, что они расходятся с большей частью остального мира в вопросе
необходимости делать в политике меньший упор на ядерное оружие.[2.c.28]
В разное время в группу так называемых пороговых государств включали Алжир,
Ливию, Иран, Ирак, Северную и Южную Корею и целый ряд других государств. В последнее
время ситуация изменилась. Некоторые страны, например Южная Корея, Алжир, Ливия,
отказались от планов разработки и производства ядерного оружия. Иран, Ирак и КНДР
президент США Дж. Буш-младший обозначил как «ось зла» и основную угрозу для
стабильности и безопасности современного мира.[2.c.28]
В связи с войной в Ираке разоруженческая комиссия ООН (ЮНМОВИК) и
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приостановили свою
деятельность.
22 мая Советом Безопасности ООН была принята резолюция 1483(2003).
В окончательном варианте англо-американо-испанской резолюции отмечалась важность
«окончательного подтверждения разоружения Ирака».
За соавторами было закреплено право самим вести разоруженческую и инспекционную
деятельность, периодически информируя СБ ООН о своей работе в этом направлении.
Иран – член ДНЯО как неядерная страна. Он неустанно заявляет, что не нацелен на
создание ядерного оружия и вся его программа направлена исключительно на мирные цели в
области атомной энергетики.[2.c.28]
В течение 2002 г. в Бушере работали 65 международных комиссий, и никаких претензий
к Ирану у них не было. Однако в 2003 г. было выявлено, что, помимо заявленных объектов
ядерного комплекса, подлежащих инспекциям МАГАТЭ, Иран ведет строительство еще
нескольких предприятий, которые могут использоваться для производства компонентов
ядерного оружия. Здесь строится завод по обогащению урана с использованием центрифуг;
потенциально такая технология может использоваться для обогащения расщепляющихся
материалов до уровней, необходимых для ядерных зарядов. Следующее из выявленных в
Иране – предприятие по конверсии ядерных материалов, а эта технология тоже способна
применяться в военных целях.[2.c.28]
Северная Корея подписала Договор (ДНЯО) в 1985 г., но затем дважды обвинялась в его
нарушениях и, наконец, в 2003 г. заявила о возобновлении военной ядерной
программы.[2.c.28]
5 июля 2006 г. КНДР были осуществлены первые испытания межконтинентальной
баллистической ракеты «Тэпходон-2».
9 октября 2006 года Пхеньяном было проведено первое ядерное испытание, что
позволило КНДР присоединиться де-факто к «клубу ядерных держав».
В феврале 2007 г. в результате переговоров КНДР согласилась заморозить ядерную
программу в обмен на разблокирование счетов в течение 30 дней в банке «Дельта Эйша» и
поставки в течение 60 дней 50 тыс. тонн мазута.
Те, кто говорят о распространении ядерного оружия, - пишет в статье «Вашингтон вновь
запускает процесс распространения ядерного оружия» директор французского института
международных и стратегических отношений Паскаль Бонифас, - подразумевают Северную
Корею и Иран. А что если главная угроза исходит от Соединенных Штатов.Под предлогом
борьбы против оси зла США не только продвигают идею превентивной войны, но и
намереваются применять ядерное оружие, в том числе против стран, не имеющих его. И свой
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огромный стратегический арсенал они хотят пополнить новыми боеприпасами высокой
точности, способными, в частности, разрушать подземные бункеры.[2.c.28]
Еще в сентябре 1996 года президент Клинтон подписал директиву с отказом от взятого в
1978 году обязательства не применять ядерных средств против стран, не имеющих такого
оружия.
В январе 2002 года министр обороны Дональд Рамсфелд представил в конгрессе доклад
о пересмотре ядерной стратегии, в котором предусматривалось наращивание ядерного
арсенала и возобновление испытаний.
«Лишившись противника в лице Советского Союза, - пишет Бонифас, - руководители
Пентагона отчаянно искали ему замену с тем, чтобы оправдать продолжение военных
программ. В документе Пентагона содержался перечень семи стран, против которых могло
бы быть применено тактическое ядерное оружие нового поколения – Россия, Китай, Ирак,
Иран, Северная Корея, Ливия и Сирия. Как считает один из главных сторонников
разоружения Джонатан Шелл, «новая политика Буша четко оговаривает, что недопущение
распространения ядерного оружия обеспечивают не договоры, а нападение американцев».
[2.c.28]
Такая стратегия, отмечает автор, вселяет тревогу по трем причинам. Начать с того, что
она представляет отход от классической формулы сдерживания в пользу плана применения
ядерного оружия, основанного на быстроте и внезапности удара. Во-вторых, она будет
способствовать ослаблению и без того несовершенного режима разоружения. Наконец, как
ни парадоксально, она послужит поощрением для ядерного распространения. [2.c.28]
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА КАК ФАКТОР ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ
ИНТЕРЕСЫ АРМЕНИИ ЗА РУБЕЖОМ
Армянское духовенство всегда играло важную роль среди инструментов, курирующих, в
частности, внешнеполитический курс армян Армении. Компактно переселяясь в разные
точки мира, и составляя, в первую очередь, армянскую общину, во главе которой стоит
сама армянская церковь, а чаще Армянская апостольская церковь, оно постепенно
внедряется вглубь государства, затем имея определенное воздействие для осуществления
своих целей за рубежом. Доказывает это перечень хронологической последовательности
церквей в разных странах.
Ключевые слова: Духовенство, Армения, Армянская апостольская церковь, Ливан,
Армянская евангельская церковь, США, «геноцид»
Ġlahə HÜSEYNOVA,
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DÜNYADA RUHANILIYIN YAYILMASI ERMƏNISTANIN MARAQLARININ
GERÇƏKLƏNMƏSININ ƏSAS FAKTORU KIMI
Erməni ruhaniliyi Ermənistan ermənilərinin xarici siyasət kursunu yönəldən vasitələrin
arasında həmişə mühüm rol oynayıb. Dünyanın müxtəlif nöqtələrinə kompakt məskünlaşan və
başında ilk növbədə Erməni kilsəsi-, çox zaman Erməni apostol kilsəsi duran erməni icmasını təşkil
edən ruhanilik tədricən dövlətin daxilinə yol taparaq xaricdə öz məqsədlərini yürütmək üçün
müəyyən təsirə malik olur. Bunu müxtəlif ölkələrdə olan kilsələrin xronoloji ardıcıllıq siyahısı
təsdiq edir.
Açar sözlər:Ruhanilik, Ermənistan, Erməni apostol kilsəsi, Livan, Erməni evangelik kilsəsi,
ABŞ, ―soyqırım‖
Ilaha HUSEYNOVA,
Master, Baku State University
SPREADING OF CLERGY AS A FACTOR IMPLEMENTING ARMENIAN
INTERESTS ABROAD
Armenian clergy has always played as a main tool, primarily in the foreign policy of Armenia.
Densely migrating in the distinct part of the world and constructing the armenian community
leading by Armenian Apostolic Church mixes in the government, therefore impact on its internal
and foreign policy realizing their own. It is proven by the chronological sequence.
Kew words: Clergy, Armenia, Armenian Apostolic Church, Lebanon, Armenian Evangelical
Church, USA, ―genocide‖
Армения считает одним из главных инструментов в продвижении своих целей армянские
общины под руководством самого армянского духовенства, сформировавшиеся в силу
исторических событий в разных государствах мира. Для закрепления своей власти были
сформированы специальные школы и союзы для подготовки священнослужителей. Самыми
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крупными из них являются Соединенные Штаты Америки, Франция, Ливан, Российская
Федерация, Турция.
Кроме армян-католиков (ибо французские миссионеры распространяли именно
католицизм) здесь в свое время расположились и другие конфессии армян [3, с. 417-418]. К
примеру, Армянская община во Франции пополнилась за счет миграции из стран в начале
ХХ века, хотя сформировалась здесь довольно-таки рано. С 1870-х годов во Франции начали
создаваться армянские союзы, а в 1902 году меценат Александр Манташев построил в
Париже армянскую просветительскую церковь. После прибытия армян на территорию
Франции, в городе появились армянские культурные центры, армянская церковь святого
Петра и святого Паула (были основаны в 1920 годах, после первой волны иммигрантов),
Армянская евангельская церковь, множество политических и социальных кругов. Армяне
оставили этнический вклад во Франции, особенно в общественных местах и в хронике.
Армянские церкви (некоторые были построены в армянском стиле), школы и культурные
центры были названы армянскими именами и написаны армянским подчерком. Также
армянские топонимы в названиях улиц, магазинов, все это вышеперечисленные примеры
доказывают этническое своеобразие в публичных местах Франции. Во всех
вышеперечисленных продвижениях первостепенную роль сыграла именно религия.
Помимо Армянской апостольской церкви и Армянской католической церкви, во
Франции существует и Армянская евангельская церковь. Она была сформирована во
Франции по тем же причинам, как и все другие церкви армянского происхождения.
Основателями евангельской общины во Франции являются Жозеф Парсумян, Ованес
Казаросян и Григор Хаикян. Армянская Евангельская церковь во Франции является одной из
церквей, входящих во Всемирный Армянский евангельский совет.
В процессе развития и расширения связей и деятельности армянской евангельской
церкви важную роль играет Союз армянских евангельских церквей Франции (САЕЦФ). В
1927 году было созвано в Лионе первое собрание. Они обычно созывались каждый год.
Организация была признана Францией лишь в 1946 году [4].
Союз Армянских Евангелистских церквей Франции выдвинул решении о создании
организации «Надежда для Армении», которая была создана и приступила к работе в 1989
году. Организация поставила перед собой цель помочь восстановлению пострадавших от
землетрясения районов и содействовать нуждающимся. По словам основателя и президента
американской Организации международных христианских культурных услуг, основателя
Евангельской церкви в Армении Левона Партакчяна Евангельская церковь, сотрудничая с
США и европейскими странами, вот уже 15 лет осуществляет благотворительные проекты,
которые посылаются прямиком в Армению. За этот промежуток времени в Армению
поступило 1,5 млн. подарков. Евангельская церковь Армении на данный момент насчитывает
всего 500 членов. Кроме того, Левон Партарчян утверждает, что 90% ежегодной помощи
Эчмиадзину поступает именно через евангелистов [6].
Что касается России, инициатором установления церкви в России, был в 1706 году, Петр
I. После образования армянского Кафедрального собора Пресвятой Богородицы, в 1717 году
была возведена первая епархия Армянской апостольской церкви. Центр находился в
Астрахани. А официально первую Российскую епархию провозгласил Католикос Симеон I. В
1842 году в России уже насчитывалось достаточное число армянских церквей (36
кафедральных, кладбищенских, церкви для прихожан). В современный период по
статистическим данным на территории России насчитывают 80 различных армянских
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храмов. Касательно армянских общин, на территории России находится 27 армянских
общин.
По данным 2007 года, только в Краснодарском крае находится 15 армянских церквей и
храмов, а на 2012 год в Ставропольском крае насчитывалось 8 армянских храмов (эти
регионы являются самыми густонаселенными армянами территориями России). И до сих пор
наблюдается стремительное строительство церквей. В сентябре 2013 года была построена
церковь в России, которая является самым крупным филиалом Армянской Апостольской
Церкви за пределами Армении. Среди доноров в возведении церкви оказались Самвел
Карапетян, Рубен Варданян, Виталий Григорянц и Рубен Григорян [12]. Под храмовый
комплекс Москва выделила для Армянской апостольской церкви в 1996 году 1,32 гектара. По
словам епископа ряд армянских благотворителей оказали помощь в строительстве
Российской епархии материально, помогали с оборудованием, с выкупом стройматериалов.
Из крупных стран можно включить и Канаду, где армянское духовенство уже с ХХ века
официально начала расширять свои полномочия. В 1930 была построена и освящена церковь
св. Григория - первая армянская церковь в Канаде. Первый постоянный священник был
прислан в Канаду в 1966 году.
Ареал расселения и распространения церквей расширение и в Европе, одна из которых
уже была упомянута выше. Кроме Франции, например, первый в Испании храм Армянской
апостольской церкви был открыт летом 2009 года в Калонже, вблизи от Барселоны. Пустое
на тот момент здание кафедрального собора было отдано в аренду на 30 лет. Этому
способствовал Гаспар Петросян – глава армянских общин Испании. Заручились
официальные власти Каталонии и поддержкой местных органов власти и представителей
церкви. Храм был освящен во имя святого Геворга. Для проведения церковных служб
священнослужители Армянской апостольской церкви арендовали в Барселоне здание
католической церкви.
Первую службу в новой церкви возглавил архиепископ Норван Закарян – правящий
Французской епархией. При помощи содействия общины в сентябре 2009 г. у ограды
королевского дворца в центре Барселоны был установлен хачкар. Этот хачкар памятный
крест- камень, по мнению армян, символизировал дружбу между каталонским и армянским
народами. На церемонии его открытия принимали участие президент и члены правительства
Каталонии. На данный момент в Испании действуют 2 армянские церкви:Святого
Георгия (Геворга), Калонже; Святого Иисуса, г. Кадис.
Армянская апостольская церковь сотрудничает с разными фондами Европы. Например,
ECLOF International – было создано в 1946 году в Женеве. Основной своей целью фонд
считает, оказание финансовой помощи, поврежденным после Второй Мировой войны,
церквям Европы. Фонд финансирует более полмиллиона человек, считая снижение, таким
способом, уровня бедности. В Армении фонд начал свою деятельность с 1999 года именно
по инициативе Армянской апостольской церкви. В состав Совета Попечителей фонда входят:
Армянская апостольская церковь, Армянская католическая церковь, Армянская
протестантская церковь, Армянский круглый стол Всемирного совета церквей, программа
развития ООН, АМКОР, «Сюник», «Миссия Армения», общественные организации «Шен»,
«Альфа плюс консалтинг», «AFDI-Айастан» и т.п. Генеральный директор в Армении Ваграм
Тутунджян. Штаб-квартира находится в Эчмиадзине. Активных клиентов насчитывает около
2,192 человек. Численность женщин среди клиентов: 45%. В состав специальных
организаций и доноров входят следующие: ECLOF International (Швейцария), Шведская
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церковь (Швеция), ICCO (Нидерланды), международная программа «Хейфер» (США),
Армянская апостольская церковь, фонд «Измирлян» (Швейцария). Здесь особо стоит
заметить роль Армянской апостольской церкви, которая тоже находится в рядах доноров. До
2007 года организация осуществляла проекты на территории 9 областей Армении.
Значительный приток армян в Бельгию произошел в начале XX века. В 1920 году около
200 семей, свыше тысячи человек, переселились в Бельгию. В настоящее время в Брюсселе
функционирует Армянская апостольская церковь Святой Марии Магдалены. Церковь была
построена на средства благотворителей Хачика и Мэдлин Хачиковых. Церемония освящения
проводилась 6 мая 1990 года. Главой бельгийской епархии Армянской апостольской церкви
является Затик Аведикян. Он также был ее настоятелем. Церковь регулярно здесь проводит
литургии, отмечаются праздники и не забываются и траурные даты. Ниже, под церковью,
располагается зал, где бельгийские армяне поддерживают связь, общаются и проводят
мероприятия, таким образом, распространяя среди местного населения свои интересы и
позиции, в том числе в вопросе о «геноциде» армян. Армяне-католики, в основном,
проживают в крупных городах, нежели армяне-евангелисты, которые предпочитают жить в
Брюсселе. Там же действует Армянская Евангельская церковь, руководителем которой
является Саркис Пашаян.
Известны и долгие отношения с греками, которые были поводом размещения филиалов
армянских церквей и в Греции. Так, в 1735 году греки Дидимотихона передали армянам
церковь Сурб Геворг, на месте которой в 1828 году была построена церковь общины. В 1886
году в Александрополе была построена церковь Сурб Карапет. Самый большой приток
армян в пределы Греции наблюдался, главным образом, в период после Первой Мировой
войны. В 1920-ых годах была создана Греческая епархия ААЦ. Греция является одним из
главных союзников армян, и не удивительно, что она одна из тех стран, которая на
официальном уровне признала так называемый «геноцид» армян.
В Швейцарии этот процесс идет таким же ходом. Храм в Женеве был освящен в 1969.
Кроме женевского храма святого Агопа в Женеве в немецкоязычной части Швейцарии
(кантоны Нойшатель и Юра) действует девять общин, где один из двух священников
периодически служит литургии. В Швеции же организованные общины начинают
формироваться в 70-ых годах XX века. В 1974 году была создана культурная армянская
ассоциация, и вскоре начала функционировать и церковная община.
Армянское духовенство распространялась также и в далекой Латинской Америке, чему
способствовало тесное сотрудничество местной диаспоры и армянской церкви. Церковь
Святого Григория Просветителя (Сурб Григор Лусаворич) или по-испански Iglesia Apostlica
Armenia San Gregorio Iluminadorde Caracas, которая находится в Каракасе, является
духовным центром венесуэльских армян. Это единственный в Венесуэле храм Армянской
апостольской церкви. Церковь была построена с целью обеспечения религиозных нужд
венесуэльских армян. Инициатива исходила от лидеров армянской общины Венесуэлы, в
частности от главных благотворителей — братьев Артема и Давида Казарянов. Благодаря
активной финансовой поддержке венесуэльских армян строительство церкви Святого
Григория Просветителя шло усиленными темпами и открылась она в 1987 году.
В Чили первые армяне появились в 1926 году. Уже к 1927 году в стране проживало более
700 этнических армян, большинство из которых были заняты своим бизнесом. В 2008 году
начал свою деятельность «Союз Армянских Матерей». С того же года при «Армянском
Доме» действует школа, где преподается армянский язык и история, религия. Часть здания
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этого культурного центра было отдано на возведение церкви святой Марии, которая
относится к ветви Армянской апостольской церкви. С августа 2009 года общину возглавил
известный чилийский ученый и бизнесмен Арман Пединян.
Строительство первой армянской церкви в Бразилии - церковь св. Иоанна Крестителя началось в 1930 году, а завершилось в 1932 году. Освящена она была намного позже, только
в 1941 году. Следующая церковь в Бразилии - церковь святого Григория в Сан Пауло.
Является главным армянским храмом. Заложен был в 1937 году, затем в сентябре 1938 года
была освящена, и в этом же году Бразилия вошла в состав Южноамериканской епархии.
Затем, в 1943 году церковь была разрушена в связи с ремонтными работами. Новая
одноименная церковь была построена через шесть лет в 1949. В 1980 году образовалась
самостоятельная Бразильская епархия. Главой епархии был избран архимандрит вардапет
Датев Гарибян.
Формирование армян и армянской общины в Аргентине активно началось и стало
развиваться в 1923—1938 годах. Первая армянская церковь была построена в 1938. Затем
построения церквей стали распространяться во многих городах, начиная с Буэнос-Айреса.
Армянские церкви функционируют почти во всех населенных армянами ареалах. Основная
армянская церковь в Аргентине - это Собор Григора Лусаворича (Catedral de San Gregorio el
Iluminador). Большинство армян, проживающих в Аргентине, являются последователями
Армянской Апостольской Церкви. Меньшинство же следуют католическим догмам. Имеется
и небольшая часть армян-евангелистов, тесно поддерживающих связь с немецким
населением города, и живут в Кордове. В Аргентине, кроме этого, функционирует
Аргентинская епархия Армянской апостольской церкви. Архиепископ Гисак Мурадян
является главой армянской епархии, как в Аргентине, так и в Чили. Под юрисдикцией
Первопрестольного Святого Эчмиадзина в столице Аргентины существуют и действуют 6
апостольских церквей, а также две евангельские и одна католическая армянская церковь.
Интересен тот момент, что армянская община размещена не только в христианских, но и
в мусульманских странах, где она равным образом проводит свои мероприятия и планы. К
примеру, в Саудовской Аравии в 2014 году открылся храм святых мучеников - первая
армянская церковь. Здесь можно наблюдать один интересный факт. Священник храма отец
Месроп сообщил, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Халифа бен Заед
Аль Нахайян дал им землю и время от времени продолжает помогать им [10].
Стоит уяснить, что эти страны, разные разделения армянского духовенства в ней, это не
просто перечисление церквей в отдельных странах, а играющий большую роль, в первую
очередь, во внешней политике Армении, фактор. Сооружение всех этих церквей и храмов в
различных государствах не имеет лишь религиозный характер, ибо именно таким способом,
часто проводиться политика, по которой невинным путем внедряются интересы Армении.
Если обратить внимание на все вышеперечисленные страны, историю формирования
армянского духовенства и отношения ее с теми странами, не стоит удивляться, что почти все
вышеупомянутые страны на официальном уровне признали «геноцид» армян (Уругвай –
1965, Кипр - 1982, Канада – 2002, Ливан – 1997, Бельгия – 1998, Франция – 1998, Греция –
1996, Ватикан – 2000, Швейцария – 2002, Аргентина – 2004, Венесуэла – 2005, Чили – 2007,
Швеция – 2010, Бразилия – 2015, Германия - 2016).
Отдельно хотелось бы рассмотреть две страны, где армянская община вместе с
армянской церковью имеют наибольшее влияние; к ним относятся Соединенные Штаты
Америки и Ливан.
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Киликийский католикосат Армянской апостольской церкви
Главным местом на Ближнем Востоке, в котором больше всего сосредоточено армян
(ссылаясь на статистику от 2007 года Minority Rights Groups International, армяне составляли
156 тысяч от всего населения) является Ливан.
После основного католикосата в Эчмиадзине располагается католикос всех армян,
функционирует еще один католикосат, независимый от первого, находящийся в Ливане с
1930 года. Во главе католикосата стоит Арам Первый, фигурирующий Киликийским
католикосатом, в юриспруденцию, которой входят епархии Ливана, США, Канады, Ирана,
Кипра, Сирии и стран Персидского залива.
Арам Первый является наиболее яркой и авторитетной фигурой среди армянского
духовенства, влияние которого порой в разы опережает Гарегина II – католикоса всех армян.
Образование он получил в Американском университете Ливана, Экуменическом институте
Боссе в Швейцарии и в Фордемском университете Нью-Йорка. В 1995 году был избран
католикосом Киликийского католикосата. Арам Первый запомнился рядом реализованных
шагов, в частности во внешней политике Армении. Уже после гражданской войны в Ливане
он помалу начал претворять в жизнь свои планы, построив музей, хранилище рукописей,
архивов: начал строить отношения с представителями международных организаций,
укреплять связи с диаспорой, таким образом, выдвигая на первый план осуществления
армянского вопроса за рубежом, в основе которого для армян лежит признание армянского
«геноцида».
В своих выступлениях он не раз отмечал, что для них это не только человеческие потери,
но и материальный ущерб. Именно с этим представлением он решил предъявить иск против
турецкого государства в Конституционный суд. Это было заранее спланировано
католикосом, ибо об этом он уже провозглашал на конференции «Армения-диаспора» в 2014
году, что в свою очередь официально осуществил только в 2015 году. Конституционный суд
Турции опроверг требования католикос, в ответ на который последний решил подать иск в
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечая, что этот вопрос касается не только
Антилиаса, но и всего армянства.
Католикос Арам Первый развивал свои отношения и с высшими слоями государства, во
главе с президентом, спикером, премьер-министром, послами и т.д. Не секрет, что порой этот
духовный деятель выступал чаще как политик. Ссылаясь на многочисленность армян в
Иране, католикос не раз посещал с визитом представителей этой страны. При встрече Арам
Первый с Али Лариджани обсуждал стратегии в борьбе с терроризмом, в особенности, с
«Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Общеизвестно, что Армянская
апостольская церковь в Иране, как правило, располагает тремя епархиями: Исфаганской,
Атрпатаканской и Тегеранской. Стоит отметить, что в Милли Меджлисе Исламской
Республике Иран интересы армян на тот момент представляли два депутата – Роберт
Бегларян и Карен Ханларян. Армения и армяне до сих пор продолжают требовать у
иранского правительства признания «геноцида» армян, в чем не мала роль и самого Арама
Первого.
Еще в начале 2017 года состоялась встреча между президентом Сирии Башар Асадом и
католикосом Арамом Первым. Для начала надо подметить, что Башар Асад имеет довольно
теплые и тесные отношения с армянами. Во время беседы с представителем духовенства, он
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заявил об установлении армянами крепких связей с мусульманами Ливана и Сирии, кроме
того, две стороны обсудили позицию по отношению Турции в регионе. Еще задолго до этой
встречи президент подчеркивал, что 100 лет назад армянский народ подвергся «геноциду».
Армянская церковь имела существенное влияние на политику и в начале ХХ века. В
конфликтные периоды она вступала в переговоры, либо оказывала финансовую и
гуманитарную помощь. Так, например, в связи с происшествиями в Сирии, католикос
обращался к армянской общине, с целью помочь армянам в Сирии: «Сегодня взгляд нашего
народа с тревогой устремлен на Сирию, где армянская община испытывает на себе все
трудности военного положения. Наши соотечественники, проживающие в Сирии, нуждаются
в срочной и большой помощи и поддержке». Так, 1 ноября 2012 года Первопрестольный
святой Эчмиадзин передал епархии ААЦ в Дамаске 200 тысяч долларов [7]. Далее в 2014
году Первопрестольный Святой Эчмиадзин перечислил еще 100 тысяч долларов на нужды
армян сирийского Кесаба.
Несмотря на это, надо принять во внимание, что не все перечисленные пожертвования, в
особенности, достигают своего назначения. Значительная часть сбережений перечисляется
на счет духовных представителей. Например, примечательным явился факт открытия
личного счета с 2000 года католикосом Гарегином II в швейцарском филиале банка HSBC.
Эти данные были рассекречены Эрве Фельчанином в 2008 году. Так, в 2006-2007 годах уже
на счету католикоса Гарегина II было свыше 1 миллиона долларов США. На вопрос для чего
был открыт счет на имя католикоса, тот ответил, что это всего лишь «для пожертвований во
благо церкви».
Армяне-протестанты в Ливане
Крупная часть из них приверженцы Армянской апостольской церкви, но присутствуют и
протестанты. Еще в 1824 году тут была открыта первая американская миссионерская школа
евангелистов. Для этого американцы выделили 200.000 долларов. На данный момент
армянская протестантская община составляет около 5 тысяч человек, и сосредоточено, в
основном, в Бейруте. Ее не зря называют центром армян на Ближнем Востоке, а также
армянского протестантства, ибо здесь находится и функционирует Союз Армянских
Евангельских церквей Ближнего Востока [2, с. 825-826].
В Ливане довольно часто армяне-протестанты получают депутатские мандаты,
предусматриваемые правительством для протестантов. Это обуславливается тем, что по
сравнению с остальными протестантским населением Ливана, армяне составляют
большинство [1, с. 52-54]. Община не занимается только религиозными проектами и
реформами, имея еще 4 структуры:
 Социальная. Это специальные структуры, обеспечивающие благотворительные
проекты, учебно-воспитательскую деятельность, порой и вместе с диаспоральными
организациями. К ним можно отнести Армянский евангельский центр социальных услуг,
Армянскую национальную здравницу, Христианский союз воспитанников Армянской
Евангельской церкви Ливана и Сирии.
 Информационная. Армяне-протестанты в Бейруте выпускают ряд армянских
журналов как «Луйс», «Патанеканардзаганк», «Джанасер», а также выпускаемый с 1970 года
ежегодный армяноведческий журнал «Айказян».
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 Духовная. Занимается построением, реконструированием церквей, храмов. В Ливане
всего функционирует шесть Армянских евангельских церквей. Сама первая же церковь
армян-протестантов приходится на 1922 год.
 Образовательная. В Бейруте реализует свою деятельность Бейрутский университет
Айказян, под руководством духовного лидера общины армян, исповедующих протестантство
в Ливане. Является образовательным комплексом, единственным в своем роде во всей
диаспоре, которая стала вузом в 1966 году [4]. Бейрутский Университет Айказяна отличается
тем, что сюда принимаются студенты любых конфессий. Кроме университета в Ливане
имеются 7 армяно-протестантских школ, находящихся в местах проживания армян. В
особенности этот в корне религиозный университет играет важную роль для реализации
внешнеполитических целей армян за рубежом. Бейрутский университет Айказян
сотрудничает с местными, иностранными высшими заведениями, мозговыми центрами,
экспертами и т.д. Проводя мероприятия, они в обязательном порядке поднимают вопросы о
«геноциде» армян, Нагорно-карабахском конфликте и проблеме Самцхе-Джавахети в
Грузии.
Армянская апостольская церковь в США
Первая армянская церковь в США была в 1881 году в Русте. В 1916 году на территории
США существовало уже 34 армянские церкви. Кроме Армянских Апостольских церквей,
здесь насчитывается 6 армяно-католических церквей и 28 армяно-протестантских, а также
Армянские Евангелистские церкви.
Армянская апостольская Церковь США входит в Киликийский католикосат и западную
епархию церквей. Как и Армянская евангельская Церковь, она имеет достаточно сильную
опору в Америке, вплоть до конгресса США и нередко выступает в виде «религиозного
лобби». Этому станет примером собрание, организованное в конгрессе США Армянским
Национальным Конгрессом, армяно-американскими неправительственными организациями и
посольством Армении в Соединенных Штатах Америки. В 2010 году 21 апреля в конгрессе
они собрались с целью упомянуть «жертв геноцида». В мероприятии участвовали спикер
Палаты представителей Нэнси Пелоси (первая женщина США на этом посту), глава Палаты
Представителей США Стини Хойер, другие члены сената, армянской партии, свыше 400
представителей армянской общины в США и самое главное члены Армянской Апостольской
Церкви, которые также выступили с речью по этому поводу. Практически ни одна из таких
мероприятий не обходится без участия Армянской апостольской Церкви.
В 2013 году Западная епархия Армянской апостольской церкви в Соединенных Штатах
Америки выделила:
 сирийским армянам 20 тысяч долларов.
 10 тысяч долларов Объединенным органом помощи сирийских армян, который
находится в Лос-Анджелесе.
 20 тысяч долларов было послано благотворительной организации «Дом Надежды».
 30 тысяч долларов «Фонду детей Эчмиадзина» и 27 тысяч долларов выделено на
строительство новой церкви, которая должна будет находиться в городе Берд Тавушской
области [7].
Армянская церковь, в частности Армянская апостольская Церковь, сыграла
знаменательную роль на протяжении всего периода проживания в Турции, как тогда, так и
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сейчас. С целью признания «геноцида» своими связями, армянская церковь обращалась
вплоть до президентов разных стран, конгресса США и т.д., лишь бы претворить в жизнь
пропаганду и намерения своего правительства. Так, например, в 2007 году Генеральная
Ассамблея Национального совета церквей и Всемирная Служба церквей призвали Палату
Представителей США признать «геноцид» армян 1915 года. Резолюция была выдвинута
священником Армянской ортодоксальной церкви Аремом Джабеджианом, которая была
принята всего с шестью воздержаниями. К тому же стоит отметить, что Национальный Совет
Церквей включает в себя голоса 35 протестантских, ортодоксальных, англиканских,
исторических афроамериканских и традиционных церквей США, число которых
насчитывает свыше 45 миллионов верующих в 50 штатах. Что касается Всемирной Службы
Церквей, то она распространения по 80 странам мира [11]. Это сказывается и на количестве
штатов, 45 из 50 которых официально признали так называемый «геноцид».
Эти мероприятия проводятся ежегодно, что уже было замечено в 2017 году, когда они
опять же собрались в конгрессе Соединенных Штатов Америки с целью упомянуть «жертв».
5 апреля под руководством комиссии конгресса США по вопросам Армении, было
сформулировано мероприятие, в котором приняли участие ряд конгрессменом среди них
Адам Шифф, Фрэнк Палоне, Дэвид Валадо, Дэвид Тротт и Джеки Спайер, сенатор Эд Марки,
Эд Ройс. Хотя цель мероприятия касалась так называемого «геноцида» армян, так
обсуждались наравне вопросы о признании непризнанной ни одной страной так называемой
«Нагорно-карабахской республики», а после непризнанных конституционных изменений
придуманной армянскими сепаратистами «Арцахом», предоставления армянским
сепаратистам и Армении гуманитарной помощи.
Таким образом, распространение церквей, своего вероисповедования играет
значительную роль и в распространении, главным образом, интересов Армении. Различные
мероприятия, которые проводятся армянскими церквями, их сотрудничеством с диаспорой, в
свою очередь, сказывается на принятии решений тем или иным государством в своей
внутренней и внешней политике. Кроме того, установление университета, который
принимает не только представителей одного вероисповедования, но и различных конфессий,
распространяет, так скажем, более неосознанным способом эти интересы. В особенности это
наблюдалось по отношению вопроса о так называемом «геноциде» армян, чему
подтверждением становится ежегодные мероприятия во главе с Армянской апостольской и
порой Армянской евангельской церковью, что стало причиной тому, что 45 штатов
Соединенных Штатов Америки признали его на официальном уровне.
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zamanda, bu zonaların təcrübəsi və Azərbaycanda onların istifadəsinin imkanları təhlil edilir.
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Свободные экономические зоны (СЭЗ) является важным институтом мировой экономики
и как особые хозяйственные образования прочно вошли в хозяйственную жизнь многих
стран мира. В принципе это не новое явление. На протяжении многих веков некоторые
страны создавали на части своей территории льготные условия, желая привлечь
иностранный капитал и развивать отдельные виды хозяйственной деятельности. Свободные
экономические зоны прошли длительный путь развития: от свободных портов и гаваней до
транснациональных зон, объединяющих в себе несколько стран. Таким образом, корнями
СЭЗ уходят в глубокую старину, но в то же время обогащают свою практическую
деятельность новым содержанием. Сегодня они предстают уже в качестве компонента
международной экономической интеграции и глобализации экономики. Учитывая роль,
которую играют свободные экономические зоны в мировой и национальной экономике, их
можно определить, как независимые, но в то же время важные части современной
экономической системы.
В национальных интересах СЭЗ могут решать проблемы создания позитивного
экономического и социального эффекта. Они способствуют организации стабильных и
эффективных связей между странами, содействия активному участию национального
хозяйственного организма в мировой экономике. Их преимущества, связанные с удобным
территориальным и транспортным расположением, приводят к развитию экономических
(финансовых, налоговых, таможенных и т.д.), правовых, административных,
организационных льгот, постепенно охватывающих всю территорию страны (5, с.115).
СЭЗ постепенно превращаются в мировые полюса экономического и технологического
развития, оказывая существенное воздействие на экономические явления не только в
отдельных странах, но и в мировой экономике. Достаточно отметить, что самая известная в
мире и крупнейшая в США СЭЗ – «Silicon Valley» (Силиконовая Долина) производит до 20%
мирового парка вычислительной техники и компьютеров. В целом доля СЭЗ в мировой
торговле увеличилась с 8% в 1960 г. до 20 в 1985 и 30% в конце в начале XXI века(12).
Возрастает роль СЭЗ в экономике не только развитых, но и динамично развивающихся
стран. Например, в КНР СЭЗ выдают до 23% всего промышленного производства, а их доля
в экспорте страны составляет 40%.
На данный момент в мире действует, по разным оценкам, от 500 до 1500 СЭЗ в развитых
– США, Германии, Великобритании, Японии и в развивающихся странах – Китае, Бразилии,
Мексике и др. В странах с технологически продвинутой экономикой СЭЗ создаются в
первую очередь в депрессивных регионах, чтобы подтянуть их к среднему уровню. В
странах, развивающихся странах СЭЗ предназначены в основном для привлечения
инвестиций и обеспечения технологического и промышленного роста. Главная проблема
состоит в том, что результаты таких опытов иногда существенно различаются. Например, в
Китае (где еще в 1984 году в 14 городах были образованы зоны экономического развития)
средний уровень объема инвестиций в одну зону составляет около 1 млрд. долл. ежегодно. А
вот на Украине, где имеется 11 СЭЗ и 9 территорий приоритетного развития, получились не
точки роста, а скорее внутренние оффшоры (6, с.29).
Анализируя современный этап развития СЭЗ, следует отметить, что им присуща
многофункциональность. Со времени подписания в 1973 г. Киотской конвенции,
определившей свободную зону как своеобразный внешнеторговый анклав, где товары
считаются находящимися за пределами таможенной территории, СЭЗ приобрели несколько
иной по содержанию формат. С одной стороны, произошла трансформация зон в экспортно299

производственные и технологические зоны. С другой, они представляют своеобразные
«ловушки» для мигрирующих в масштабах мирового хозяйства капиталов. Это очень
выгодно как для ТНК, так и их более адаптированного вовлечения в экономику многих,
особенно развивающихся, стран. Связано это с тем, что по мере усиления конкурентной
борьбы в глобальном масштабе основным фактором конкурентоспособности становиться
наряду с ценой товара и его качество, новизна, наукоемкость, а потому многие экспортнопроизводственные зоны стали трансформироваться в научно-промышленные структуры.
Кроме того, новые СЭЗ образуются в форме технополисов – высокоразвитых структур по
организации разработки и выпуска конкурентоспособной продукции. Особым видом СЭЗ
являются оффшор – центры. В них концентрируется банковский, страховой бизнес, через
них осуществляются экспортно-импортные операции, операции с недвижимостью, трастовая
и консалтинговая деятельность.
В то же самое время важно подчеркнуть, что для ряда иностранных инвесторов льготные
стимулы не имеют такого решающего значения, как это кажется на первый взгляд, а
предпочтение отдаѐтся политической и экономической стабильности в принимающей стране,
культуре уважения частной собственности, традициям свободных международных
соглашений и договоров. Этот момент представляет существенную предпосылку для
образования и успешного развития СЭЗ в Азербайджане. Азербайджан является политически
стабильной и предсказуемой в своей политике государством, толерантность населения
которого служит примером для всего мирового сообщества. Успешному развитию здесь
СЭЗ способствуют и географические позиции страны, находящейся в центре международных
коммуникаций ещѐ с древнейших времѐн, а также интеллектуальные и природные ресурсы.
Экономика Азербайджана после приобретения им независимости находилась в довольно
тяжѐлом состоянии. И для еѐ ускоренного развития предпринимались различные методы и
варианты преодоления этой ситуации. Однако военные действия, навязанные стране, не
давали полностью реализовывать весь потенциал зарубежных инвестиций, и для их
привлечения требовалось создание очень благоприятных условий. Важнейшим источником
доходов национальной экономики на старте независимости была практически только нефть,
и для стабильного существования Азербайджанской Республики требовалось развитие этой
отрасли и привлечение иностранных инвесторов в неѐ. Так появились первые прообразы СЭЗ
в Азербайджане, связанные с нефтедобывающим сектором. Речь идет о контрактах по
разработке нефтегазовых месторождений, подписанных Азербайджаном начиная с 1994 года
с крупнейшими ТНК. В данных контрактах нашли свое отражение не только долевые
распределения добываемой нефти (Production Sharing Agreement) и грядущих прибылей, но и
вопросы, связанные с преференциями по налогам, таможенным обложениям и пошлинам, а
также касающиеся производственной и финансовой деятельности международных компаний
на территории Азербайджана.
Создание, таким образом, доступных условий для деятельности иностранных
отраслевиков и предложение им взаимовыгодных условий в Азербайджане, во многом
предопределило образование множества совместных предприятий, благодаря чему
азербайджанские
компании
приобретали
возможности
на
второе
рождение.
Активизировалась работа добывающей нефтегазовой отрасли, а на стапелях
азербайджанских заводов начали строиться нефтегазодобывающие платформы,
нефтепромысловое оборудование, осуществлялись поставки сырья, предоставлялись
различные услуги производственного характера. Экономика страны получила толчок к
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диверсификации, а вместе с тем и опыт международного экономического сотрудничества в
различных сферах. Наряду с этим, повышающийся рейтинг открытости и надѐжности как бы
создавал предпосылки для появления и развития СЭЗ. Дело в том, что решения по созданию
льготных условий должны были приниматься в них не по отдельным предприятиям и, тем
более, не только по иностранным компаниям, а иметь свое распространение, по меньшей
мере, в нескольких отраслях, связанных между собой воспроизводственными связями.
Только этот шаг был в состоянии усилить экспортный потенциал страны и способствовать еѐ
диверсификации. Также учитывалось, что, создавая благоприятный инвестиционный климат
для работы в Азербайджане иностранных компаний, нельзя упускать из внимания нужды
местных производителей. В то же время не стоит забывать, что соседние по Каспию
государства готовы в любой момент включиться в конкурентную борьбу, организуя на
собственных территориях крупные производственные мощности и создавая свободные
экономические зоны. Например, с 1 января 2003 года вступило в силу правительственное
постановление о свободной экономической зоне Актау (Казахстан), которая включает
территорию порта и примыкающие к ней 227 гектаров территории. СЭЗ «Актау»
практически освобождался от таможенных платежей, был решен вопрос о предоставлении
льгот по налогам. С данным СЭЗ руководители страны, области и порта связывают большие
планы. Свободная экономическая зона призвана облегчить привлечение средств, улучшить
инвестиционный имидж региона. Прежде всего, ставится задача развивать здесь
производства, обслуживающие портовую инфраструктуру: ремонт контейнеров и судов,
производство спецтехники. Да и возведением новых портовых мощностей (в том числе
терминалов для приема товаров из стран Ближнего Востока), как надеются, займутся
обосновавшиеся в СЭЗ компании, в том числе иностранные. А это означает, что дальнейшее
расширение и модернизация порта, скорее всего, пойдет без привлечения бюджетных
средств. Есть и более амбициозные планы, связанные с обслуживанием нефтегазового
сектора. Например, производить баржи, используемые при оффшорном бурении на нефть.
Но самый крупный из намечаемых проектов — строительство трубного завода, основным
инвестором которого станет Карагандинский металлургический комбинат. На нем
планируется выпускать трубы, используемые при прокладке магистральных нефтяных
и газопроводов, а также при бурении, в том числе на оффшорных месторождениях. Думают
в Актау и о налаживании в СЭЗ отверточной сборки электротехнической продукции
и бытовой электроники, в том числе видеомагнитофонов, телевизоров. Подсчитано, что
планируемые налоговые и таможенные льготы сделают себестоимость конечной продукции
чуть ли не вдвое ниже себестоимости импортных аналогов.
СЭЗ развиваются и на
иранском побережье Каспия в порту Энзели, которому придан статус свободной
экономической зоны с 2006 года. В этом процессе бурного развития СЭЗ на побережье
Каспийского моря нельзя допускать отставания. Но, хотя конкурентная мотивация и очень
важна, создание СЭЗ требует более взвешенного подхода. СЭЗ должны быть успешны на
практике и с самого начала предстать как эффективные макроэкономические структуры. То
есть, с одной стороны, действуют факторы, не допускающие спешки в организации СЭЗ, а с
другой их образование становится всѐ более актуальной для дальнейшего развития
национальной экономики и внешнеэкономических связей. Должен быть учтѐн, конечно, и
позитивный опыт создания СЭЗ в ряде других постсоветских и сопредельных стран.
Подобный взаимный обмен опытом довольно результативен. Не случайно, что достижения
Азербайджана в области нефтедобычи изучается сегодня многими странами, а взамен
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экономисты и инвесторы в нашей стране получают рекомендации по лучшей организации
свободных экономических зон (СЭЗ).
Прорывным в формировании СЭЗ в Азербайджане стал указ Президента страны Ильхама
Алиева от 6 марта 2007 года "О создании особых экономических зон в Азербайджанской
Республике". Как видно, в указе отмечаются не свободные, а особые экономические зоны,
чем была заложена основа многопрофильного характера этих зон. С самого начала
закладывалась основа для мотивации вложений в СЭЗ промышленного характера, для чего
существовали серьѐзные ресурсы – экономического (развитая инфраструктура,
подготовленная рабочая сила) и административного (налоговые и таможенные льготы,
низкая рентная плата) плана. Главным источником рабочей силы для СЭЗ выступало
население прилегающих территорий, побуждаемое к перемещению в эти регионы с более
высоким уровнем жизни. Но одновременное претворение в жизнь Государственной
Программы социально-экономического развития регионов уже в первой фазе (2004-2008
годы) предполагало создание благоприятных условий для развития СЭЗ в широком
территориальном диапазоне. Главной целью при этом становилось формирование не
производственных анклавов, а комплексное развитие экономики страны, которое
дополнялось бы центрами роста в виде СЭЗ. В связи с этим более целесообразным видится
создание особых экономических зон (ОЭЗ), отличающихся рациональностью и
практичностью использования интеграционных форм. Эти ОЭЗ могли бы стать
дополнительным стимулом для ускорения экономического развития Азербайджана,
особенно, при рациональном использовании производственного потенциала и
промышленной инфраструктуры в ряде регионов (Сумгайыт, Нахчыван), а также
всестороннего развития портовой инфраструктуры и промышленного потенциала Ленкорана,
Алята.
В
нефтехимическом
и
агропромышленном
комплексе
имеется
мощный
инфраструктурный, производственный потенциал и на базе этого комплекса мог бы быть
созданы оптимальные варианты СЭЗ, которые могли бы стать составной частью,
проводимых в Азербайджане экономических реформ и новым эффективным средством
мирохозяйственной интеграции. Производительность труда в таких центрах, как показывает
международная практика, оказывается в 3,5 раза выше средней по стране. Эффективность
капиталовложений, как правило, выше в 2 раза, а средние доходы граждан превышают
доходы по стране в 5 раз. В СЭЗ быстрее, чем по остальной стране, растет занятость,
повышается квалификация персонала. Таким образом, СЭЗ позволяют Азербайджану
овладевать более современными методами управления экономикой, а также приобретать
эффективный опыт взаимодействия с мировым рынком.
14 апреля 2009 года парламент Азербайджана ратифицировал в третьем чтении
законопроект «О специальных экономических зонах» (7). По законопроекту, функции
правительства в создании специальных экономических зон очерчены в двух направлениях создании приемлемого режима и соответствующей инфраструктуры. В специальных
экономических зонах, создаваемых на ограниченной территории, применяется особая
налоговая и таможенная политика. Налоговый режим, как отмечается, будет зависеть от
территории, состояния инфраструктуры и потенциала зон, сферы деятельности. Льготы
могут распространяться на налог на прибыль, НДС, подоходный налог, и, в частности, налог
на имущество. Резиденты, занимающиеся предпринимательской деятельностью, будут
платить налоги в размере двух процентов от оборота (средств, полученных от
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представленных товаров и услуг). НДС резиденты будут платить по нулевой ставке, а от
других налогов, как и таможенных пошлин, они освобождаются.
В законопроекте предусмотрено создание производственных, инфраструктурных,
инновационных, смешанных зон, зон свободной торговли. Для гибкости системы в
документе указано о возможности создания и других форм СЭЗ. Например, проект
строительства нового международного торгового порта в Аляте причисляется к
инфраструктурным СЭЗ.
В Азербайджане создание специальных экономических зон предусмотрено минимум на
20-25 лет. Срок действия каждой экономической зоны будет расписан в положении, которое
будет приниматься по отдельности. Оператор для экономических зон будет выбираться на
конкурсной основе. Необходимость в установлении сроков действия СЭЗ связано с планами
правительства Азербайджана по интеграции в европейское экономическое пространство.
Европа, как известно, была первооткрывателем специальных экономических зон, но в
настоящее время там выдвигаются преграды для территорий с особыми условиями. При этом
исходят из того, что во всех европейских странах должны быть одинаковые условия для
экономической деятельности. В некоторых случаях даже обговариваются условия действия
СЭЗ для новых членов Евросоюза (например, для Польши они будут существовать до 2017
года). Но несколько иная ситуация в Азербайджане. Она не входит в жесткие по уровню
интеграции группировки стран. Кроме того, страна предполагает осуществление целого ряда
крупных национальных проектов.
Наряду с нефтяной промышленностью, большое внимание уделяется в Азербайджане
развитию информационно-коммуникационных технологий. В 2009 году Министерство связи
и информационных технологий (МСИТ) приступило к выполнению проекта создания
оригинальной свободной экономической зоны (технопарка). Создаваемый в Азербайджане
технопарк в отличие от других будет носить региональный характер. По этой причине
проект подготовлен весьма основательно. Одной из основных целей проекта является
расширение
присутствия
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ)
Азербайджана за пределами столичного делового центра страны. Тем самым будет
обеспечено участие местных компаний на региональных рынках, а иностранных – на рынке
Азербайджана. По прогнозам, реализация данного проекта уже в течение ближайших 5-10
лет, принесет положительный эффект. За этот период, как предполагается, страна
превратится в региональный IT-центр. Благодаря этому будут достигнуты цели расширения
экспортных возможностей экономики, на внутренний промышленный и сервисный рынок
будут привлечены ведущие компании мира и, наконец, Азербайджан станет лидером в сфере
информационно-коммуникационных технологий. В целом этот проект правильно
расставляет акценты в развитии СЭЗ. Дело в том, что без новейших коммуникаций СЭЗ
грозят стать экономически недостаточно развѐрнутыми в макроэкономическом масштабе. Но
это относится не только к проблематике СЭЗ.
Инвестиционные вложения в телекоммуникационный и почтовый секторы
Азербайджана в 2008 году составили 140 млн. манатов, что на 27,4 млн. манатов, или 16,4%
больше аналогичного показателя за 2007 год. В целом же, за последние 6 лет
инвестиционные вложения в сектор выросли в 2,5 раза. Объем инвестиционных вложений в
секторе по госпредприятиям в 2008 году составил 42,86 млн. манатов, в том числе по МСИТ
– 40,82 млн. манат. Объем инвестиционных вложений по негосударственным предприятиям
в 2008 году составил 97,14 млн. манатов. По итогам 2008 года в структуре совокупного
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дохода в телекоммуникационном и почтовом секторах доля госпредприятий составила
19,7%, негосударственных предприятий – 80,3%. В структуре ВВП Азербайджана на 2008
год удельный вес ИКТ и почтового сектора составил 1,8%, что на 0,2% больше, чем годом
ранее. В 2009 году в сфере информации и связи в Азербайджане действовало 2753
предпринимателя, а объѐм пользования Интернет услугами только за 2008-2009 годы возрос
практически на треть-с 22,3 млн. до 32,1 млн. манат (1, с.103).
Некоторые эксперты, занимавшиеся изучением возможности создания СЭЗ в нашей
стране, заявляют, что создать в Азербайджане свободные экономические зоны будет
достаточно сложно (11). По их мнению, СЭЗ создаются в основном на территориях, которые
в первую очередь предрасположены к этому и ссылаются, но то, что практически 90%
свободных экономических зон имеют выход на мировой океан, что позволяет им активно
работать. Что же касается Азербайджана, то считается, будто в нашей стране нет всех
необходимых условий для создания СЭЗ. Отсюда делается и вывод, что наиболее подходит
для этих целей Нахчыван, который ближе всего находится к Персидскому заливу и,
соответственно, к мировому океану. Но сегодня СЭЗ выступают как расширенное явление и
понятие. Главное не в их близости к акватории океана, а выполняемых ими функциях. Но
даже с этой точки зрения СЭЗ вполне возможно развивать в таких прибрежных зонах Каспия
как Лянкяран, Губа, Хачмаз, не говоря уже о Апшеронском полуострове. Другие
азербайджанские эксперты одной из прибыльных свободных экономических зон считают
территорию Международного аэропорта им. Гейдара Алиева. Правда, для ее создания
требуется порядка 250-300 млн. долларов иностранных инвестиций. Об этом неоднократно
заявлял генеральный директор AZAL. По его словам, данный проект находится на начальном
этапе. "После подписания президентом Азербайджана указа о создании в стране СЭЗ
запланировано, что одна из зон будет находиться на территории аэропорта им. Г. Алиева.
Лица, готовые вложить необходимые для проекта инвестиции, есть. Мы сейчас готовим
проект, и после его утверждения будут подписаны соглашения по привлечению
инвестиций"-заявил он. По его мнению, создание свободной экономической зоны должно
превратить аэропорт в транзитный центр и увеличить его работу в 5-6 раз. Азербайджан
занимает важную позицию в Каспийском регионе и на Кавказе, поэтому для создания в
стране СЭЗ имеется большой потенциал. То есть опыт, в том числе и международный по
созданию и развитию СЭЗ в Азербайджане накоплен. Участвует Азербайджан и в создании
СЭЗ в сопредельных странах. Привлекает внимание тот факт, что 12 ноября 2009, в Баку
состоялась презентация проекта «Свободная экономическая зона города Поти». Для участия
в церемонии Баку посетила грузинская делегация во главе с министром экономического
развития Грузии и на ней присутствовали представители правительственных и бизнес кругов
Азербайджана. Проявляется также интерес к созданию свободной экономической зоны в
приграничной с Ираном территории г. Астара. Большое значение имеет СЭЗ в связи с
развитием не нефтяного сектора экономики Азербайджана. Дело в том, что азербайджанское
законодательство относительно развития СЭЗ исключает производство в них нефтегазовой
продукции, спиртных и табачных изделий. В этой связи СЭЗ могут представить успешный
формат быстро развивающегося не нефтяного сектора в самых различных регионах и
отраслях экономики. Уже в 2007 году поступления по линии не нефтяного сектора
относительно 2006 в ВВП повысились на 3,7% до 22,5%. в то время как нефтяного сектора на 0,2%. Не нефтяной сектор привлекает и всѐ больше инвестиций, в том числе
государственных и иностранных, что также открывает больше простора для СЭЗ. возможно
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за счет создания свободных или специальных экономических зон, поэтому и предлагается
создать вокруг порта в Аляте свободную экономическую зону, как, например, в Гонконге
или Дубае. Удачно выбрано и место для СЭЗ – Алят. Здесь расположен не только новый
морской порт. Алят вообще крупный транспортный узел, откуда расходятся железные и
автомобильные дороги страны в направлениях Север-Юг и Запад-Восток. Здесь же
возводятся новые промышленные гиганты, в том числе и нефтеперерабатывающие. То есть,
в отличие от, скажем, Дубая, где СЭЗ возводилась на пустом месте, здесь уже сегодня
имеется солидная промышленная и инфраструктурная база. А какой даст толчок развитию не
нефтяного сектора СЭЗ, думается, и говорить не стоит. Так или иначе, но в ближайшее время
в Азербайджане начнут появляться СЭЗ, которые позволят сбалансировать развитие
регионов, а также внедрять самые передовые инновационные технологии.
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AZƏRBAYCANDA QEYRĠ-NEFT SEKTORUNUN ĠNKĠġAFINDA DÖVLƏTĠN
ÇEVĠK PUL-KREDĠT SĠYASƏTĠNĠN ROLU
Neft tükənən və bərpa olunmayan təbii sərvətlərə aid olduğundan ölkə iqtisadiyyatını neft
sənayesi üzərində qurmaq düzgün deyil. Qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək və ölkə
iqtisadiyyatını möhkəmləndirmək lazımdır. Dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi
Azərbaycanda da bu istiqamətdə bir sıra tədbirlər görülür. Məqalədə ölkədə mövcud olan
istehsal potensialına, bu istiqamətdə atılan uğurlu addımlara, qəbul edilən qərarlara, qarşıya
çıxan problemlərə və qeyri-neft sektorunun inkişafında dövlətin çevik pul-kredit siyasətinin
roluna toxunulmuşdur.
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РОЛЬ ГИБКОЙ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ
НЕ НЕФТЯНОМ СЕКТОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА.
Поскольку нефть относится к небезграничным и не возобновляемым природным
богатствам, построит экономику страны на нефтяной промышленности – неправильный
подход. Нужно развивать не нефтяной сектор и укреплять экономику страны. Как и во
многих странах мира, в Азербайджане тоже в этом направлении ведутся ряд измерений. В
статье прикоснулся существующий в стране производственному потенциалу, успешным
шагам сделанные в этом направлении, принятым решениям, столкнувшимся проблемам и
гибкой денежно-кредитной политике в развитии на не нефтяном секторе.
Ключевые слова: не нефтяной сектор, денежно-кредитная политика, приоритетные
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GOVERNMENT’S FLEXĠBLE FĠSCAL-CREDĠT POLĠCY’S ROLE ĠN
DEVELOPMENT OF AZERBAĠJAN’S NON-OĠL SECTOR
As oil is exhaustible and nonrecoverable natural resource, it‘s not expedient to build
national economy on oil industry. Non-oil sector should be developed and national economy
should be strengthened. Azerbaijan takes several steps to this end like many other countries
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in the world. The article covers the existing production potential in the country, the
successful steps taken to this direction, adopted decisions, arising problems, government‘s
flexible fiscal-credit policy‘s role in non-oil sector development.
Keywords: non-oil sector, fiscal-credit policy, priority spheres, national currency flow,
Central Bank.

Dünyada baş verən böhran vəziyyəti Azərbaycan iqtisadiyyatına da mühüm təsir etmişdir.
İqtisadiyyatın birtərəfli inkişafını aradan qaldırmaq və onun difersifikasiyası məqsədilə qeyrineft sektoru sahələrinin inkişafında dövlətin çevik pul-kredit siyasəti həyata keçirilməlidir.
Pul siyasəti mərkəzi bank tərəfindən pul dövriyyəsinin tənzimlənməsi məqsədilə keçirilən
siyasətdir. Azərbaycan Respublikasında pul siyasəti Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilir.
Mərkəzi Bank valyuta məzənnəsi, pul kütləsi və faiz dərəcələrini tənzimləmək vasitəsilə
inflyasiya proseslərinə təsir göstərir. Pul siyasəti iki cür olur: yumşaq pul siyasəti və sərt pul
siyasəti.
Yumşaq pul siyasəti zamanı Mərkəzi Bank tərəfindən faiz dərəcələri aşağı salınır,
Kommersiya Banklarına verilən qiymətli kağızlar geri alınaraq əvəzində dövriyyəyə əlavə pul
əskinasları buraxılır.
Sərt pul siyasəti isə əksinə olaraq inflyasiyanın məhdudlaşdırılmasına yönəlik bir
siyasətdir. Mərkəzi Bank dövriyyədə olan pul kütləsini azaltmağa yönəlik tədbirlər həyata
keçirir: verdiyi kreditlər üzrə faiz dərəcələrini yüksəldir, qiymətli kağızları sataraq
dövriyyədəki pulu azaldır, banklara kredit verilməsini məhdudlaşdırır. Bütün bu görülən
tədbirlər nəticəsində də milli valyutanın məzənnəsi möhkəmlənir.
Pul siyasəti həm də qiymət sabitliyinə nəzarət edir. Qiymət sabitliyi dedikdə qiymətlərin
ümumi həcminin kəskin şəkildə qalxması və ya əksinə aşağı düşməsi nəzərdə tutulur.
Qiymətlərin kəskin artması əhalinin və müəssisələrin gəlirlərinin dəyərsizləşməsinə səbəb olur.
Qiymətlərin kəskin azalması isə iqtisadi tənəzzülə yol aça bilər. Belə ki, insanlar qiymətlərin
azalmasının davam edəcəyini düşünərək öz alışlarını təxirə salır. Müəssisələr isə öz
məhsullarının satışında çətinliklər çəkirlər. Bu zaman da müəssisələr istehsalın həcmini
azaltmaq və iş yerlərini ixtisara salmaq məcburiyyətində qalırlar.
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafında kənd təsərrüfatı, turizm, informasiyakommunikasiya texnologiyaları, emal sənayesi və s. əsas prioritet sahələr hesab edilir. Bu
sahələr arasında kənd təsərrüfatı və turizmin əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək olar. Belə ki,
ölkənin məşğul əhalisinin 44 faizə yaxını məhz kənd təsərrüfatında çalışır. Bu səbəbdən
ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafına yönələn ardıcıl dövlət proqramlarının, islahatların və yeni
texnologiyaların cəlb edilməsinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Ölkədə istehsalı olmayan hər hansı bir məhsulun idxalı üçün külli miqdarda pul vəsaiti
xaricə gedir. Bizim həmin məhsulları istehsal edib nəinki tələbatı ödəmək hətta ixrac etmək
kimi bir potensialımız vardır və bundan məqsədə uyğun şəkilə istifadə etmək lazımdır.
Məsələn, Şərab zavodlarımızın istehsal potensialı ildə 100 milyon butulkadır. Onun isə cəmi
20-30 faizindən istifadə olunur. Dövlət bu sahələrə güclü nəzarət etməyə başlamışdır.
Dövlət qeyri-neft sektorunun hərtərəfli inkişafı üçün çevik pul-kredit siyasətini aşağıdakı
istiqamətlərdə həyata keçirir:
- Himayədarlıq siyasətini üstün tutaraq ölkənin milli valyutasının xaricə axınının
qarşısının alınması;
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- Ölkədə sahibkarlıq və biznes fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi üçün
stimullaşdırıcı vasitələrdən səmərəli istifadə olunması;
- Rəqabət qabiliyyətli məhsulların xarici bazarlara çıxarılması üçün dempinq bazarı
siyasətinə üstünlük verilməsi;
- Dövlətin antiinflyasiya siyasətində pul-kredit alətlərinin rolundan daha çox istifadə
olunması və s.
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жизни резидентов туристических назначений. Социальное воздействие не только плюс для
разработки туризма, но и положительно взаимодействие между резидентами и клиентами
и промоутерской социальной трансформации. Скорость и концентрация, величина и
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Turizm fəaliyyətləri məşğulluq, ökə iqtisadiyyatında inkişaf, bögələrarası balansın pozulmasını
aradan qaldırmaqla, ödəmələr sistemində borcların azaldılması kimi təsir götərməklə yanaşı,
cəmiyyətin sosial quruluşunun formalaşmasında də əhəmiyyətli rol oynayır. Turizmin sosial
təsirləri, möcud ictimai dəyərlərə, fərdi davranışlara, əxlaqi qaydalara, cəmiyyətin sosial quruluşuna
birbaşa və dolayı olaraq göstərdiyi təsiri ifadə etməkdə istifadə olunan geniş anlayışdır. Sosial
qarşılıqlı əlaqə və dəyişikliyin əsas ünsürlərindən olan turizm sənayeləşmiş ölkələrdən inkişaf etmiş
ölkələrə (İEÖ) doğru reallaşaraq, inkişaf etmiş ölkələrdən gələn turistlər öz ölkələrinin dəyərinin
daşıyıcısı vəziyyətində olurlar. Bu şəkildə turizm, inkişaf etmiş cəmiyyətin dəyərlərini, davranış
xüsusiyyətlərini və təşkilati strukturlarını inkişaf etməkdə olan cəmiyyətə yayaraq təsir göstərir.
Lakin bu qarşılıqlı müddət ərzində turizmin ev sahibi kimi cəmiyyət üzərində bir sıra müsbət və
mənfi təsirləri meydana çıxır. Bu təsirlərin mənfi nəticələrinin minimuma endirilməsi əhalinin
müvafiq sahədə davranış xüsusiyyətləri ilə müqayisə olunması ilə mümkündür. Bu araşdırma
Azərbaycan xalqının turizmdə sosial-mədəni cəhətdən dünyagorüşünün müəyyən edilməsi
məqsədilə həyata keçirilmişdir.
Çox geniş bir anlayış olan turizm, insanların gündəlik həyatının vərdiş etdikləri mühitdən
ayrılaraq sosial-mədəni və iqtisadi xüsusiyyətləri özundə birləşdirən bir mühiti, dəyişiklik şəraitində
yaşamalarını və qısa, orta, uzun müddətli, davamlı olaraq gecələmələrini ifadə etməkdədir. Bu
mənada turizm ölkəyə valyuta gətirməklə və məşğulluq yaratmaq xüsusiyyəti ilə iqtisadi, turistlərə
xidmət təqdim etmə, onların əyləncə, istirahət və digər ehtiyaclarını təmin etmə və fərqli
mədəniyyətlərini bir araya gətirmə xüsusiyyəti ilə sosial-mədəni, ekoloji bir fəaliyyətdir.
Turistlərin həyat tərzləri və davranış xüsusiyyətləri təmasda olduğu əhaliyə təsir göstərir. Hər il
turizm ilə bağlı minlərlə insanın ailə, mədəni, siyasi quruluşunda həmçinin ictimai quruluşda çox
əhəmiyyətli dəyişikliklər meydana gəlməkdədir. Turist və bölgə əhalisinin iqtisadi, təhsil və
mədəniyyət səviyyələri baxımından oxşar xususiyyətlər olduqda ictimai Azərbaycanda turizmin
əhalinin sosial-mədəni səviyyəsinə təsirinin xüsusiyyətləri dəyişmə daha az yaşanır. Turizmin
ictimai və mədəni təsirləri müsbət və mənfi olmaq üzrə iki ölçüdə göstərilə bilər. Bunlar cədvəl 1də göstərilmişdir:
Turizmin əhaliyə sosial-mədəni cəhətdən müsbət və mənfi təsirləri
Turizmin əhaliyə sosial-mədəni cəhətdən müsbət Turizmin əhaliyə sosial-mədəni cəhətdən mənfi
təsirləri
təsirləri
• Əhali arasında sülh və xoş münasibəti artırır. • Gənclərin dəyər və inanc quruluşuna mənfi
• Əhalinin öz üzərində işləmək vərdişi və xarici təsir göstərərək, geyim və həyat normalarında

dil səviyyələrini artıraraq mədəni səviyyənin yük- dəyişikliklər meydana gətirir
səldilməsinə imkan yaradır.
• Turist qəbul edən ölkənin ana dilinin
• Yerli mədəniyyətin canlanmasına kömək itirilməsinə səbəb olur.
edərək, bölgənin mədəniyyətinə güclü təsir edir. • Adət-ənənələrin
unudulmasına
gətirib
• Yerli əhalidə bir maraq və fəaliyyət sahəsi çıxarır.
meydana gətirir.
• Pis vərdişləri artırır.
• Sosial münasibətləri zənginləşdirir.
• Ailə əlaqələrini zəiflədir.
• İrqi gərginliklərə yol açır.
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Turizm fərqli mədəniyyətlərin tanınması üçün əhəmiyyətli bir vasitədir. Lakin turizm fəaliyyəti
ilə mədəni birliklərinin olması da lazımdır. Əks təqdirdə turizm, mədəni quruluşun formalaşması
üçün mənfi faktor ola bilər. Mədəniyyət və turizm arasında bir-birini tamamlayan bir əlaqənin
olması zəruridir. Yerli əhali turizmin mənfi təsirlərindən ən çox zərər görən qrupdur. Belə ki,
görülən işlərdə turizmin ekoloji və bəzi sosialmədəni təsirləri yerli xalq tərəfindən narahatçılığa
səbəb olur. Bu təsirin yerli əhalinin yaşama müddəti və turizmin inkişafı müddətilə bağlı olduğu
düşünülür. Ev sahibi olaraq yerli əhali turizmin xüsusilə kütləvi turizmin iqtisadi gəlir gətirməsi
arzusunda olduğuna baxmayaraq, kütləvi turizmin gətirdiyi ekoloji problemlərdən və həll edilə
bilməyən ictimai anlaşılmamazlıqlardan narazıdır. Ətraf mühit amillərinin istifadə hüququnun
sonradan gələnlər tərəfindən yerli əhalinin əlindən alınması, əvvəlcə narazılıq daha sonra isə
qarşıdurmalara səbəb olur. Bu səbəbdən yerli əhalinin turizmin inkişaf prosesindən uzun müddətli
bir müvəffəqiyyət gözləməsi uğursuzluğa gətirib çıxara bilər.
Turizm kütləvi turizmə nə qədər çox çevrilərsə, yerli mədəniyyətə təsiri o qədər dərinləşər.
Kütləvi turizmin sıx olduğu ərazidə, həmin əraziyə aid xüsusiyyətlər və mədəniyyət getdikcə
dəyişməyə başlaya bilər. Ənənəvi dəyərlər yerli ticarət anlayışına çevrilə bilər.
Azərbaycanda turizm ətraf mühit baxımından, sosial-mədəni cəhətdən aşağıdakı kateqoriyalar
üzrə bölünür:
 Sağlamlıq və müalicə - Bu kateqoriyada əsas məqsəd əsasən çoxlu sayda xəstəxana
yataqlarının təşkil olunması və ölkədə peşəkar tibb işçilərinin fəaliyyət göstərməsidir;
 Turizmin yüksək dərəcədə priorietləşdirilməsi - Bu sahədə dövlətin göstərdiyi diqqət
əsasında gəliri və ona həvalə edilmiş büdcə xərclərinin payı ölçülür;
 Nəqliyyat infrastrukturu - Ölkə ərazisinin nisbətən ümumi sahəsinin yollarla örtülməsi
Azərbaycan üçün üstünlükdür. Qeyd etmək lazımdır ki, bu kateqoriyada yenilənmiş naviqator
xəritələrinin mövcudluğu, ingilis dilində hərtərəfli yol nişanları, nəqliyyat şəbəkələri və ya şəhər
xəritələri üçün qiymətləndirmə nəzərə alınmır;
 Qiymət və rəqabət - Bu kateqoriyada yanacaq qiymətlərinin təsiri otel qiymətləri və hava
limanı xərcləri də nəzərə alınaraq, ölkənin profilinə görə Azərbaycanda yaxşı movqe tutur.
Azərbaycanın turizm bazarının beynəlxalq bazara daxil olması təkmilləşdirilmiş güclü rəqabətə təsir
edir. Mehmanxanalar ümumi iqtisadi inkişafın bütün səviyyələrində mühüm rol oynayır və belə ki,
orta səviyyədə istirahət üçün müasir beynəlxalq səviyyəli iki – üç ulduzlu mehmanxanalara
üstünlük verilir. Bu mehmanxanalar təhlükəsizliyi təmin edir və obyektlərinin azlığı, lüks
səviyyəsinə görə seçilirlər;
 Təhlükəsizlik - Adambaşı yol qəzalarının sayının az olması Azərbaycanda turistlərin
marağını cəlb edir:
Turizm təhsili ilə məşğul olan universitetlərdə elmi tədqiqat bölməsinin yaradılması və
maliyyələşdirilməsi, bu bölmədə dövlət strategiyasının və siyasətinin, turizm rekreasiyası sahəsində
regional proqramların inkişafının əsaslandırılması üzrə elmi tədqiqatların işlənməsi, turizmin
problemlərinin öyrənilməsi və araşdırılması məqsədəuyğun olardı. Hazırda turizm sahəsində
çalışan və baza təhsil iхtisasları iqtisadiyyatın müхtəlif sahələri olan mütəхəssislər üçün
iхtisasartırma və iхtisasdəyişmə kurslarının təşkili də turizm təhsili proqramının tərkib hissələrindən
biri olmalıdır. ―Azərbaycan 2020: İnkişaf strategiyası‖ hazırlanarkən elmin müasir inkişaf
istiqamətlərinin nəzərə alınması son dərəcə vacib hesab edilir. Dünya təcrübəsinə diqqət yetirdikdə,
bu sahələrin nəinki sosial-iqtisadi, sosial-mədəni inkişafa nail olunmasında, həmçinin, cəmiyyətin
gələcək inkişaf perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi və proqnozlaşdırılmasında mühüm
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əhəmiyyəti bir daha təsdiqlənir. Bu baхımdan Azərbaycan dövlətinin iqtisadi imkanları artdıqca,
sivil dəyərləri, qabaqcıl ölkələrin elmi-teхniki yeniliklərini, ―nau-hau‖ teхnologiyalarını dərindən
mənimsəyən gənc, kreativ düşüncəli, vətənpərvər kadrların hazırlanması məsələsinə хüsusi diqqət
yetirilir. Bu xüsusda kadr hazırlığına, ali təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsinə göstərilən qayğının
artması da respublikada demokratik ölkələrin zəngin təcrübəsinə əsaslanan mükəmməl, çevik və
mütərəqqi dövlət idarəetmə sistemi formalaşdırmaq niyyətindən irəli gəlir. Başqa sözlə, sabah
dövlət idarəetməsində bu və digər formada iştirak edən peşəkar kadrlar, mütəxəssislər bu gün məhz
universitet auditoriyalarında yetişir. Bu baхımdan gələcəkdə nanoteхnologiyaların inkişafına da
хüsusi diqqət yetirilməlidir.
Sürətli iqtisadi inkişaf yolunda olan Azərbaycanda iqtisad elminin inkişaf təmayüllərinin
respublikanın müasir reallıqlarına nəzərən müəyyənləşdirilməsi, elmlə idarəçiliyin üzvi vəhdətinin
təmini, bu sahəyə yönəldilən vəsaitlərin rentabelliyinə nail olunması yeni mərhələdə qarşıda mühüm
vəzifələr kimi durur. Modernləşmə prosesi fonunda iqtisadçı alimlərimiz öz tədqiqatlarını gələcəyə
yönəlik əməli işlər və araşdırmalar üzərində qurmalıdırlar. Gələcəyə yönəlik elmi işlər üzərində
çalışmaq, məsələn, nanoteхnologiyalarla bağlı araşdırma aparmaq son dərəcə zəruridir. Elmi
istiqamətlərin gələcək inkişaf tendensiyalarının proqnozlaşdırılması da olduqca хüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Bu baхımdan iqtisadi proqnozların verilməsində, milli inkişaf modelinin
əsaslandırılmasında alimlərin təşəbbüskarlığına və fəallığına хüsusi ehtiyac var. Müasir dövrdə
Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən inkişafında, yeni iş yerlərinin yaradılmasında, ölkənin iхrac
potensialının gücləndirilməsi və idхaldan asılılığın azaldılmasında sənaye potensialının
əhəmiyyətini də vurğulamaq lazımdır.
Azərbaycan hazırda öz inkişafının elə yüksək mərhələsindədir ki, qazanılan makroiqtisadi
nailiyyətlər, ilk növbədə, bu sahəyə diqqətin artırılmasını aktual məsələ kimi gündəmə gətirir.
Dövlət başçısı hesab edir ki, yalnız sənayenin inkişaf etdirilməsi yolu ilə neftin qiymətlərinin aşağı
düşməsi ilə əlaqədar Azərbaycanın üzləşə biləcəyi maddi itkiləri kompensasiya etmək mümkündür.
Sənaye potensialının gücləndirilməsi dedikdə, söhbət əsla keçmiş ittifaq dövründə olduğu kimi,
dövlət nəzarətində olan strateji müəssisələrin yaradılmasından getmir. Dövlətin bu sahədəki
siyasəti, sadəcə, sahibkarlığa kömək tədbirlərinin davamıdır və perspektivli, iqtisadi nöqteyinəzərdən səmərəli sənaye kompleksinin formalaşmasına çalışır. Cənab İlham Əliyev hesab edir ki,
hökumət öz tərəfindən bu cür müəssisələrin normal fəaliyyətinə, habelə xarici sərmayədarlarla
birgə qlobal layihələr həyata keçirilməsinə etibarlı təminat mexanizmləri yarada bilər.
Hökumət son illərdə sənayenin qeyri-neft sektorunun lokomotivinə çevrilməsi istiqamətində də
ardıcıl və sistemli tədbirlər həyata keçirir. Sənayeləşmənin iqtisadi təməlləri, ilk növbədə,
Azərbaycanda güclü sənaye potensialının inkişafına stimul verən zəngin xammal bazasının mövcud
olması və nəhəng sənaye kompleksləri infrastrukturları ilə bağlıdır. Bakı, Sumqayıt və Gəncə
şəhərlərinin sənayeləşmənin mərkəzi rayonlarına çevrilməsinə baxmayaraq, bölgələrdəki xammal
infrastrukturunda başlıca rol oynayan Daşkəsən, Gədəbəy, Naxçıvan, Mingəçevirin
sənaye
marşrutunun bazası olması danılmazdır. Bu çoxşəbəkəli marşrutların postsənayeləşmənin vahid
kompleksinə çevrilməsi Azərbaycanın iqtisadiyyatında yeni mənzərənin yaranması
deməkdir. Sənaye sektorunda əsas məqsədə nail olmaq üçün sənayenin qeyri-neft sektorunun
inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi; rəqabətədavamlı sənaye məhsullarının istehsalının
dəstəklənməsi və ixracyönümlü istehsal sahələrinin yaradılmasının təşviqi; dövlət mülkiyyətində
olan və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan sənaye müəssisələrinin sağlamlaşdırılması
və özəlləşdirilməsi; özəlləşdirmədən sonra müəssisələrin fəaliyyətinin dəstəklənməsi; istehsalın
texnoloji cəhətdən yenidən qurulması; ixtisaslı kadrların hazırlanması nəzərdə tutulur.
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Azərbaycanda turizmin və bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarların ən böyük problemlərindən
biri turizm günlərinin sayının az olmasıdır. Elə qiymətlərin yüksək olması da konkret olaraq bu
məsələylə bağlıdır. 11 iqlim qurşağının 9-u ölkəmizdə mövcud olsa da, bu amil hələ ölkəmizdə il
boyu turizmin inkişafına o qədər də imkan vermir. Çünki turizm günlərinin sayı çox olmadan
turizmin geniş vüsətli, davamlı və stabil inkişafına nail olmaq qeyri-mümkündür. Gərək ölkədə ilin
bütün fəsillərinə cavab verən bir turizm infrastrukturu qurulsun ki, turizm günlərinin də sayı
çoxalsın. Çünki turizm şirkətləri ancaq 2-3 ay işləyirlər. İstər-istəməz şirkət də böyük bir obyekt
saxlayan özəl sektor olduğu üçün onun xərcləri çoxdur. Şirkət, sahibkar ilboyu büdcə xərclərinin
hamısını bir fəslin üstünə salır. Bu isə qiymətlərin baha olmasına gətirib çıxarır. Məhz bu hallar
qiymətlərin artma istiqamətində qalmasına köməklik göstərir. Fikrimizcə, həm dövlətin dəstəyilə,
həm də sahibarkarların köməyi ilə ilin bütün fəsillərinə uyğun turizm infrastrukturu yaradılmalıdır.
Bununla belə, ilk növbədə qış turizminin yaradılması istiqamətində işlər sürətləndirilməlidir.
Regionlarda turizmin inkişafı üçün potensial həddindən artıq çoxdur. Regionlarda
həm təbiət, həm də mənzərə cəhətdən əlverişli şərait mövcuddur. Azərbaycanda turizm
xidmətlərinin səviyyəsi yüksək olmadığı üçün turistlər istirahətə yox, əsasən Azərbaycanla tanış
olmaq üçün səyahət turlarına gəlirlər. Turistlərin 99 faizini Azərbaycanın tarixi, musiqisi,
incəsənəti, təbiəti, folkloru, adət-ənənəsi daha çox maraqlandırır.
Beynəlxalq turizm-xarici olkələrə olan turizmdir. Beynəlxalq turizm məqsədi daxili yaşayış
yerindən uzaqlaşma nəzərdə tutulur. Beynəlxalq turizm ölkədən kənarda, beynəlxalq müqavilələr və
prinsiplər üzərində qurulan turizmdir. Beynəlxalq turizm dövlətlərarası iqtisadi və miqrasiya
qaydaları üzərində qurulur. Beynəlxalq münasibətlərin forması əlaqə forması kimi inkişaf edir.
Beynəlxalq turizm fəaliyyəti, inteqrasiya şəraiti olmaqla, beynəlxalq gəlir gətirmək və ölkədə olan
resursları xarici istehlakçılara vermək formasıdır. Hər bir ölkəyə beynəlxalq turizm yeni
iqtisadi siyasətini dəyişməsinin əsas istiqamətidir. Beynəlxalq turizm getmə və gəlmə turizminə
bölunur. Gəlmə turizm Azərbaycanın daxilində gələn turist axınını muəyyənləşdirir. Getmə turizmi
Azərbaycan əhalisinin xarici olkələrdə turist səyahətini əhatə edir. Elmi texniki tərəqqi
inteqrasiyasının yeni firmaları, olkələrin əhalinin rifahı və onların sosial tərəqqisi beynəlxalq
turizmə ehtiyacları artırır. Hər bir ölkədə beynəlxalq turizm gələn gəlirlərin artırılmasına stimul
yaradır. Elm, təhsil və yeni biznes əlaqaləri beynəlxalq turizmin zəruriliyini və onun şəraitinin
formalaşdırır.
2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilən ilk Avropa oyunlarının həyata keçməsi dünyanın müxtəlif
ölkələrindən gələn turist axınına səbəb oldu. İlk Avropa Oyunları Azərbaycanın mədəniyyətinə,
idmanına, iqtisadiyyatına, turizminə böyük töhfələr verdi. Avropa Oyunlarının möhtəşəmliyi,
təşkilatçılıq və qonaqpərvərliyimiz turistlərin yaddaşına həkk olundu. I Avropa Oyunları ərəfəsində
Azərbaycanın milli geyimləri, xalq sənətinin növlərini real və virtual aləmdə təbliğ etməsi
turistlərin diqqətini cəlb etmişdir. Bunun nəticəsində Azərbaycan vətəndaşlarının tarixi, mədəni və
mənəvi dəyərlərimizə həssaslığının artırılması, onlarda yüksək vətəndaş keyfiyyətlərinin
formalaşması, Azərbaycanın milli-mədəni dəyərlərinin qorunması və təbliğ olunmasının
əhəmiyyətinin xarici qonaqlara çatdırılmasında mühüm rol oynamışdır. Beləliklə, turizmi
canlandırmaq üçün sosial xərcləri artırmaqla daha çox sosial-mədəni tədbirlər həyata keçirməklə
nail olmaq olar. Mədəni irsi qorumaq və bir çox problemlərin həlli ilə məşğul olmaq əsasdır. Belə
ki, qanunsuz tarixi obyektlərin ticarəti, qeyri-rəsmi arxeoloji tədqiqatlar, estetik dəyərlərin eroziyası
və yüksək keyfiyyətli sənətkarlıq bacarıqlarının yox olması və s. problemlərinin həlli çox
əhəmiyyətli hadisələrdən biridir.
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Ölkə turizminin ən böyük problemlərindən biri səriştəsiz təqdimatıdır. Azərbaycanın zəngin
təbii-coğrafi durumunun layiqli və düzgün şəkildə tanıdılması turizmdə yüksəlişi təmin edən əsas
amillərdəndir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 2012-ci ildə ―Eurovision‖a, 2015-ci ildə birinci Avropa
Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi edən ölkəmiz maksimum potensialını nümayiş etdirmək üçün
imkan qazandı. Yeni bir imkan isə bu il Azərbaycanda keçiriləcək İslam Həmrəyliyi Oyunları ilə
reallaşacaq. Lakin bu iş müvəqqəti, dövri xarakter daşımamalıdır. Davamlılığı təmin etmək, turist
axınını kütləviləşdirmək vacibdir. Bunun üçün isə hər il Azərbaycanın turizm imkanlarını dolğun
şəkildə təqdim edəcək, turist maraqlarına xidmət edəcək məlumatlandırıcı proqramlarının
hazırlanması vacibdir. Artıq dövlətin sosial və iqtisadi həyatının mühüm hissəsinə çevrilmiş turizm
sektorunun daha sürətli inkişafı, rəqabətqabiliyyətliliyi və yüksək gəlir əldə edilməsi üçün plan
hazırlanması olduqca zəruridir. Bu iş dövlət və özəl sektorun birgə fəaliyyətini tələb edir. Bu işi
məqsədyönlü və ardıcıl şəkildə aparmaq üçün turizmdə məlumatlandırıcı proqramlara nəzarət edən
qurumun yaranması vacibdir.
Turizm baxımından insanın ətraf mühiti, sosial-mədəni fəaliyyəti, fiziki hörmət və digər müsbət
üstünlüklərini qeyd etmək olar. Onlardan ən əhəmiyyətlisi aşağıda qeyd edilmişdir:
1) Turizm sosial-mədəni baxımdan daim inkişaf edir və ənənəvi fəaliyyəti olan bölgələrdə
yoxsulluğun azaldılması kimi müsbət təsir gostərir.
2) Cəmiyyətin daim inkişaf edən istirahət və əyləncəsini təmin edən ətraf mühitin sosial
dəyərlərini artırır.
3) Turizmin estetik və mədəni dəyərləri, təbii gozəllikləri (muzey, park, kinoteatr və s.) düzgün
idarəetmə nəticəsində uzunmüddətli qorunmasını təmin edə bilər.
4) Yerli memarlıq ənənələrinin, regional xüsusiyyətlərin , sosial mədəni mühitin qorunması
şərtilə turizm yenilənir. Bu şəhərin canlanması və turist axınının artmasına səbəb olur.
Turizmin vacib xüsusiyyətlərindən biri ondadır ki, turizmdən əldə olunan gəlir əhali arasındakı
müxtəlif təbəqələr üzrə nisbətən bərabər bölünür. Belə ki, turizm xidmətlərini hazırlayan da,
suvenirlər hazırlayan və satan da, öz mənzilini kirayə verən də, yeyinti məhsullarını hazırlayan da
turizmdən gəlir əldə edə bilir. Turizmin əhalinin rifahının artmasına müsbət təsiri ilə yanaşı olaraq
ölkənin sosial səviyyəsinə də müsbət təsiri olur. Çünki maddi rifahın artması nəticəsində təhsilin,
mədəniyyətin, incəsənət növlərinin və həyat tərzinin müsbət inkişafı ölkənin sosial səviyyəsinin də
yüksək inkişafına səbəb olur. Sosial nöqteyi-nəzərindən turizm regionlarının inkişafına böyük təsir
gostərir, regionlarda minlərlə iş yerləri acılır, kommunikasiya inkişaf edir, yerli əhalinin
mədəniyyət, savad və dünyagorüş səviyyəsi yüksəlir. Regionlarda turizmin inkişafı işsizlərin
paytaxta axınının qarşısını alır. Mənfi təsirləri isə səyahət zamanı turistlərin yerli xalqın mədəni və
əxlaqi dəyərlərinə hörmətsiz davranmaları (dini və ənənəvi dəyərlərə, yerli geyim nümunələrinə,
əyləncə formalarına və s.), yerli mədəni əsərlər və ekologiyaya qeyri-mühafizəkar davranmaları bu
qəbildəndir.
Azərbaycan xalqının adət-ənənələrini təbliğ etmək, milli bayram və mərasimləri qorumaq,
tarixi rəmzləri yenidən yaratmaq, milli musiqi və rəqsləri məşhur etmək, şifahi xalq sənətini
qorumaq , milli oyun və tamaşalar bərpa etmək , bədii dekorativ və miniatur sənəti inkişaf etdirmək
insanların sosial-mədəni səviyyəsinin daha intensiv inkişaf etməsinə səbəb olar. Azərbaycan
Respublikasının 2013-2020 ci illəri əhatə edən tarixi və mədəniyyət abidələrinin qorunması və
bərpası, tarixi və mədəni ehtiyatların inkişafı və modernləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramında vahid
elekton məlumat bazası və qeydiyyatı bu sahədə inkişaf etdiriləcəkdir. Mədəni sahələrdə özəl
təşkilatlarda işləyənlər üçün dövlət dəstəyinin artırılması, kitabxana fondlarının ədəbiyyat və müasir
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informasiya daşıyıcıları ilə təmin edilməsi, həmçinin ölkənin turizm ehtiyatlarının inkişafı üçün
zəruri işlər həyata keçiriləcəkdir.
Qeyd olunmalıdır ki, son illər ərzində Azərbaycanda turizm qanunvericiliyinin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata kecirilməkdədir. Turizmin inkişafı çərcivəsində
qəbul edilən coxsaylı huquqi-normativ aktlar, aparılan islahatlar məhz ölkənin turizm
imkanlarından səmərəli şəkildə yararlanması, Azərbaycanın dünyada yalnız neft ölkəsi kimi deyil,
eyni zamanda zəngin turizm potensialı, əlverişli coğrafi mühitin hakim olduğu bir dövlət kimi
tanınması məqsədini daşıyır.
Turist xidmətlərində ölkəmizə gələn qonaqlar üçün qiymət tarifi dəqiq müəyyənləşməli, aşağı,
yaxud ifrat qiymətləndirmə tətbiq olunmamalıdır, müəyyən güzəştlər tətbiq olunmalıdır. İstər yerli,
istərsə də xarici turist ölkəmizin iqtisadi və sosial əlaqələrinin daha da inkişaf etməsinə təsir
göstərəcəkdir. Məmnun turist növbəti turistlərin də gələcəkdə cəlb olunmasına səbəb olacaq və
beləcə turizmin davamlı inkişafı yaranacaqdır.
Turizm sektoru, obrazlı ifadə etsək, bir növ ölkələrarası əlaqələrə barış, dostluq duyğusunu
qataraq, həm iqtisadi, həm sosial, həm də siyasi inkişaf üçün muhum əhəmiyyət kəsb edir. Əgər
beynəlxalq arenada söz sahibi olan ölkə olmaq istəyiriksə, ilk öncə güclü dövlətlər və millətlərlə
qlobal yaxınlaşmanı təmin etmək lazımdır. Turizm yalnız iqtisadi hadisə kimi deyil, həm də sosial,
mədəni, ekoloji və siyasi hadisə kimi təzahur edir olkə imicini təşkil edən butun amillər onun dunya
bazarında formalaşması, hərəkəti və pozitiv inkişafı zamanı nəzərə alınması zəruridir. Əsas
fəaliyyət isə bir sıra qarşılıqlı əlaqəli mərhələlərdən ibarətdir:
• Ölkənin turizm potensialının qiymətləndirilməsi;
• Onun güclü və zəif səviyyəsinin gücləndirilməsi;
• Ölkənin mövcud turizm potensialının qorunub saxlanılması:
Turizm sektoru obrazlı ifadə etsək, bir növ ölkələrarası əlaqələrə barış, dostluq duyğusunu
qataraq həm iqtisadi, həm sosial, həm də siyasi inkişaf üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər
beynəlxalq arenada söz sahibi olan ölkə olmaq istəyiriksə, ilk öncə güclü dövlətlər və millətlərlə
qlobal yaxınlaşmanı təmin etməliyik.
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MDB ÖLKƏLƏRĠNDƏ BÖHRAN PROSESLƏRĠN ĠNKĠġAFĠNA QLOBAL
FAKTORLARĠN TƏSĠRĠ.
Məqalədə qloballaşma ilə meydana çıxan təsirlərin, sosial, iqtisadi, mədəni və siyasi
təşkilatlarda dəyişikliklərin güclənməsi dünyaya uğurlu inteqrasiya məsələlərinin düzgün müəyyən
edilməsində hər bir dövlətin qarşısında duran zəruri faktlardan oldugunu qeyd edir .Və dunya
ölkəlinin artan inteqrasiyasi özunlə bərabər müəyyən böhranli hallara qətirib cixardir.Muasir
şərayitdə dunya iqtisadiyyatinin ciddi cətinliklərlə qarşilişdiği halda bu cətinliklər dunya maliyyəiqtisadi böhranini doğaraq dərhal xarici təsir faktorlarinin və milli iqtisadiyyatlarin inkişafi
şərtlərinin kompleks analizinin aparilmasina zəruriyyət yaradir.
Açar sözlər:Dunya maliyyə-iqtisadi böhrani; xarici qlobai və reqional faktorlarin iştiraki;
deindustrialisasiyanin nəticəsi; diferensasiyyanin yuksək səviyyəsi.
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In this article author analyzes the participation of the national economic in the processes of
globalization, which is an indispensable condition for its effective economic development.
Globalization allows expanding markets for products, accessing external financial resources and
technologies for economic modernization, and ultimately enhancing the country’s international
competitiveness. However, the growing integration of the world economies entails certain risks
associated with the possibility of spreading crisis phenomena through cross-border financial and
trade flows. In modern conditions, when the world economy is experiencing serious difficulties,
which resulted from the financial and economic crisis there is an urgent need for a comprehensive
analysis of the influence of external factors and conditions on the national economies.
Key words: The world financial and economic crisis; the role of external global and regional
factors; the result of unprecedented deindustrialization; high level of differentiation.
В докризисный период страны СНГ активно включались в международные торговые и
финансовые связи, а также в процессы трудовой миграции. Высокие цены на
экспортируемые товары, масштабный приток иностранного капитала и быстрый рост
денежных переводов от трудовых мигрантов в значительной степени способствовали
расширению внешнего и внутреннего спроса. В результате рассматриваемые страны
демонстрировали высокие темпы роста экономики, превратившись из региона
экономического спада в один из наиболее динамичных регионов мира. Однако мировой
финансово-экономический кризис оказал негативное воздействие на экономики стран СНГ,
которые в среднем значительно сильнее пострадали от последствий кризиса по сравнению с
другими регионами и миром в целом. Это стало следствием совокупного действия
накопившихся в докризисный период внутренних дисбалансов и внешних негативных
эффектов в условиях глобальной нестабильности.
Кризис выявил высокую уязвимость участия стран СНГ в мирохозяйственных связях и
их слабую защищенность от внешних потрясений. Такие внешние шоки выражаются в
снижении притока иностранных инвестиций, сокращении доступности внешнего
кредитования, оттоке капитала, а также в сжатии внешнего спроса на экспортные товары и
рабочую силу (1,c.34). В этой связи, актуальность статьи связана с попыткой
проанализировать роль внешних глобальных и региональных факторов, оценить их
позитивное и деструктивное значение в экономическом развитии стран СНГ и выработать
необходимые рекомендации, направленные на повышение устойчивости экономик региона к
воздействию внешних шоков. Основная цель – анализ особенностей воздействия внешних
факторов на экономическое развитие стран СНГ в условиях роста и спада мировой
экономики.
Проблемы соотношения в системе «глобализация – национальная экономика –
регионализация» активно дискутируются, а проводимые исследования пока не дают
однозначного ответа. Мировой финансово-экономический кризис, который возник в США,
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но быстро поразил практически все страны и регионы мира, в значительной степени повысил
интерес к исследованию данной проблематики, поскольку такая трансмиссия кризиса стала
возможна исключительно благодаря высокой степени интеграции национальных экономик.
Включение разных по уровню экономического развития стран в процессы глобализации
носит неоднозначный характер. С одной стороны, открытость национальной экономики
позволяет ей широко участвовать в международном разделении труда, иметь доступ к
иностранному капиталу и технологиям, реализовывать свои конкурентные преимущества на
мировых рынках. Но, с другой стороны, фактор открытости несет в себе большие риски в
периоды финансовых и экономических кризисов, когда в условиях возросшей валютнофинансовой и торгово-экономической взаимозависимости между странами возникает
опасность трансмиссии кризисных процессов от пораженных стран на другие государства (2,
c.53). В условиях нестабильности и неопределенности глобальной среды уменьшение рисков
развития возможно через участие стран в региональных интеграционных процессах. В этой
связи, мировой кризис способствует развитию регионализации, которая отчасти может
нейтрализовать сокращение мировой торговли и глобального спроса, неустойчивость
мировой валютно-финансовой системы и трансграничных потоков капитала, а также
глобальные дисбалансы.
В самом общем виде, открытость национальной экономики – это показатель зависимости
национального хозяйства от внешних факторов, характеризующий интенсивность
взаимосвязей национального и мирового хозяйства (3, c.76). Устойчивость роста страны с
открытой экономикой зависит от степени и характера ее интеграции в мирохозяйственные
связи, а также от уровня экономического развития этой страны. Недавние исследования
также
указывают,
что
страны,
проводящие
надлежащую
структурную
и
макроэкономическую политику, лучше подготовлены для использования таких эффектов.
Эксперты МВФ называют основные экономические и политические факторы,
способствующие удлинению периодов устойчивого роста, к которым относятся: более
справедливое распределение доходов, демократические институты, открытость внешней
торговли, ориентация на прямые иностранные инвестиции, а также на структуру экспорта и
производства, поощряющие вывоз сравнительно сложной продукции. С позиции теории
экономического роста важно создать емкий внутренний национальный или региональный
рынок, который должен повысить устойчивость стран к внешним шокам. По оценкам
российских ученых (Р.С. Гринберг, Л.З. Зевин), экономическое пространство с емкостью
рынка примерно 250-300 млн потребителей со средней наделенностью природными
ресурсами может обеспечить создание жизнеспособных по глобальным критериям структур
(4,c.155). Мировой финансово-экономический кризис рассматривается как совокупность
негативных внешних шоков. В частности, воздействие, которому подвергается экономика по
каналам международной торговли, может иметь два направления: ценовой шок, связанный с
изменением условий торговли, т.е. с динамикой цен на экспортируемую и импортируемую
продукцию; и «объемный» шок, связанный с изменением физического объема внешнего
спроса на фоне спада в странах – основных торговых партнерах. При этом потенциальная
уязвимость стран к внешнеторговым шокам во многом определяется степенью торговой
открытости экономики (в частности, соотношением экспорта к ВВП), а также сложившимся
уровнем диверсификации торговых потоков (географической и товарной структурой
экспорта). (5,c.196).
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Размеры финансового шока в основном обусловлены общим сокращением
трансграничных потоков капитала в страну. Потенциальная подверженность стран к таким
шокам характеризуется степенью финансовой открытости экономики, а также структурой
поступающих в страну финансовых ресурсов. В наиболее уязвимом положении оказываются
страны, сильно зависящие от долгового внешнего финансирования, а также испытывающие
резкий рост фондового рынка, т.е. в структуре финансовых потоков которых преобладают
прочие инвестиции (долговые обязательства) и портфельные (особенно краткосрочные)
инвестиции. Страны СНГ (кроме России) играют весьма скромную роль в мировой
экономике, но при этом в значительной степени реализуют свои возможности,
обусловленные масштабом их национальных экономик (6,c.136). Так, произведя в 2008 г.
лишь 1,3% мирового паритетного ВВП, они реализовали на мировых рынках 1,4%
глобального экспорта товаров, привлекли 1,9% мировых потоков прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) и 3,5% глобальных потоков денежных переводов трудовых мигрантов.
Согласно рассмотренным автором показателям, страны СНГ относятся преимущественно к
группе «периферийных» государств в мировой экономической системе. В докризисный
период страны СНГ демонстрировали высокие темпы роста открытости экономики,
превышающие среднемировые значения. В 2008 г. наиболее высокий уровень
внешнеторговой открытости имели Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Туркменистан, где
экспорт товаров и услуг составлял 57-71% ВВП, а наименьший – Армения и Таджикистан
(15-17% ВВП). В это же время наибольший уровень открытости финансовых систем имели
Казахстан, Россия и Украина, а наименьший – Беларусь и Кыргызстан. Показатели
открытости экономики достигли своего пика в 2008 г., а затем под воздействием мирового
кризиса – резко снизились. На основе проведенного анализа и оценки девяти основных
показателей, характеризующих роль внешних факторов в экономике стран региона, все
страны СНГ по источникам и условиям экономического развития можно разделить на две
большие группы: страны-экспортеры углеводородов и страны-импортеры углеводородов
(7,c.112).
Страны-экспортеры углеводородов (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и
Узбекистан) развиваются в основном за счет экспорта товаров топливно-сырьевой группы.
Это разные по уровню открытости экономики, которые объединены значительным
природно-ресурсным потенциалом и имеют широкие возможности наращивать экспортные
потоки в традиционных отраслях, прежде всего, в нефтегазовом комплексе. Развитие
углеводородного сектора экономики во многом опирается на иностранные инвестиции. В
докризисный период рост цен на энергоносители трансформировался в рост экспортных
доходов и внутреннего спроса. В 2000-2008 гг. именно в этих странах (Азербайджан,
Туркменистан и Казахстан) отмечались самые высокие темпы роста экономики при
растущем положительном сальдо внешней торговли. Стремительный рост экспорта позволял
сводить счет текущих операций с профицитом, пополнять международные резервы,
создавать специальные резервные или нефтяные фонды. Все эти страны в той или иной
степени подвержены симптомам «голландской болезни», что повышает их уязвимость при
ухудшении условий торговли. (8,c.212) Эти страны в наименьшей степени зависят от
состояния российской экономики и других стран СНГ, а также внутрирегиональных рынков
сбыта. Вместе с тем, Казахстан и Россия широко вовлечены в процессы финансовой
интеграции, связанной с масштабными внешними заимствованиями частного сектора, а
нефтегазовый комплекс Азербайджана и Казахстана во многом ориентируется на
320

привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Узбекистан, с одной стороны,
обеспечен собственными углеводородами и сохраняет устойчивое положительное сальдо
счета текущих операций. Но, с другой стороны, эта страна имеет относительно невысокий
объем экспорта и более диверсифицированную промышленность, ориентирующуюся на
достаточно емкий внутренний рынок и рынки приграничных стран (9, c.143).
Страны-импортеры углеводородов (Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова,
Таджикистан и Украина) ориентированы преимущественно на привлечение внешних
финансовых ресурсов. Все эти страны при больших различиях объединяют устойчивое
отрицательное сальдо внешней торговли и хронические проблемы платежного баланса,
которые они решают с помощью экспорта рабочей силы, привлечения иностранных
инвестиций, кредитов и внешней помощи. Эти страны имеют более слабую финансовую базу
развития. Они вынуждены проводить более либеральную и открытую экономическую
политику, а устойчивость их развития во многом определяется интеграцией с теми или
иными региональными объединениями с участием более крупных и экономически сильных
государств (например, в ЕС или в рамках СНГ). (10,c.244)
Таким образом, до кризиса 2008-2009 гг. развитие экономик стран СНГ основывалось на
высоком внутреннем (потребительском и инвестиционном) спросе, который во многом был
связан с притоком внешних финансовых ресурсов (прямые инвестиции, кредиты, трудовые
трансферты), а в странах-экспортерах сырья – еще и с высокими ценами на биржевые
товары. Активная интеграция стран СНГ в международные торговые и финансовые связи
оказала значительное позитивное влияние на рост экономики в докризисный период. Страны
Содружества более интенсивно развивали глубокие экономические связи с другими
странами мира, переориентируя свой экспорт преимущественно за пределы региона и
привлекая значительные потоки капитала в основном из стран ЕС. (11,c.281) В этой связи, в
экономическом развитии стран СНГ доминировал глобальный вектор. Вместе с тем, важным
региональным источником роста для стран СНГ оставались экономические связи с Россией,
хотя характер таких связей существенно изменился. В 2000-2008 гг. Россия оказывала
влияние на региональный рост по финансовым каналам, прежде всего, через канал денежных
переводов трудовых мигрантов. Взаимные торговые связи в относительном выражении
сокращались. Экономики этих стран практически одновременно столкнулись, по меньшей
мере, с тремя внешними (глобальными) шоками: во-первых, резким сокращением объемов
международного кредитования и притока иностранных инвестиций; во-вторых, снижением
спроса со стороны стран с развитой экономикой на основную экспортную продукцию стран
региона (углеводороды, металлы и минеральные удобрения); в-третьих, падением мировых
цен на биржевые товары, в особенности на энергоресурсы. Таким образом, трансмиссия
кризисных процессов в страны СНГ осуществлялась по двум основным каналам –
финансовому и внешнеторговому. В целом, влияние мирового кризиса на экономики стран
СНГ определялось их внешнеторговой специализацией, зависимостью от международных
рынков капитала, а также экономическими связями с Россией посредством денежных
переводов мигрантов и торговых потоков.
Для оценки макроэкономических последствий внешних шоков для стран СНГ, т.е.
значения сокращения торговых и финансовых связей для экономик государств Содружества,
были рассчитаны и проанализированы показатели отношения абсолютных объемов
снижения этих связей в 2009 г. по сравнению с 2008 г. к номинальному объему ВВП (в
долларовом выражении и в текущих ценах) в 2009 г. Проведенный анализ позволил получить
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следующие результаты. Поскольку почти 3/4 всего объема экспортных потоков стран СНГ
(кроме России) ориентированы на страны дальнего зарубежья, неудивительно, что
негативные глобальные воздействия через внешнюю торговлю оказались более
разрушительными для стран (кроме Туркменистана) по сравнению с региональными. Однако
при отдельном рассмотрении региональных воздействий оказывается, что наиболее крупные
в регионе СНГ экономики Беларуси, Украины, Казахстана и России испытали максимальный
шок от сокращения объемов внутри регионального экспорта среди всех стран региона (после
Туркменистана). С одной стороны, подобная ситуация позволяет констатировать
чрезвычайную уязвимость их взаимного товарного обмена от воздействия кризисных
процессов и даже может стать фактором дальнейшего снижения уровня взаимосвязей в
дальнейшем. Но с другой стороны, кризис доказал сохраняющуюся взаимозависимость
крупнейших экономик региона и, следовательно, наличие предпосылок для развития
региональной интеграции и возрастания экономических выгод государств СНГ от участия в
интеграционных процессах. В этой связи, ускорение на пике кризиса формирования
Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана представляется закономерным и
оправданным Исследование показало, что на регион СНГ наиболее существенное
воздействие оказали внешнеторговые шоки, в основном через ухудшение условий торговли,
которые оказались в два раза сильнее, чем финансовые (12, c.302). Однако соотношение
каналов воздействия кризиса на их экономику государства Содружества оказалось
неодинаковым. Нами было выделено три группы стран:
1. Страны, в которых кризис распространялся преимущественно за счет глобальных
факторов – Азербайджан, Казахстан и Россия. Внешнеторговые потоки всех трех государств
были ориентированы в основном на рынки развитых стран, осуществляя поставки
преимущественно минеральной продукции (более ¾ экспорта), спрос и цены на которую
наиболее сильно упали в конце 2008 г. В результате все три страны испытали сильный
торговый шок. При этом наиболее интегрированные в мировые финансовые связи Казахстан
и Россия оказались также под воздействием финансовых шоков, что стало следствием
сокращения доступности внешнего кредитования и масштабного падения фондовых рынков
в результате оттока иностранных портфельных инвестиций.
2. Страны, где кризис распространялся в результате комбинированного воздействия
глобальных и региональных факторов – Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова и
Украина. Наиболее зависимые от внешних источников финансирования (Грузия и Молдова)
испытали сильнейший финансовый шок в результате значительного сокращения
трансграничного притока капитала, включая прямые инвестиции, а также резкого спада
денежных переводов мигрантов. К этим странам примыкает Армения, но здесь ведущую
роль сыграло значительное снижение денежных переводов. В Кыргызстане спад переводов
мигрантов сочетался с резким снижением экспорта в страны дальнего зарубежья. В странах
со значительным экспортным потенциалом (Беларусь и Украина) сильное негативное
воздействие оказали торговые шоки, как со странами СНГ, так и с другими странами мира,
притом в сильно интегрированной в мировые финансовые связи Украине ведущую роль
сыграли финансовые шоки.
3. Страны, в которых кризис распространялся в основном через региональные факторы –
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Все три страны в значительной степени
изолированы от мировых рынков, а потому действие глобальных факторов трансмиссии
кризиса было минимальным. Наиболее значительными были региональные эффекты кризиса,
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ставшие результатом сильного сокращения емкости внутри регионального товарного рынка
(Туркменистан), снижения денежных переводов мигрантов (Таджикистан), а также их
сочетания (Узбекистан). (13,c.315)
Заключение: Для повышения устойчивости стран СНГ к воздействию внешних шоков,
государствам Содружества необходимо сосредоточить свои усилия на следующих основных
направлениях.
1. Диверсификация товарной и географической структуры экспортных потоков.
2. Дальнейшее продвижение структурных реформ и улучшение инвестиционного
климата
3. Реализация потенциала регионального сотрудничества.
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AZƏRBAYCAN ĠQTĠSADĠYYATINDA MƏġĞULLUĞUN ÜZDƏ OLAN VƏ
KÖLGƏDƏ QALAN PROBLEMLƏRĠ
Məqalədə, Azərbaycanda 2015-2016-ci ilin birinci yarısında baş verən iş yerlərinin ixtisarının
və işsizlik səviyyəsinin qalxmasının səbəbləri əks olunur (neft qiymətinin dünya bazarında artması,
ölkədə iki dəfə devalvasiyanın olması), bu prosesin iqtisadiyyata və əhalinin yaşayışının sosial
aspektlərinə təsir edən üzdə olan və kölgədə qalan problemləri təhlil olunurlar (komersiya
banklarına qaytarılmayan borcların artması, dövlət büdcəsinə daxil olan vergi ödənişlərinin
azalması fonunda ixrac və idxal həcminin aşağı enməsi). Ayrıca diqqət verilir bank sistemində
yaranan böhran vəziyyətinin, ölkədən xaricə axan pul kapitalının investisiya yatırımlarının
həcminə və məşğulluğun səviyyəsinə. Araşdırılan başqa məsələ də, Rusiyada baş verən iqtisadi
böhran nəticəsində, orada müvəqqəti çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının ölkələrinə qayıdışı llə
bağlı işsizlik probleminin gərginləşməsidir. Məqalədə ölkənin ―kölgə iqtisadiyyatının‖ işsizlik
səviyyəsini qaldıran və aşağı endirən təsirləri də öyrənilir.
Açar sözlər: kapital, iqtisadi tarazlıq, işsizlik, bazar iqtisadiyyatı, məşğulluq
Расим ТАЖАДДИН,
доцент, Бакинский Государственный Университет
ЯВНЫЕ И СКРЫТЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ В ЭКОНОМИКЕ
АЗЕРБАЙДЖАНА
В статье освещаются причины закрытия предприятий и роста безработицы 2015—
первой половине 2016гг.(рост мировых цен на нефть, двукратная девальвация в стране),
анализируются видимые и скрытые проблемы этого процесса для экономики и социальных
аспектов жизни населения (рост невозвращѐнных долгов коммерческим банкам, уменьшение
экспорта и импорта товаров в ходе сокращения налоговых поступлений). Рассматривается
влияние кризиса банковской системы, оттока капиталов из страны на внутренние
капиталовложения и на уровень занятости в экономике. Привлечено внимание исследования
также на обострение проблемы безработицы в связи с возвращением граждан Азербайджана, временно работавших в России, в связи с экономическим кризисом разразившимся там. Рассматривается влияние «теневой экономики» на уровень безработицы.
Ключевые слова: капитал, экономическая стабильность, безработица, рыночная
экономика, занятость
Rasim TAJADDIN,
Docent, Baku State University
IMPLICIT AND EXPLICIT PROBLEMS OF EMPLOYMENT
OF AZERBAĠJAN ECONOMY
The reasons, of closed enterprises and increased unemployment during 2015 – the first part of
2016 years, have been considered in the article (growth in world price of oil, the double
devaluation in the country). There are implicit and explicit problems of the given process for
economy and social aspects of the living standards (growth in volume of unpaid (uncompensated)
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credits to commercial banks (default), decrease in export and import accompanied by increase of
budgetary deficit under decreasing tax returns). The influence of the crises of bank system and the
country capital outflows toward inside investments and level of employment in the economy is
analyzed. The research attention also is directed to worsening of the unemployment problem
because of Azerbaijan citizens who after temporary activity in Russia (economic crises) needed to
come back home. The influence of black economy to the level of employment is finally regarded too
Key words: capital, economic stability, unemployment, market economy, employment
Bazar iqtisadiyyatının real vəziyyətini əks etdirən əsas 3 göstərici var: məşğulluğun səviyyəsi,
qiymətlərin sabitliyi və iqtisadi artımın dayanıqlığı. Hökümət apardığı siyasəti ilə bu göstəricilərin
təminatına tam məsuliyyət daşıyır. Bu göstəricilərin hansındasa arzuolunmaz dəyişikliklər baş
verəndə, onda bu hal deməyə əsas verir ki, iqtisadiyyat ciddi problemlərlə üzləşib.
İşsizlik, ölkənin əhalisi və iqtisadiyyatı üçün yüksək dərəcəli iqtisadi və sosial çətinliklərə
səbəb olur. Əhalinin ayrı-ayrı təbəqələrinin işsizlik problemindən əziyət çəkməsində müəyyən
fərqlər müşahidə olunur. Misal üçün gənclər arasında işsizlik səviyyəsi, orta yaşlı insanlarla
müqayisədə ənənəvi olaraq daha yüksəkdir. Azərbaycanın Əmək və Sosial Müdafiə naziri də etiraf
etmişdir ki, işsizlərin əksər hissəsini gənclər təşkil edir. 25 yaşdan aşağı olan şəxslər arasında
işsizlik səviyyəsinin artım templəri 25 yaşdan yuxarı olanlardan daha yüksəkdir. Belə vəziyyət
onunla izah olunur ki, gənclər ixtisasla daha az hazırlıqlı olurlar, onlar öz təşəbbüsü və
sahibkarların təşəbbüsü ilə tez-tez iş yerlərini dəyişirlər. Bundan başqa daha yüksək təhsilli olan
işçilər arasında, aşağı təhsilli işçilərlə müqayisədə, işsizlik səviyyəsi daha azdır.
Işsizlik iqtisadi problemdən başqa sosial gərginliyə gətirir. Iqtisadi depressiya çox sayda
işgüzar yaşda olan insanları işsiz qoyur, fəaliyyətsizlik isə - onların malik olduğu ixtisasın
itirilməsinə, insanın öz-özünə olan hörmətinin azalmasına, əxlaq dəyərin zəifləməsinə, ailələrin
dağılmasına və, bundan başqa, cəmiyyətdə siyasi stabilliyin pozulmasına səbəb ola bilir. Analitik
tədqiqatlar göstərir ki, işsizliklə kriminal fəaliyyət arasında da müəyyən bağlılıq var.
Dünyada neft qiymətinin aşağı enməsi və bununla bağlı Azərbaycanda manatın devalvasiyası
(2015 ci ildə manat 2 dəfə devalvasiyaya uğrayaraq, dəyərini 100% itirdi), 2015-ci və 2016-cı
illərdə ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin pisləşməsinə gətirmişdir.
Azərbaycanda baş verən devalvasiyadan sonra özəl sektordan müəssisələrin qazandığı gəlirlərin
kəskin azalması fonunda sahibkarların yığılan borclarının həcmi artmışdır. Bu da sahibkarlığa
böyük çətinliklər yaratmış oldu. Vəziyətin ağırlığı öz əksini işsizlik səviyyəsinin artmasında
göstərməyə başladı. Devalvasiyanın məşğulluğa mənfi təsirii ondan ibarətdir ki, özəl sektorun
müəyyən hissəsi öz bisneslərini məhdudlaşdırır, o birilər müəssisələrini tam bağlayır, bəziləri isə
kapitallarını xarici ölkələrə keçirərək, yeni iş yerlərini başqa ölkələrdə açırlar. Bu o deməkdir ki,
Azərbaycanda boş iş yerlərinin təklifi azalmağa daha meyilli olacaq və ölkənin müəyyən sayda iş
adamları iş yerlərini itirəcək, iş qüvvəsinə daxil olan yeni işçilər isə, iş tapmaqda tam çətinliklərə
məruz qalacaqlar.
Azərbaycanda 2016-cı ilin əvvəlində rəsmi statistikanın bəyan etdiyi 5% işsizlik həddi təhrif
olunmuş statistikaya daha bənzərdir. 2015-2016-cı ilin birinci yarısında özəl sektorda iri
müəssisələrdə kütləvi ixtisarlar olub, kiçik və orta müəssisələr bağlanıb ya da bağlanmaq
təhlükəsiylə üz-üzə qalmışdılar. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2015-ci ildə
yaşanan böhran şəraitində ərzaq və qeyri-ərzaq malları satan 727 dükan bağlanmışdır(1). 2015-ci
ildə ölkədə iş yerlərinin çatışmamazlığının üzə çıxması, öz əksini Sumqayıt şəhərində ən iri sənaye
müəssisəsi statusunu qazanan, Texnologiyalar Parkının 4500-dən çox işçini çalışdıran 17
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zavodunda tapmışdır. Orada yaşanan maliyyə problemləri və dövlət sifarişlərinin azalması müəssisə
başçılarını bir neçə zavodu bağlamağa vadar etmişdir. Bu da çox saylı işçi qüvvəsinin ixtisarı ilə
müşahidə olunmuşdur. Vergilər Nazirliyinin ən son məlumatına görə 2016-cı ildə ―Baltika-Bakı‖
MMC-nin, ―China Geo-Engineering Corporation İnternational‖ MMC-nin və ―Life Division‖
MMC-nin
Azərbaycandaki filialları, gördükləri işlərinin iqtisadi səməriliyini itirdiklərinə
görə,fəaliyyətlərini artıq dayandırmışlar (2).
Iş yerlərinin azalması dövlət sektorundan da yan keçməmişdir. Bu ilk növbədə ölkə
regionlarında yerli icra hakimiyyətinin aqrar sektorunun işçilərinə aid olmuşdur.
1.Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatı, 2015-ci il.
2.Dövlət Vergilər Nazirliyinin rəsmi məlumatı, 2016-cı il.
Bundan başqa 2015-ci ildə əksər dövlət qurumlarında böyük sayda işçi ixtisara salınmışdır.Bu
sıraya ―Bakı Metropoliteni‖, ―Azərenerji‖, ―Azərsu‖, ―Azəryolservis‖ və digərləri daxil
olmuşdurlar. İxtisarlar maliyyə sektorunda da baş vermişdir. Rəsmi məlumatlara görə, 2015-ci ilin
iyun-iyul aylarında Azərbaycanın maliyyə sahəsində çalışan işçilərin 10,06%-i və ya 3,4 min nəfəri
ixtisara düşmüşdülər. Təkcə bir həftə ərzində ―Azərişıq‖-da 4 min nəfərin ixtisara salınması, və
bundan başqa ayrı dövlət idarələrinin birləşdirilməsi nəticəsində baş verən ixtisarlar Azərbaycanda
işszilik səviyyəsinin artmasını daha da sürətləndirmişdir. İşsizlik problemini gərginləşdirən birdə o
haldi ki, iş yerlərini itirən işçilər yeni iş yerlərini tapmaqda böyük çətinliklərlə üzləşirlər.
İşçi ixtisarlarının dövlət təşkilatlarında baş verməsi, 2005-ci ildən böyük həcmdə Azərbaycana
daxil olan neft pullarının idarəetmə aparatının şişirdilməsinə sərf olunması ilə izah oluna bilər.
Mövcud zamanda struktur islahatlar adı altında kütləvi ixtisarlar və həmin qurumlarda
birləşdirmələr yuxarıda qeyd olunan prosesin əksi kimi qəbul oluna bilər. Bütün qeyd olunan
dəyişikliklər əmək bazarında yüksək dərəcəli gərginliyə gətirir.
Azərbaycanın rəsmi statistikasına görə 2015-ci ilin ilk 6 ayında 30 min işçinin iş yerləri
bağlanmışdır (3). Nəzərə alsaq ki, o ilin ikinci yarısında iş yerlərinin bağlanması daha da sürətlə
getmişdir, 2015-ci ildə bu göstərici təxminən 100.000 səviyyəsinə qədər çatmışdır. Ölkə
iqtisadiyyatında yaranan böhran vəziyyətinə görə 2016-cı ildə də bağlanan iş yerlərinin sayı
100.000 çərçivəsində olmalıdır.
Ölkədə işsizlik səviyyəsinin artmasına gətirən faktorlardan biri də Azərbaycanın 2015-ci ilin
sonu – 2016-ci ilin əvvəlində istehlak və kapital mallarının idxalının azalma dinamikasının baş
verməsidir. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr müavini M.Vahabovun verdiyi məlumata görə
ölkənin idxalı 2016-ci ilin yanvar ayında 65-70 faiz azalmışdır. Ölkədə 2015-ci ildə iki dəfə baş
verən devalvasiya nəticəsində, əmtəə və xidmətlərə artan qiymətlər fonunda əhalinin real gəlirləri
azalmışdır və alıcılıq qabiliyyətləri aşağı enməyə başlamışdır. Bu isə, makroiqtisadi məcmu tələbin
azalmasına gətirmişdir. Məcmu tələbin aşağı enməsi isə bir başa idxalın azalmasına gətirən
səbəblərdən biridir.
Əslində məcmu tələbin azalmasını müşahidə edərkən, bu proses daha çox kapital mallarının
idxalının (başqa sözlə onlardan istifadə olunan istehsalda iş yerlərinin) azalmasına öz təsirini
göstərir, başqa sözlə, o malların ki, yeni istehlak malların istehsalı ilə məşğuldur və istehlakçılarla
alınmırlar. Bu asılılığa daha ətraflı baxsaq, qeyd etmək vacibdir ki, idxal olunan mallar arasında
ərzaq məhsullarının payına ancaq 12% düşür, qalan çoxluq isə - zavod və fabriklər üçün
ixtisaslaşmış avadanlıq,cihazlar, kənd təsərrüfatında istifadə olunan mexanizmlar, maşınlar, alətlər
və başqa cür kapital mallarıdır. Bundan başqa, sadalanan kapital mallarına istehlak malları ilə
muqaisədə daha yüksək gəlir elastikliyi məxsusdur; ona görə də real gəlirlərin azalması ilə bu
mallara tələb daha çox aşağı enir.Əhalinin istehlak aktivliyinin zəifləməsi bir silsilə kimi,
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istehsalçıları müəssisələrində məhsul buraxılışını məhdudlaşdırmağa vadar edir, bu isə istehsal və
ticarət sahəsində fəaliyyəti daha geniş miqyasda dayandırmağa məcbur edir. Bunun ən təsirli
nəticələrindən biri işsizliyin böyüməsidir.
Yuxarıda qeyd olunan kapital mallarının idxalından asılılıq Azərbaycanın mövcud vəziyyətində
öz əksini açıq şəkildə göstərir. Bu proses Azərbaycanda artıq 2015-ci ildən başlamışdır. Ölkənin
istehsal, xidmət (əsasən ticarətdə), maliyyə sahələrində müəssisələr fəaliyyətlərini ya
məhdudlaşdırır, ya da tam dayandırırlar. İki devalvasiyadan sonra bank sektorunda problemli
kreditlərin artması, bankların biznesin maliyyəjəşdirmə fəaliyyətində ciddi çətinliklər yaratmışdır.
Misal üçün, son dövrdə tikinti sektorunda pul qoyuluşu təxminən 50 faiz azalmışdır. Ümumən,
Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda kapital qoyuluşu 3 milyard manatdan çox azalmışdır.
İşsizliyin aradan qaldirilmasının əsas yolu Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun hər tərəfli
inkişafından keçir. Bu məqsədə nail olmağın əsas şərtlərindən biri isə iqtisadi sahələrə kapital
yatırımlarının cəlb edilməsidir. Fəqət, Mərkəzi Bankın keçirdiyi iki böyük devalvasiyası ilə bağlı
ölkənin bank sisteminin iflic vəziyyətinə düşməsi nəticəsində kommersiya banklarının depozit itkisi
2016-cı ilin aprel ayının sonuna olan məlumatına görə 1,3 milyard dollar və ya 24%-dən çox olub.
2016-cı ilin fevral-aprel aylarında kommersiya banklarının 980 milyon manat depoziti
3.Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatı, 2015-ci il.
bank sistemindən geri çəkilib. Nəticə olaraq, bankların resurs potensialı kəskin tərzdə
məhdudlaşmış olur.
Azərbaycanın Dövlət Statistika İdarəsinin məlumatına görə ölkədə 2016-cı ilin yanvar-iyun
aylarında bütün maliyyə mənbəələrindən cəmi 4,2 milyard dollar kapital qoyuluşu həyata
keçirilmişdir(4). Nəzərə alsaq ki, 2015-ci ilin eyni dövründə bu göstərici 7,9 milyard dollar
təşkil etmişdir, demək olar ki, 2016-cı ildə edilən yatırım 3,7 milyard dollar və ya 48% azalmışdır.
Yerli investisiyalara gələndə 2016-cı ildə onlar 68% və ya 2,7 milyard dollar azalmışdır. Xarici
investisiyalar da 18%-dən artıq aşağı enmişdir.
Demək olar ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrində kapital qoyuluşunda azalmalar var. Ölkə
iqtisadiyyatında özəl və xarici sərmayə yatirımlarında azalma bir yana, dövlət investisiyalarında da
tükənmə işsizlik probleminin həllini daha da mürəkkəbləşdirir. Belə ki, Azərbaycanda 2016-ci ildə
dövlət büdcəsindən investisiyalar üçün 3 milyard manat nəzərdə tutulub. 2015-ci ildə bu rəqəm 6,9
milyard manat idi və carı illə muqaisədə 2,3 dəfə çox idi. Buna baxmayaraq, 2016-ci il üçün
ayrılan pulun carı ilin 4 ayında ancaq 246 min manatı istifadə olunmuşdur. Belə vəziyyətdə dövlət
investisiyaların işsizlik səviyəsinin azalmasına heç bir müsbət təsiri ola bilməz.
Qeyd edilən geriçəkilmələr ölkədə işsizlik səviyyəsinin artmasına güclü təsir göstərməkdədir.
Buna əlavə olaraq ―Moody`s İnternational‖ beynəlxalq reytinq agentliyi 2016-ci ilin əvvəlində
etiraf etmişdir ki, Azərbaycanda bank sektoru acınacaqlı vəziyyətdədir, problemli kreditlər 20 faizə
çatacaq və yaxın 12-18 ayda ölkənin bank sektorunda müsbət dəyişikliklər gözləmək çətindir(5).
―Moody`s‖ və onun kimi başqa beynəlxalq təşkilatların verdikləri hesabatlar yerli və xarici
investorları Azərbaycana yatırımlar etməkdən çəkindirir. Bu prosesin qarşısını almaq üçün ölkədə
tələb olunan biznes və investisiya mühiti mövcud deyil.
Elə bunun köməyi ilə, mövcud zamanda Azərbaycandan başqa ölkələrə axın edən yerli iş
adamlarının və onların sərmayələrinin həcmində yer alan artımı izah etmək olar. Rəsmi məlumata
əsasən, 2013-2015-ci illərdə Azərbaycan kapitalı ilə Türkiyədə yeni qurulan şirkətlərin sayı 507- yə
çatmışdır. Başqa qonşu ölkədə, Gürcüstanda Azərbaycan ən iri xarici investordur. Gürcüstan Milli
Statistika Xidmətinin açiqladığı məlumata əsasən Azərbaycan bu ölkınin iqtisadiyyatına təkcə
2015-ci ildə 550 milyon dollar birbaşa investisiya yatırmışdır. İl ərzində qoyulan xarici
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investisiyaların tərkibində Azərbaycanın payı 35 faiz təşkil etmişdır. Azərbaycandan gedən adamlar
öz müəssisələrini, və onlara uyğun yeni iş yerlərini Avropada, Ukraynada və Rusiyada da açırlar.
Azərbaycanın özünün investisiyalara böyük ehtiyacı olduğu halda, ölkədən kapital axını davam
edərək, ölkədə işsizlik probleminin gərginləşməsinə əlavə şərait yaradır. Buna səbəb Azərbaycanda
iş adamları üçün fəaliyyət göstərmək çətindir –qanunlar zəif işləyir, sahələrin əksəriyəti iri
məmurların inhisarındadır. Burada biznes yüksək dərəcədə risklidir. Xaricdə isə biznesin qurulması
üçün lazım olan mühit daha əlverişlidir. Belə mühitin Azərbaycanda olmaması, qeyri-neft
sektorunda yeni iş yerlərini açmaq üçün mühüm rol oynaya bilən, ölkəyə gələn xarici sərmayələrin
olduqca zəif olmasını izah edir. Bu sərmayələrin 68%-i mövcud zamanda neft sektoruna qoyulur.
Sərmayələrin ancaq 32%-i qeyri-neft sektoruna yönəldilir. Bu faizin nə dərəcədə az olmasını qeyrinəft sektoru zəif inkişafını əks etdirən rəqəmlər göstərir. Beləki, Azərbaycanda rəsmi qeydiyatda
olan 1400 min nəfərdən 1000 mini dövlət sektorunda çalışması, özəl sektorda isə yalnız qalan 400
min adamın işləməsi özəl sektorun acınacaqlı vəziyyətini əks etdirir. Belə vəziyyət işsizliyin yüksək
olmasının və işçi qüvvəsindən qeyri-səmərəli istifadə etməsinin göstəricisidir.
Hər bir ölkənin iqtisadiyyatının məhsuldarlığını bir işçiyə düşən məhsulun həcmi göstərir.
Indiki zamanda neft sektotunda çalışan 60 min işçi ölkənin ÜDM-un 50 faizini yaradır. Qalan 50
faizı isə qeyri-neft sektorunda çalışanlar yaradır. Qeyri-neft sektorunda çalışanlar isə işçi
qüvvəsinin 98 faizini təşkil edir.
Fəqət, ölkə iqtisadiyyatının məhsuldarlığının artırılmasına qulluq edən, xaricdən Azərbaycana
gələn sərmayə yatırımlarının genişlənməsi, müasir texnoloqiyaların tədbiqi və yeni müəssisələrin
açılması, ayrı sözlə yeni iş yerlərinin yaradılması, ölkədə ancaq rəqabətli azad sahibkarlıq şərtlərinə
uyğun iqtisadi mühitin formalaşması fonunda baş verə bilər. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan
höküməti sahibkarların səmərəli və mənfəətli bizneslərini və mülkiyyətini korrupsiya və məmur
inhisarçılığından təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Bu isə
4.Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatı, 2016-ci il.
5. ―Moody`s İnternational‖ beynəlxalq reytinq agentliyinin bületeni, 2016-ci il.
qanunun aliliyi və sərbəst icrasından, müstəqil məhkəmə sisteminin yaradılmasından sonra ola
bilər. Bu işsizlik probleminin həlletmə prosesinin əsasını təşkil etməlidir.
Son zamanlar, dövlət məmurları tərəfindən geniş təbliğ olunan yeni açılan iş yerləri, heç də
gərginləşən işsizlik problemini həll etməyə nail ola bilmir. Hökümət rəsmilərinin sözlərinə görə,
2014-2015-ci illərdə Üçüncü Dövlət Proqramının icrası ilə əlaqədar Azərbaycanda 15400, o
cümlədən 2015-ci ildə 6300 yeni müəssisə yaradılmışdır. Bu sayda açılan yeni müəssisələr
Azərbaycanda işsizlik problemini yüksək dərəcədə həll edə bilərdi. Ancaq əslində bu müəssisələr
siyahısına əsasən bir sıra mehmanxanalar və istirahət mərkəzi daxildir (―Qafqaz Baku Sport Hotel‖,
―Bulvar Hotel‖, ―Park Chalet Shahdag‖, ―Qalaaltı Hotel & SPA‖ və ―Dalğa Beach-Aqua Park‖).
Sənaye müəssisələrindənsə Sumqayıt toxuculuq fabrikasını, beton
məmulatı və texniki avadanlıqlar zavodlarını, etilen-polietilen zavodundakı yenı qurğularını,
Naxçıvan Sənaye Kompleksini və 2 elektrik stansiyasının (Göyçay Su Elektrik Stansiyası və
Naxçıvan Günəş Stansiyası) misal göstərmək olar. Təbii ki, burada sadalanan müəssisələr yuxarıda
qeyd olunan 6300 kəmiyyətdən çox uzaqdır. Qeyd olunan rəqəm ilk öncə qeydiyyatdan keçən
şirkətləri daxil edir. Ancaq demək lazımdır ki, qeydiyyatdan keçən bu hüquqi şəxslərin böyük
hissəsi bir-iki nəfərdən ibarət olan qurumlardır, və təbii ki, onlar işsizlik probleminə ciddi dərəcədə
təsir göstərməyə qadir deyillər. Eyni zamanda yeni müəssisələrin açılması haqqında deyərkən,
dövlət rəsmiləri bağlanan muəssisələrin sayını vurğulamırlar. Ancaq, təkçə 2012-2015-ci illərdə
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə
Azərbaycanda 1847 hüquqi şəxs ləğv
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olunmuşdur.(6) Belə ―sürətlə‖ yeni iş yerlərinin açılması,ona oxşar ―sürətlə‖ onların bağlanması ilə
müşahidə olunur. Misal üçün, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2016-ci ilin birinci
rübündə Azərbaycanda 42 min daimi yeni iş yeri açılmışdır. Eyni zamanda DSK- nin verdiyi başqa
məlumata görə ölkənin işçilərinin sayı 2016-ci ilin 1 yanvar tarixində 1 milyon 496 min adam, üç
aydan sonra isə 1 aprel tarixində ancaq 1 milyon 500 min nəfərə çatmışdır.(7) Başqa sözlə, bu
rəqəm ancaq 4 min artmışdır. Onda bu nəticəyə gəlmək olar ki, başqa müəssisələrdə 38 min iş yeri
bağlanmışdır.
Burada qeyd etmək lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatında, dövlətin əsas missiyası yeni iş yerlərini
açmaq deyil; iş yerləri açanlara bürokratik və korupsion əngəllər yaratmayaraq, onlara, azad
sahibkarlıq tələblərinə uyğun, iqtisadi və hüquqi şəraiti təmin etməkdir.
Azərbaycanda,iqtisadiyyatın tənəzzül keçirtdiyi dövrdə, yuxarıda qeyd olunan istiqamətdə
dövlət tərəfindən aparılan işlər, ölkədə iqtisadi və sosial işgüzarlığın dirçəlişinə yönəldilsə də, ən
əvvəl, hökümət iqtisadiyyətın özəl sektorunda baş verən müəssisələrin çoxsayda bağlanmasının və
onların real sayının azalmasının qarşısını almalıdır.
Son iki ildə neftin dünya bazarında qiymətinin ucuzlaşması və Qərbin Rusiyaya qarşı
beynalxalq sanksiyaların tədbiqi rublun dollara və avroya nisbətən kursunu kəskin dərəcədə
ucuzlaşdırmışdı. Rusiya iqtisadiyyatının böhran vəziyyətinə düşməsi nəticəsində əhalinin yaşayış
səviyyəsini aşağı endirmişdi və Rusiyada müvəqqəti çalışan və oranı tərk edən 100 minə yaxın
Azərbaycan vətəndaşı məcbur olmuşdu vətənlərlnə qayıtsın. İş yerlərini itirmiş insanların
vətənlərinə qayıtması, nəticədə, Azərbaycanda işsizlik səviyyəsinin artmasına və onun problem
kimi daha da gərginləşməsinə gətirmişdir. Rusiyanın rəsmi statistikasına görə bu ölkədə böhrandan
öncə təxminən 600 min iş üçün bura gələn azərbaycanlı yaşayırdı.Nəzərə alsaq ki, orada
çalışanların əksəriyyəti rayonlardan gedən insanlardır, demək olar ki, Rusiyada vəziyyətin
pisləşməsi ilk növbədə Azərbaycanın regionlarında işsizlik səviyyəsinin artmasına təsir göstərir.
Azərbaycana qayıdanların əksər hissəsi şimal (Quba, Qusar və Xaçmaz) və qərb (Tovuz, Şəmkir və
Qazax) rayonlarındandır. Azərbaycan vətəndaşlarının Rusiyadan geri qayıtması ölkədə sosial
gərginliyin artmasına və kriminogen durumun pisləşməsinə qulluq edir.
Əmək bazarında gərginliyi yaradan başqa amillərdən biri də burada əmək miqrantlarının
olmasıdır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatına görə 2016-ci ilin əvvəlində Azərbaycanda
28 min 215 nəfər əmək miqrantı olub. İşsizliyin artması fonunda əcnəbilərin yerini yerli iş
qüvvəsinə verilməsinin labüdlüyu daha da artıb(8). Ancaq bu işin reallaşdırılması
6.Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatı, 2015-ci il.
7.Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatı, 2016-ci il.
8.Dövlət Sosial Müdafia Fondun məlumatı, 2016-ci il.
müəyyən problemlərlə üzləşir.Özəl şirkətlər işçini işə götürərkən ən əvvəl onların
professionallığını nəzərə alır. Qeyd etmək lazımdır ki, yerli və xarici işçilər arasında müəyyən
fərqlər var. Əcnəbi işçilər işlədikləri şirkətlərin tələblərini qeyri-şərtsiz yerinə yetirirlər. Azərbaycan
vətəndaşları isə əksinə onlardan tələb olunan iş şərtlərini yerinə yetirmirlər, ya da işi qeyri dəqiq
icra edirlər. Bu nöqsanlar əsasən özünü servis sahəsində (otel biznesi) biruzə verir.Yerli əhalinin
mentaliteti biznesin əsas qaydalarından olan ‖müştəri həmişə haqlıdır‖ prinsipini qəbul etmir. Buna
görə də yerli iş qüvvəsinin az çalışdığı sektorlarda əcnəbilər çoxluq təşkil edir.
Ancaq bu vəziyət Azərbaycanın dövlət təşkilatlarının məşğulluqla bağlı üzləşdikləri yeganə
problem deyil. Mövcud zamanda işsiz vətəndaşların işə düzəlmək məsələləri ilə məşğul olan dövlət
idarələrinin fəaliyyəti bir tərəfdən, və biznes sahiblərinin və müəssisələri idarə edən
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menecerlərin maraqları digər tərəfdən bir-birilə üst-üstə düşmür. Iş adamları maraqlıdırlar ki,
öz müəssisələrinə ən savadlı və təcrübəli işçiləri cəlb etsinlər. Dövlət iş təminatçıları isə çalışırlar
ki, hamıdan əvvəl öz qohumlarını və tanışlarını işlə təmin etsinlər. Buna görə də, ona baxmayaraq
ki, mövcud qanunvericiliyə görə iş adamları onlarda boş iş yerlərinin olması haqqında məlumatı iş
axtarma xidməti təşkilatlarına vaxtında verməyə görə məsuliyyət
daşıyırlar, onlar bu məlumatı gizlətməyə daha çox üstünlük verirlər. Azərbaycanda işçi axtaran
müəssisələr məşğulluq mərkəzləri ilə əməkdaşlıqdan çətinlik çəkirlər, ona görə ki, onlara təklif
olunan namizədlər bir qayda kimi qoyulan tələblərə uyğun olmurlar. Əslində iş adamları yeni
işçilərini özləri seçməlidirlər və dövlət təşkilatları bu işdə onlara heç bir təsir etməməlidirlər. Qeyd
olunan şərt ilk növbədə özəl müəssisələrə aiddir. Bu müəssisələr əmək qüvvəsini axtararkən özəl
təşkilatlara müraciət etməyə üstünlük verirlər. Ona görə ki, tələb olunan mütəxəssisləri ancaq
onların köməyi ilə tapa bilirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda yüksək səviyyədə qeyriformal işçi qüvvəsi mövcuddur. Belə işçilərlə işə qəbul olunan zaman əmək müqaviləsi bağlanmır.
Bu vəziyyət isə Azərbaycanda real işsizlik səviyyəsinin dəqiq müəyyən etməsində çətinliklər
yaradan ―kölqə iqtisadiyyatı‖ ilə sıx bağlıdır.
Dövlət Statistika Komitəsinin sədr müavini Rauf Səlimov tərəfindən etiraf olunan
Azərbaycanın ―kölqə iqtisadiyyatının‖ ÜDM-da payının 9 faizdən çox olması (beynalxalq və yerli
müstəqil ekspertlərin hesablarına görə bu göstərici bir neçə dəfə açıqlanan səviyyədən çoxdur –
qeyri-leqal sektorun payı ÜDM-da təxminən 60 faiz təşkil edir) ölkədə real məşğulluq səviyyəsini
qaldırır. ―Kölqə iqtisadiyyatı‖ deyəndə, bura qeydiyyatsız qeyri-leqal istehsalla məşğul olan
müəssisələrdən başqa yerli şou-biznes iştirakçıları, təmirlə və inşaatla məşğul olan briqadalar,
universitetlərin qəbul imtahanlarına hazırlaşdıran məktəb müəllimləri də daxıldir.
Azərbaycanda böhran şəraitində böyük müəssisələrdə işçilər ixtisara salınanda, onlar özlərinə
ayrı-ayrı sahələrdə qazanc yeri tapmağa çalışırlar. Bu məqsədlə işsiz insanlar nəğd pula və vergiləri
ödəməyərək xırda ticarət, ev ya da maşın təmiri, evlərdə kiçik yaşlı uşaqlara baxmaq fəaliyyəti ilə
məşğul olmağa başlayırlar. ―Kölqə iqtisadiyyatınıda‖ çalışanlar qeyri-formal işçi olaraq, öz
fəaliyyətlərini iş yerlərində rəsmiləşdirməsələr də, əslində, orada işləyərək və məvacib alaraq
məşğul iş qüvvəsi kimi nəzərə alınmalıdırlar.
Məqalədə mövcud zamanda Azərbaycana məxsus olan iqtisadi, sosial və hüquqi problemləri
nəzərə alaraq, yeni iş yerlərinin açılması və məşğulluq səviyyəsinin qaldırılmasının həll olunması
yolu ciddi şəkildə aşağıda verilən təkliflərdə göstərilir. Bu problemin həllinin strateji istiqamətləri
bunlardır:
1. Azərbaycanda məşğulluq səviyyəsinin qaldırılmasının əsas strateji yolu dövlət sektorun
əsassız şişirdilməsindən yox, özəl qeyri-neft sektorunun inkişafindan keçməlidir.
2.Qeyri-neft sektorunun əsasını təşkil edən azad sahibkarlığın inkişafını və iqtisadi sektorlarda
rəqabətli bazarların yaradılıb qorunmasıdır.
3.Hökumət ilk növbədə pərakəndə və, əsasən, inhisarlaşmış yerli topdan satış bazarında
inkişaflı rəqabəti təmin etməlidir. Bu məqsədlə, bir başa topdan satış bazarlarda və inhisarla

bağlı olan gömrükdə ölkəyə idxal olunan məhsulların daxil olmasına süni, qanundan kənar
məhdudiyyətlər dayandırılmalıdır və idxal üçün əlavə həvəsləndirici rüsumlar tətbiq edilməlidir.
4.Gələcəkdə yeni iş yerlərinin açılması üçün ölkədən xaricə iri miqyasda kapital axınının sərt
azaldılması və xarici investorların Azərbaycana sərmayə yatırımlarının artması üçün təcili tədbirlər
görünməlidir.
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4.Kiçik və orta müəssisələrə daha çox uzunmüddətli ucuz və güzəştli kreditlər verilmək üçün
olkədə bank sisteminin səmərəli fəaliyyəti təmin olunmalıdır.
5.İdxaldan asılılığı azaltmaq və yerli sahibkarlar üçün ölkəyə ən çox idxal olunan əmtəə
çeşidlərinin istehsalına olan vergilərin azaldılması və bu sahələrin istehsalçılarına dövlət tərəfdən
güzəştli kreditlərin və subsidiyaların daha geniş verilməsidir.
6.İslahatları iradəylə, səmərəli, ardıcıl, məqsədyönlü həyata keçirtmək üçün, tərkibinə əsasən iri
istehsal müəssisələrinin və satış şəbəkələrinin sahibləri daxil olmadan, hökumətin islahatçı, azad
bazar təfəkkürünə məxsus olan komandası yaradılmalıdır. Burada ən vacib odur ki, biznes və siyasi
idarəçilik bir-birindən ayrı olmalıdır.
7.Yuxarıda sadalanan təkliflərin uğurla reallaşdırılmasında hökümət qurumları tərəfindən
ölkəni bürüyən inhisarçılıq və korrupsiya ilə mübarizəni nə dərəcədə iradə və qətiyətlə
aparılmasından çox asılıdır. Bu sahədə ciddi nəticəsizlik işsizlik probleminin həll olunmamasına
öncədən zəmanət verir.
8..Mülkiyyətin toxunulmazlığına təminat verə bilən, sahibkarların hüquqlarının və maraqlarının
müdafiəsinə qadir olan, yeni islahatlar əsasında müstəqil məhkəmə sistemi yaradılmalıdır.
9.Bütün sadalanan təkliflərin yeganə yolu ölkədə, dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları
tərəfindən təsdiq olunmuş ədalətli seçkilərin keçirilməsindən keçir.
Azərbaycanın iqtisadi, demoqrafik, təbiət və sərvət xüsusiyyətlərini, bir də tarixi baxımdan
iqtisadiyyatının ənənələrini və imkanlarını nəzərə alanda, ölkənin böhrandan çıxışını, və bunun
köməyi ilə məşğulluq səviyyəsinin nəzərəçarpacaq dərəcədə qalxmasını məntiqi tərəfdən təsəvvür
etmək o qədər də çətin deyil. Bunun üçün həlledici yol kimi, ilk öncə yuxarıda qeyd olunan qeyrineft sektorunun inkişafı mütləqdir. Bu yol hamı tərəfindən dəstəklənsə də və buna qarşı heç kəsin
etirazı olmasa da, bütün həll oluna bilinməyən çətinliklər bundan sonra başlayır. Əksər tərəflər
etiraf etsələr də ki, iqtisadi inkişafın yolu Azərbaycanın məmur inhisarçılığına və korrupsiyasına
qarşı ardıcıl mübarizədən, hüquqi dövlətin prinsiplərinin ( müstəqil məhkəmənin, azad seçkilərin və
s.) reallaşdırılmasından keçir, əsas həll olunmamaqda qalan problem bir sualla əks olunur –burada
sadalanan müasir labüd tələbləri cəmiyyətin bütün təbəqələri həyata keçirməyə hazırdırmı?
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ƏMƏK MƏHSULDARLIĞININ YÜKSƏDĠLMƏSĠNDƏ MOTĠVASĠYA AMĠLĠ
İnsan amili müasir dünyada təşkilatların ən əhəmiyyətli kapitalı kimi qəbul edilmişdir. İnsan
kapitalının bu qədər əhəmiyyətli olması gündən-günə motivasiyanın tətbiqinə ehtiyacın artmasına
gətirib çıxardı. Buna görə də motivasiya tətbiqi heyətin idarə edilməsində başlıca alət olaraq
təşkilatın uğurunda önəmli rol oynamışdır. Təşkilati məqsədlə motivasiyanın təmin edilməsi üçün
xeyli sayda təşviqi alətlərdən istifadə olunur. İnsanın istək və tələbatlarının müxtəlifliyini nəzərə
alaraq söyləyə bilərik ki, moivasiya və təşviqedici vasitələr milli, mədəni dəyərlərin fərqinə görə
dəyişir. Başqa sözlə, bir işçi üçün lazım olan motivasiya vasitəsi, digər işçilər üçün maraqlı olmaya
bilər. Bununla əlaqədar iqtisadi, sosial, psixoloji və təşkilati nöqteyi-nəzərdən motivasiya yönümlü
tədqiqatların şübhəsiz təkmilləşdirilməsi barədə fikir bildirmək olar.
Açar sözlər: motivasiya, işçi, məhsuldarlıq, dəyər, effektivlik, uğur.
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МОТИВИРУЮЩИЙ ФАКТОР В ПОВЫШЕНИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В настоящее время человеческий фактор был принят как основной капитал
организации. Столь значимое становление человеческого капитала привело к тому, что с
каждым днем растет потребность в мотивационном применении. По этой причине,
мотивационное применение, являясь главным используемым средством в менеджменте
персоналом, сыграло важную роль в успехе организации. Используются большое количество
инструментов поощрения в сфере обеспечения мотивации и организационных целей
работников. Учитывая несоответствие человеческих потребностей везде, всегда и в
отношении других людей, можно заявит о различии средств поощрения по отношению к
народам, культурным различиям и ценностям. Другими словами, не важно, чтобы
мотивационный фактор для одного работника било значительным для другого. В связи с
этим, можно заявить о несомненном улучшении мотивационных исследований с
экономических, социальной, психологической и организационно-управленческих точек зрения.
Ключевые слова: мотивация, работник, производительность, стоимость,
эффективность, успех.
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MOTĠVATĠNG FACTOR ĠN ĠNCREASĠNG LABOUR PRODUCTĠVĠTY
Human element has been accepted most important capitals of the organizations in the modern
world. To seem human capital such important case increased requirement of motivation applies that
directed its behaviors day by day. For this reason motivation is one of the applications used in a
management of workforce plays an important role in a reaching to success of the organizations. To
ensure motivation in organizations, to act for the purposes of organization are used a large number of
encouraging tools. Taking into consideration the differences of human wants and needs, we can say
that motivation encouraging tools will vary according to the nationality, cultural differences and
values. In other word, motivation factor, which is important for an employee may not important for
other employees. For this reason taking consideration motivation as a multi-dimensional and
researches standing on a measures, economic, socio-psychological and organizational-management
will be indispensable.
Key words: motivation, worker, productivity, value, performance, success.
Motivasiya anlayıĢı və önəmi
Motivasiya insanların müəyyən bir məqsədi həyata keçirmək naminə öz arzu və istəkləri ilə
davranmalarıdır. İnsanları gözlənilən və istənilən istiqamətdə hərəkət etmə və davranmalarına sövq
edən özləri və ya ətraflarından qaynaqlanan müxtəlif motiv və motivlər birliyidir. Motivasiya
təşkilatın və fərdlərin ehtiyaclarını qarşılayacaq bir iş mühiti yaratmaq məqsədilə fərdin hərəkətə
keçməsi üçün təsirlənmə və təşviq edilməsi prosesidir. Motivasiya bir hərəkətin istiqaməti, şiddəti və
davamlılığı üzərinə sürətli şəkildə və dərhal edilən təsirdir.
İnsan davranışına təsir etmədə birinci amil insanın içində onu müxtəlif şəkillərdə davranmağa
istiqamətləndirici güc olan motivlər və bu motivləri hərəkətə keçirən xarici faktorlarla əlaqədardır.
İkinci amil müəyyən bir hədəfə yönəlmə ilə əlaqədardır. Üçüncü amil isə ilk iki faktora bağlı olaraq,
fərdin davranışını davam etdirməsi və ya etdirməməsi ilə əlaqədardır. Bu üç amil işçinin analiz
edilməsi və onun başa düşülməsi baxımından açar mövqeyindədir.
Təşkilatda əsas məqsəd istehsal nəticəsində mənfəət əldə etməkdir. Mənfəət əldə edə bilməyən
təşkilatlar mövcudluqlarını qoruya bilməz. Kiçik və böyük miqyaslı mal və ya xidmət istehsal edən
bütün şirkət rəhbərləri şirkət məqsədlərini həyata keçirmək üçün personalı effektiv və məhsuldar bir
şəkildə dəyərləndirmək vəziyyətindədir. Bu isə işçilərin motivasiyalarının yüksək tutulması ilə
mümkündür.
Menecmentdə insanlarla işləmək bacarığı, onların xüsusiyyətlərinə uyğun idarə olunması
vacibdir. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, insanların xasiyyətini dəyişməyə cəhd mənasız işdir,
sadəcə onların davranışlarına təsir etmək olar. Bu, motivasiya adlanır. Başqa sözlə, motivasiya işçini
―işlədən‖ amillərdir.
Motivasiya işçilərin məhsuldarlığının artırılması üçün çox mühüm və inkaredilməz vasitədir.
İnsanların motivasiyası onların hansısa ehtiyaclarının ödənilməməsi ilə birbaşa bağlıdır. Bunun
üçün insanların ehtiyaclarını başa düşmək, ona uyğun reaksiya vermək lazımdır. Məsələn, işçini
şirkətdə hansı amillər saxlaya bilər? Əmək haqqı, iş şəraiti (fərdi kabinet, internet və s.), karyera
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perspektivi, xarici ölkəyə səfərlər, sərbəst iş qrafiki, premiya, kollektivlə birgə sosial tədbirlər,
treninqlər, rəhbərlik tərəfdən xoş rəftar, səlahiyyət, işçiyə dəyər verilməsi, işin maraqlılığı,
qərarvermə sərbəstliyi və s. Bu sadalanan amillərin təsiri hər bir fərd üçün spesifikdir. Elə işçi var ki,
sərbəst iş qrafiki ilə, digəri premiyalarla, treninqlərlə və s. motivasiya olunur. Ona görə də
motivasiya proqramı bütün işçilər üçün eyni qaydada yox, fərdi yanaşma ila həyata keçirilir.
Bundan əlavə, işçilərin ödənilməmiş ehtiyaclarının ödənilməsi daha effektiv olur. Məsələn, işçinin
əmək haqqı kifayət qədər yüksəkdirsə, deməli digər amillərə – xarici səfərlər, səlahiyyətinin
artırılması və s. müraciət olunmalıdır. Tanınmış psixoloq Abraham Maslonun ―ehtiyaclar
piramidası‖na görə, insanlar ilk növbədə ən vacib 1-ci dərəcəli ehtiyaclarını ödəyəndən sonra daha
yüksək dərəcəli ehtiyacları barədə düşünürlər. A.Maslovun nəzəriyyəsinə əsasən, ehtiyaclar
aşağıdakı kimi sıralanır:
1) Fizioloji ehtiyaclar – insanın yaşaması üçün lazım olan ən zəruri ehtiyaclar (qida, geyim,
sığınacaq və s.)
2) Təhlükəsizlik ehtiyacları – iş, xəstəlikdən qorunma və s.
3) Sosial ehtiyaclar – Bura məxsusluq, sevgi kimi ehtiyaclar aiddir. Sosial ehtiyaclar
ödənilmədikdə insan özünü təklikdə hiss edir.
4) Ehtiram (hörmət edilmə) ehtiyacı – Buraya başqaları tərəfindən qəbul olunma, hörmət
edilmə, təqdir edilmə, şöhrət kimi ehtiyaclar daxildir.
5)
Özünü reallaĢdırma ehtiyacı – Bu ehtiyac digər ehtiyacları ödənilmiş insanlarda
meydana gəlir. Onlar özlərinə güvənərək öz iddialarını açıq şəkildə ortaya qoyurlar.
Maslonun modelinə işçilərin nümunəsində baxsaq, onlarda 1-ci dərəcəli ehtiyaclara əmək
haqqı, işin təhlükəsizliyi və iş şəraitini aid edə bilərik. Bu ehtiyacların ödənilməsi işçilərə əlavə
motivasiya verməsə də, həmin ehtiyacların təmin olunmaması işçilərdə narazılıq yaradır. İşçilərin
motivasiyası isə yüksək səviyyəli ehtiyacların təmin olunması ilə formalaşır. Bunlara əlavə
səlahiyyətin verilməsi, vəzifədə artım, qərarvermədə azadlığın artırılması, işinin şirkət üçün
faydalılığını hiss etməsi, rəhbərlikdən ―təşəkkür‖ alması və s. aiddir.
İnsanları idarə etmək üsulunun onların davranışına təsiri böyükdür. Ona görə və menecmentin
üsulu seçilərkən insanlar və situasiya nəzərə alınmalıdır. Menecment üzrə məşhur professor Duqlas
Mak Qreqor (1906- 1964) özünün X və Y nəzəriyyələri ilə insanların menecmenti üsullarını təsvir
etmişdir. X nəzəriyyəsinə əsasən, nəticəyə nail olmaq üçün işçilərə daim göstəriş verilməli,
nəzarətdə saxlanılmalıdır. Çünki işçilər tənbəldir, hər vəchlə işdən yayınmağa çalışırlar. X
menecerləri kəskin nəzarətə üstünlük verir, işçiləri təzyiq altında saxlayır, işə vaxtaşırı müdaxilələr
edir, günahkar axtarır, cəza mühiti formalaşdırırlar. Onlar hesab edirlər ki, işçiləri yalnız əmək haqqı
maraqlandırır. Y nəzəriyyəsinə əsasən işçi öz işindən həzz alır, onu yalnız əmək haqqı
maraqlandırmır. Bu işçilərə sərbəstlik verilməli, yeni ideyalara, təkliflərə təşviq edilməlidir. Duqlas
Mak Qreqora əsasən, X və Y nəzəriyyələrinin birlikdə tətbiqi nəticəsində effektiv idarəetməyə nail
olmaq olar. Yəni, işçilərə yeri gələndə göstərişlər verilməli, nəzarət edilməli, amma sərbəstlik də
verilməli, təşəbbüskarlıq aşılanmalıdır.
Motivasiya və məhsuldarlıq
Bir işi etməyə məcbur edilən fərd o işi həvəslə etməyə məcbur edilə bilməz. Bir işi sevərək
etmək daxildən gələn istəklə olur və bu istəyi yaratmaq üçün fərdi müxtəlif üsullarla motivasiya
etmək lazımdır. Məhsuldarlığın işçilər baxımından daşıdığı dəyər iki istiqamətli olaraq araşdırıla
bilər: birincisi, məhsuldarlıq artımı nəticəsində işçilərin əldə edəcəkləri əlavə məvacib, ikincisi,
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işçilərdə meydana gələn məhsuldarlıq artışının onlarda işdən zövq alma duyğusuna yol açması və
onların motivasiyasını artırması. Motivasiyası olmayan işçinin effektiv performans göstərməsi və
məhsuldar çalışması gözlənilməməlidir. İşçi bacarığına uyğun bir iş etmirsə, bu vəziyyət onda
məmnunsuzluq və narahatlıq yaradır. Qabiliyyətlərinə uyğun olmayan, mənasız işlərlə məşğul olan
istedadlı işçidə bezginlik, həyatla olan əlaqələrində boşalma, fiziki-zehni gərilmə kimi əlamətlər
görülə bilər.
Hər insanın sahib olduğu müəyyən bir potensial vardır. Əsas olan bu potensialın menecerlər
tərəfindən aşkar edilməsi və təşkilat məqsədlərini reallaşdırmağa istiqamətləndirilməsidir. İşçilərin
gördükləri işlər haqqında məlumata sahib olmaları təşkilatda pərformansın yaxşılaşmasına səbəb olur
ki, bu da nəticədə məhsuldarlığın və keyfiyyətin artımına gətirib çıxarır. Məhsuldarlıq artımı işçinin
etdiyi işi həvəslə, yəni yüksək motivasiya ilə etməsinə bağlı olaraq reallaşır.
Təşkilatların əsas məqsədi səmərəliliyi və məhsuldarlığı artırmaqdır. Buna nail olmaq istəyən
təşkilatların əvvəlcə fərdlərin motivasiya və performans səviyyəsi artırmaları lazımdır. Təşkilatlarda
məhsuldarlığın artması üçün menecerlər lazımi səviyyədə rəqabəti dəstəkləməlidir. Çünki rəqabət,
işlərin edilmə sürətini artıran, işçiləri həvəsləndirən, onları daha çox işləməyə itən bir vasitədir.
İşçilər üçün rəqabət məhsuldarlığı artıran və motivasiya yüksəldici bir ünsürdür. Bunun səbəbi də
rəqabətin olduğu bir şirkətdə işçilərin daha müvəffəqiyyətli olmaları və sonrasında ehtiram görmə,
prestij sahibi olma və özünü reallaşdırma motivlərini təmin etmələridir. Hansı iş sahəsində olursa
olsun, bütün təşkilatlarda rəhbərlərin təməl siyasətlərindən biri işçilərin işlərini yüksək motivasiya
ilə etmələrini, bacarıq və məlumatlarını ən üst səviyyədə istifadə etmələrini və ortaq məqsədi
reallaşdıra biləcək səylərə istəklə qatılmalarını təmin etməkdir. İşçilərin əhval-ruhiyyələrinin
yüksək tutula bilməsi üçün ünsiyyət kanallarının daima açıq saxlanılması vacibdir.
İşçiyə önəm və dəyər vermək, diqqət yetirmək, müasir idarəetmədə məhsuldarlığın təməlini
təşkil edir. İnsan düşüncələri və duyğuları baxımından mürəkkəb bir yaradılışdır. Onun bu mürəkkəb
quruluşu fərqli gözləntilərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Təbii olaraq gözləntilərə təsir edənən vacib
səbəb ehtiyacların aradan qaldırılmasıdır və bu səbəblə də hər bir təşkilatların öncəliklərində insan
amili başda gəlir. İşçilərin səlahiyyət və öhdəliklərini artırmaq onların sərbəst bir iş şəraitində daha
səmərəli və məhsuldar işləməsini təmin edəcək. İşçilərin üzərində repressiv bir nəzarət etmə
mexanizminin olması, onların fikir və istəklərinin nəzərə alınmadığı bir iş mühiti işçilərin
məhsuldarlıqlarının azalmasına səbəb olur.
Motivasiya bütün insan davranışlarında məhsuldarlığı inkişaf etdirmə səylərində təməl təşkil
etməkdə və işçilərinin yüksək məhsuldarlığa istiqamətləndirilməsində ən effektiv yol olmaqda
davam edir. Motivasiyaedici fəaliyyətlər insanlarda uzun müddətli inkişaf arzusu yaradır, insanları
maarifləndirir, məhsul və xidmət istehsalında daha yaxşı işləməyə və daha yaxşı yollar tapmağa
təşviq edir. İşçi qüvvəsinin effektiv istifadəsində əhəmiyyətli bir məqam olan motivasiya davranış
formasının tələb olunan istiqamətdə dəyişməsinə yol açan müsbət bir dəstəkdir. İnsanlar etdikləri işin,
onları tamamladığı hissini verən, peşə biliklərini və kariyera planlarını zənginləşdirən mühüm bir
fəaliyyət olduğunu görmək istəyirlər. Bu baxımdan motivasiya və məhsuldarlıq müəssisədəki
inzibati və fərdi inkişafın vahid bir parçası olaraq qiymətləndirilməlidir.
İşçiləri motivasiya etmək vasitəsilə məhsuldarlıq səviyyəsini artıran şirkətlərdə əldə edilmiş
məhsuldarlıq artışının təşkilata birbaşa töhfə vermiş olan bu işçilərə hansı şəkildə təsir edecəyi və nə
kimi faydalar gətirəcəyi nöqtəsi olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki, motivasiya prosesinin davam edə
bilməsi üçün işçilərdə əldə edilən məhsuldarlıq artışı sonrası yarana biləcək bir sıra gözləntilərin
qarşılanması zəruridir. Məhsuldarlıq artımı fərqli şəkillərdə işçilərdə özünü biruzə verdiyi zaman

335

işçilər daha yaxşı imkanlar əldə etmiş olur, onların şirkətə bağlılığı və etibarı artırır və motivasiya yolu
ilə əldə edilən məhsuldarlıq eyni zamanda motivasiyanı artıran bir ünsür halına çevrilir.
Motivasiya fəaliyyətlərində istifadə edilən vasitələr
Təşkilatlarda motivasiya tətbiqlərinin əsas məqsədi işçilərin hədəfi ilə təşkilat hədəflərinin
uyğunlaşdırılması və beləcə işçilərin təşkilat məqsədləri istiqamətində fəaliyyətlərini davam
etdirərkən, həm özləri, həm də təşkilat üçün fayda əldə etmələridir. Bu səbəblə təşkilatlarda
motivasiya artırıcı müxtəlif faktorlar istifadə edilir, ancaq hər təşkilatda hər zaman eyni effekti
göstərən bir motivasiya faktoru olmamaqla yanaşı, bir işçi üçün həvəsləndirici olan bir vasitə digər
işçidə eyni təsiri göstərməyə bilər.
Ġqtisadi amilllər. İşçilərin motivasiyasını artıran iqtisadi faktorlar əmək haqqında artım, əlavə
ödənişlər, iqtisadi mükafat və mənfəətdə iştirak işçiləri işləməyə yönəldən ən güclü motivasiya
vasitələridir. Bir motivasiya fəaliyyətində təcrübə və səriştəyə əsaslanan əmək haqqı ödənişinin
motivasiya vasitəsi olaraq istifadə edilməsi buna nümunə olaraq göstərilə bilər. İqtisadi vasitələrin
işçilərin motivasiyası üzərindəki təsiri ictimai səviyyədən də asılı ola bilər. Bu mövzuda edilən bir
tədqiqatda Qərb ölkələrinin bir çoxu ilə müqayisədə motivasiya ünsürü olan maddi vəsaitin yapon
işçisi üçün çox daha az əhəmiyyət daşıyan bir vasitə olduğu ortaya çıxarılmışdır. Bununla birlikdə,
tədqiqatda əlavə ödənişin insanı həvəsləndirmədəki təsirli roluna qarşı yapon işçisinin
motivasiyasının uyğunlaşma, güvən, özünü qrupun, təşkilatın və xalqın məqsədlərinə həsr etmə,
vəzifəyə sadiqlik, aidiyyət duyğusu və bənzəri ictimai dəyərlərə söykəndiyi müəyyən edilmişdir.
İqtisadi faktorlar hər zaman işçiləri motivasiya edən bir ünsür olmaya bilər.
Psixo-sosial amillər. İşçilərdə motivasiyanı yaradan psixo-sosial amillər bunlardır; iş mühitində
müstəqillik, sosial aktivlik, dəyər və status, inkişaf və müvəffəqiyyət, xarici mühitə uyğunlaşma,
təşəbbüskarlıq, psixoloji zəmanət, sosial məşğuliyyətlər. Bu barədə aparılan araşdırmalara
baxıldığında, xüsusilə psixo-sosial baxımdan motivasiyanın təşkilata bağlılığı artırdığı və psixososial ehtiyacların başa düşülməsinin mürəkkəb və çətin olduğu ifadə edilir.
Psixo-sosial amillərdən dəyər verməyə nəzər yetirildiyində edilmiş bir tədqiqatda, insanların
mənsubu olduqları sosial mühitdə təqdir edilmə və təriflənməyə ehtiyac duyduqları və insanları
bəzən maddiyyat ilə mükafatlandırmaq əvəzinə yaxşı etdikləri bir iş sonrasında onları hər kəsin
içində təbrik və təqdir etmənin daha mühüm olduğu ifadə edilir. İşçilərin şirkətə etimad etmələrinin
çox mühüm bir anlayış olduğu və işçilərin şirkətə güvən duyması təmin edildiyində fərdi inkişaf
istəklərinin və motivasyonlarının artdığı da ortaya çıxmışdır. Motivasiya fəaliyyətlərinə yönəlik bir
model yaratmağı hədəfləyən başqa bir tədqiqatda isə menecerlər əsas vəzifələrinin işçilərində
yüksək əhval-ruhiyyə yaratmaq olduğunu bildirmiş və bunun əhəmiyyətini xüsusilə vurğulamışlar.
TəĢkilati-Ġnzibati amillər. İşçilərdə motivasiya yaradan təşkilati-inz- ibati faktorlar isə, məqsəd
birliyi, səlahiyyət və öhdəlik balansı, təhsil və yüksəlmə, qərarların qəbulunda iştirak, manesiz açıq
ünsiyyət, iş mühitini yaxşılaşdırmaqdır. Həmçinin bu faktorları edilən işin xüsusiyyətləri, qrup
münasibətlərindən, fiziki ünsürlərdən duyulan məmnuniyyət və qərar vermədə iştirak tətbiqlərindən
duyulan məmnuniyyət şəklində qruplar içərisində də qiymətləndirmək mümkündür.
Problemli insanların motivasiyasına yönəlik edilən bir tədqiqatda isə, işlə əlaqədar məqsədlərin
itirilməsi və işçilərin xəyal qırıqlıqlarına məruz qalmasının işçilərin motivasiyasına mənfi təsir
edəcəyi və rəhbərlərin işçilərin öhdəliklər bölgüsünün mühüm bir motivasiya vasitəsi olduğu və
bunun sayəsində rəhbərlərin işçini bir problem olaraq deyil, başa düşülməsi lazım olan bir şəxs olaraq
qəbul edilməsi vurğulanılır.
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Xarici təcrübədə motivasiyanı yüksəltmək metodları
Əməyin motivasiyası dünya təcrübəsində həllinə hər zaman çox vaxt ayrılan problemlərə
aiddir. Əməyin milli motivasiyasının yerli nəzəriyyəsi və təcrübəsi bir qayda olaraq müəyyən
olunmuş maaş dərəcələrinə və vəzifə məvaciblərinə əsaslanan əməyin ödənilməsinə yönəlib və az
effektivdir.
Bazar iqtisadiyyatında sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin çoxunda əməyin motivasiyası
sisteminın müxtəlif modelləri sırasından yapon, amerikan, fransız, ingilis, alamn, isveç modellərini
ayırmaq olar.
Yapon modeli əmək məhsuldarlığının artması, əhalinin yaşayış səviyyəsinin, o cümlədən əmək
haqqının səviyyəsinin artması nisbətində onları qabaqlamağı ilə xarakterizə olunur. Sahibkarlıq
aktivliyinə həvəsləndirmək məqsədi ilə, dövlət tərəfindən cəmiyyətin mülkiyyət təbəqələrinə
ayrılmasına ciddi nəzarət tədbirləri qəbul edilmir. Belə modelin mövcud olması ancaq cəmiyyətin
bütün üzvlərinin milli şüurunun yüksək inkişaf etməsi, milli prioritetlərin konkret insanın
maraqlarından üstün olması, ölkənin rifahı naminə əhalinin müəyyən maddi qurbanlar verməyə
hazır olması sayəsində mümkündür.
Yaponiyada əməyin stimullaşdırması sistemi digər sənayecə inkiçşaf etmiş dövlətlərlə
müqayisədə, olduqca çevikdir. Ənənəvi olaraq o üç faktoru nəzərə alaraq qurulur: peşə ustalığını,
yaşı və əmək stajını. Fəhlənin, mühəndisin, aşağı və orta səviyyə rəhbərlərin maaşları bu
faktorlardan asılı olaraq tarif şəbəkəsi üzrə yerinə yetirilir, və maaş (işçinin əmək haqqının şərtidaimi hissəsi) bunun köməyi ilə üç hissə üzrə ödəmələrin cəmi kimi: yaşa, iş stajına, kateqoriya və
dərəcə ilə xarakterizə olunan ixtisasa və ustalığa görə təyin olunur.
Yaponiyanın bir çox şirkətləri maddi stimullaşdırma siyasətində işçilərin ənənəvi (yaş və yeni)
əmək tarifləşdirilmə elementlərini birləşdirən sintez olunmuş sistemlərdən istifadə edirlər. Sintez
olunmuş sistemdə, əmək haqqının ölçüsü dörd göstərici üzrə təyin olunur – yaş, staj, peşə dərəcəsi
və əməyin səmərəliliyi. Yaş və staj ənənəvi şəxsi dərəcəyə baza kimi xidmət edir, peşə dərəcəsi və
əməyin səmərəliliyi isə ―ixtisas dərəcəsinə əsaslanan‖ əmək tarif dərəcəsinin təyin olunmasına
əsaslanır.
Beləliklə, əmək dərəcəsinin istifadəsi əmək haqqının işçinin ixtisasının artırılması və əmək sərf
etməsi ilə əlaqəsiz olaraq avtomatik artmasını istisna edir, bununla indiki vəziyyətdə birbaşa işin
nəticəsindən asılı olan əməyə motivasiyanı gücləndirir.
Əməyin motivasiyasının Amerikan modeli sahibkarlıq fəaliyyəti fəallığının hər cür
həvəsləndirilməsinə və əhalinin fəal hissəsinin varlanmağına yönəlib. Model əhalinin sosialmədəni xüsusiyyətlərinə – hər birinin şəxsi müvəffəqiyyətə nail olmağa yönəlməsinə və eləcə də
yüksək iqtisadi rifahına əsaslanır.
ABŞ-da əməyin motivasiyası sisteminin əsasında əmək haqqı durur. Əmək haqqının cürbəcür
mükafatlandırma formaları ilə tamamlanan normalaşdırılmış tapşırıq əsasında vaxt hesabilə
ödənilməsinin müxtəlif modifikasiyaları geniş yayılmışdır.
Hal-hazırda ABŞ-da ən çox yayılmış əmək haqqı forması həm əsas, həm də köməkçi fəhlələrin
əmək haqqının işəmuzd və vaxt hesabilə ödənilməsinin məcmusudur. Bu halda işçinin gündəlik
qazancı, saatlıq tarif dərəcəsinin işlədiyi iş saatına hasili ilə təyin olunur. İşçi gündəlik normanı
natural göstəricidə yerinə yetirmədiyi halda, işi norman yerinə yetirilənə kimi davam edirlər. Əmək
haqqı ödənilməsinin bu sistemi mükafat verilməsini nəzərdə tutmur, çünki Amerika iqtisadçılarının
təsdiq etdiklərinə görə fəhlənin yüksək tarif dərəcəsində və qulluqçunun maaşında bu məbləğlər
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artıq nəzərə alınmışdır. Baxdığımız sistemin fərqləndirici cəhəti əmək haqqının əlavə edilməsinin
və əmək haqqına xərclərin planlaşdırılmasının sadəliyidir. Lakin, həm ABŞ-da, həm də digər
ölkələrdə çox şirkətlər əmək haqqını və mükafatlandırılmanı birləşdirən sistemin istifadəsinə
meyillidirlər.
ABŞ-da kollektiv mükafatlandırma sistemi geniş istifadə olunur. Belə ki, ―Skenlon‖ sistemini
istifadə etdikdə müdiriyyət və müəssisənin işçiləri arasında qabaqcadan şərti təmiz məhsulun
ümumi dəyərində əmək haqqının normativ hissəsi təyin olunur. Müəssisənin gəlirlə işlədiyi və
əmək haqqına qənaət əmələ gəldiyi halda, nail olunmuş qənaət hesabına mükafat fondu yaradılır və
aşağıda göstərildiyi kimi bölüşdürülür: əmək haqqı fondunun mümkün artıq xərclərinin ödənməsi
üçün 25% ehtiyat fonduna yünəldilir. Qalan məbləğin 25%-i müəssisənin rəhbərliyinin
mükafatlandırılmasına, 75%-i isə fəhlələrin mükafatlandırılmasına yönəldilir. Mükafatlar keçmiş
ayın nəticələrindən asılı olaraq əsas əmək haqqının bazasında işçının əməkdə iştirakına proporsional
olaraq hər ay ödənilir. İlin axırında ehtiyat fondu müəssisənin işçiləri arasında tam bölüşdürülür.
Bu sistemin ―Midlend-Ross‖ şirkəti tərədindən istifadə edilməsi eyni avadanlıqda əməyin
məhsuldarlığını 16% artırmaq, kadrlar axınını 36%-dən 2,6%-dək azaltmaq, əmək intizamını
pozanların sayını iki dəfə azaltmaq imkanı vermişdir.
―Rakker‖ sistemini istifadə etdikdə, mükafatlar keçən dövrdə gəlirin olmasından asılı
olmayaraq əlavə olunurlar. Mükafatların məbləği şərti təmiz məhsulun müəyyən ölçüsündə təyin
olunur: burada fondun 25%-i ehtiyatda saxlanılır, qalan hissəsi isə fəhlələr və müdiriyyət arasında
bölüşdürülür.
―Skenlon‖ sistemindən fərqli olaraq, bu sistem mükafatın bölüşdürülməsinin
kollektiv müzakirəsini nəzərdə tutmur.
Əmək haqqının verilməsi sisteminin çevikliyini əməkdaşların vaxtaşırı attestasiyaları əsasında,
işçilərin əmək haqqının sonrakı dövrə təyin olunması verir. Birinci iş ilində əmək haqqına bir
qayda olaraq hər üç aydan bir, bir il işlədikdən sonra isə yarim ildə yaxud ildə bir dəfə yenidən
baxılır.
Amerikanın bəzi müəssisələrində əmək haqqının ödənilməsinin yeni sistemindən istifadə
olunur, burada əmək haqqının artırılması istehsalın normasından deyil, ixtisasın artırılmasından və
yiyələnmiş peşələrin sayından asılı olur. Bir peşə üzrə yəhsili bitirdikdən sonra fəhləyə müəyyən
sayda bal verilir. O, müvafiq bal miqdarını toplayaraq, əmək haqqına əlavə edilmiş məbləğ ala
bilər. Əmək haqqının ölçüsü təyin edilən zaman yiyələnilmiş ―ixtisas vahidi‖ sayı, onların hər
birində ustalıq səviyyəsi, mənimsənilmiş peşə üzrə ixtisas dərəcəsi müəyyənedici faktorlar kimi
iştirak edirlər.
İxtisas səviyyəsindən asılı olaraq əmək haqqının tətbiqi prosesində üzə çıxmış əsas üstünlüklər
aşağıda sadalanan: işçi qüvvəsinin müəssisə daxilində mobilliyinin yüksəlməsinə, əməkdən razı
qalmağın artmasına, ortada olan idarə etmə səviyyələrinin ləğv olunmasına, əsasən fəhlələrin və
ustaların hesabına personalın ümumi sayının azalmasına gətirmişdir. Bu zaman istehsal daxili
münsibətləri nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşır və əməyin keyfiyyəti yüksəlir. Sorğu keçirilmiş
menecer və fəhlələrin 72% -nin fikirincə, müəssisələrdə belə sistemin tətbiqi nəticəsində istehsal
səviyyəsi artır, xərclər və məhsul vahidinin istehsalına olan əmək sərfi azalır.
Əməyin motivasiyasının Fransız modeli strateji planlaşdırma və rəqabətə həvəsləndirmə, çevik
vergi sistemi daxil olmaqla, çox sayda müxtəlif iqtisadi vasitələrlə xarakterizə olunur. Strateji
planlaşdırılmanın bazar mexanizminə daxil olunması onun fərqli cəhətidir. Fransız modelində
bazar münasibətlərinin bazisi məhsulun keyfiyyətinə bilavasitə təsir göstərən rəqabət, əhalinin mala
və xidmətə olan tələbatını ödəmə, istehsalın xərclərinin azaldılmasıdır.
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Fransa şirkətlərində əmək haqqının ödənilməsi siyasətində iki tendensiya müşahidə olunur:
həyatın dəyərindən asılı olaraq əmək haqqının indeksasiyası və əmək haqqının fərdiləşdirilməsi.
Həmkarlar ittifaqları ilə kollektiv müqavilələrdə əks olunan istehlak mallarına qiymət
indeksləri, praktiki olaraq bütün iri şirkətlərdə əmək haqqının ödənilməsində nəzərə
alınır. Fransada əmək haqqının fərdiləşdirilməsi prinsipi peşə səriştəsinin səviyyəsinin nəzərə
alınmasını, yerinə yetirilən işin keyfiyyətini, verilən səmərələşdirici təkliflərin miqdarını, fəhlənin
mobilliyinin səviyyəsini nəzərə almaqla həyata keçirilir. Əmək haqqının fərdiləşdirilmə prinsipinin
tətbiq olunması üçün üç əsas yanaşmadan istifadə edirlər:
1.Hər bir iş yerinə kollektiv razılaşma əsasında qiymətləndirilən minimal əmək haqqı və
maaşların ―fərqi‖ təyin olunur. Hər bir işçinin əməyinin qiymətləndirilməsi digər iş yerlərində
məşğul olan işçilərin əməyi nisbətində deyil, yerinə yetirilən işin nisbətində həyata keçirilir. İşçinin
sərf etdiyi əmək meyarları onun əməyinin kəmiyyəti və keyfiyyətidir, eləcə də müəssisənin ictimai
həyatında iştirakıdır;
2.Əmək haqqı iki yerə bölünür: daimi, tutduğu vəzifədən yaxud iş yerindən asılı olan
və işçilərin əməyinin effektivliyini əks etdirən dəyişkən. Yüksək keyfiyyətlə görülmüş işə, əməyə
vicdanla münasibət və sairə əlavə olaraq mükafat verilir. Personal xüsusi komissiya çərçivəsində
əmək haqqının müzakirəsində aktiv iştirak edir;
3.Müəssisisənin gəlirlərində iştirak etmək, işçilərə müəssisənin səhmlərinin satışı, mükafatların
verilməsi kimi əmək haqqının fərdiləşdirilməsi formaları həyata keçirilir.
Fransız modelində əməyin qiymətləndirilməsi (bir qayda olaraq çox faktorlu xarakter
daşıyır) metodikası və istifadə olunan meyarlar maraq doğurur. Bu metodikanın məzmunu ümumi
şəkildə aşağıdakılara gətirir. Müəssisələrdə işçinin əməyinin effektivliyi altı göstərici üzrə balla (0dan 120 bala kimi) qiymətləndirilir: peşə bilikləri, əmək məhsuldarlığı, iş keyfiyyəti, texniki
təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməsi, istehsal etikası, təşəbbüskarlıq. Burada müəssisənin
personalı 5 kateqoriyaya bölünür. Ən yüksək olan, birinci kateqoriyaya 100-dən 120-dək bal
toplayan işçiləri, ikinciyə 76-dan 99-dək toplayanları və sair aid edirlər. Eyni zamanda bir sıra
məhdudiyyətlər təsir göstərir: birinci kateqoriyaya bir şöbədən və eyni peşəsi olan işçilərin 5% az
və 10% çox olmayan hissəsini, ikinciyə- 30%-dən 40%-dək, üçüncüyə – 35%-dən 45%-dək aid
etmək olar. İşçinin iş yerində ayda 3 gündən 5 günədək olmadığı halda əmək haqqına əlavələr 25% ,
10 gün və daha çox olmadıqda-100% azalır.
Əməyin motivasiyasında Fransız modelinin üstünlüyü onun əməyin effektivliyi və keyfiyyətinə
güclü stimullaşdırma təsiri göstərməsində, əmək haqqı fondunun özünü nizamlama faktoru kimi
xidmət etməsindədir.Müvəqqəti çətinliklər əmələ gəldiyi halda, əmək haqqı fondu avtomatik olaraq
azalır və nəticədə müəssisə konyuktur dəyişikliklərə ağrısız reaksiya verir. Model şirkətin iqtisadi
durumu haqqında işçilərin geniş məlumatlara malik olmasını təmin edir.
Hal-hazırda Böyük Britaniyada əmək haqqı ödənilməsi sisteminin gəlirdən asılı olan iki
modifikasiyası müvcuddur: pulla və ödəməni qismən səhmlərlə verilməsini nəzərdə tutan səhmlər
olmaqla. Bundan başqa tamamilə şirkətin gəlirlərindən asılı olan, enib-qalxan əmək haqqı
sisteminin istifadə olunmasının mümkünlüyü nəzərdə tutulur.
Böyük Britaniyanın müəssisələrində mənfəətdə iştirak etmə o zaman tətbiq olunur ki, fərdi
yaxud kollektiv müqavilədə təyin olunmuş əmək haqqına əlavə olaraq müəssisənin mənfəətinin
müvafiq hissəsi müntəzəm şəkildə ödənilmiş olsun. Mənfəətdə iştirak etmə sistemi vasitəsilə
bölüşdürülən məbləğin hesablama bazasından asılı olaraq, mənfəətdə iştirak, xalis gəlirdə iştirak,
dövriyyədə yaxud əmələ gəlmiş qiymətdə iştirak, əmək payı iştirakı, ancaq iş iştirakı fərqləndirilir.
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Kapitalda pay iştirakı işçilərin şəxsi qənaət hesabına yığdıqlarının bir hissəsini şirkətin
səhmlərinə yaxud istiqraz vərəqələrinə dəyişməklə, həmin vəsaitləri əsas fondların və dövriyyə
vəsaitlərinin alınmasına istifadə etməyi nəzərdə tutur.
Kapitalda pay iştirakı öz arxasınca
korporasiya iştirakçılarına mənfəətin (gəlirin) bir hissəsinin, o cümlədən dividendlər yaxud faizlər
şəkilində verilməsini, müəssisənin müavinətlərinin yaxud mükafatlarının ödəməsinə gətirir. Əmək
payı iştirakı yuxarıda göstərilən formaları birləşdirir. Müəssisənin işçisi gəliri üç istiqamətdə alır:
əsas əmək haqqı, əməyi əsasında mənfəət payında iştirakı, qoyduğu kapital əsasında mənfəətdən
olan payı.
Böyük Britaniyada göstərilən yeni əmək haqqı sistemi modellərinin praktiki istifadəsi işçilərin
mənfəətdə iştiraklarından gəlirləri baza əmək haqqlarının orta hesabla 3%, yalnız bir neçə şirkətdə
isə əmək haqqının 10%-dən artıq olduğunu göstərmişdir. Mənfəətdə iştirak sistemini daxil etdikdən
sonra iş yeri sayı 13% artmışdır, bununla belə həmin iştirak sistemi ilə işləyən şirkətlərdə orta əmək
haqqı adi şirkətlərdən 4% az olmuşdur. Bununla belə səhmlərin bölüşdürülməsi formasında
mənfəətdə iştirak etmə həm şirkətə, həm də onun işçilərinə müsbət təsir göstərir, onların işə olan
münasibətlərini yaxşılaşdırır, şirkətdə xoş mühit yaradır, daha effektiv işləməyə
stimullaşdırır. İştirak sisteminin istifadəsi nəticəsində əmək məhsuldarlığının əhəmiyyətli dərəcədə
artmasını gözləmək olar.
Əməyin motivasiyasının Alman modeli, onun mərkəzində öz maraqları ilə müstəqil,
ictimaiyyət qarşısında məsuliyyətini tam başa düşən insan olduğuna əsaslanır. İqtisadi mənada
azadlıq, cəmiyyətin maraqlarının başa düşülməsi və istehsal-istehlak sistemində öz yerini
tapmaqdan ibarətdir. Lakin, hər bir vətəndaş bazarın tələblərinə uyğun işləməyə qadir deyil. Dövlət
bütün vətəndaşlar üçün şərait yaradır, ədalətsizliyin qarşısını alır və bütün kimsəsizləri: işsizləri,
xəstələri, qocaları və uşaqları müdafiə edir, bu səbəbdən Almaniyanın bazar təsərrüfatı sosial
adlandırılır.
Əməyin motivasiyasının Ġsveç modeli milli gəlirin əhalinin az təminatlı təbəqəsinin xeyrinə
yenidən bölüşdürməklə mülkiyyət bərabərsizliyini azaldan güclü sosial siyasətlə fərqlənir. 50-ci
illərdən başlayaraq, İsveç həmkarlar ittifaqları kollektiv əmək müqavilələrinin yenidən bağlanması
danışıqlarında: bərabər əməyə bərabər əmək haqqı, minimal və maksimal ölçülərdə olan əmək
haqqı arasında olan uyğunsuzluğu azaltmaq prinsiplərinə əsaslanan həmrəy əmək haqqı adlandırılan
siyasəti həyata keçirirlər.
Həmrəy əmək haqqı siyasəti bir sıra məqsədlərin həllinə yönəldilib. Ən əvvəl o, bazar rəqabəti
ilə bərabər, əlavə olaraq istehsalın elm və texnikanın son nailiyyətləri əsasında yeniləşdirilməsi
prosesini stimullaşdırır. Bu halda bərabər əməyə bərabər əmək haqqı prinsipi saxlanılır və İsveç
izahında bildirilir ki, eyni ixtisaslı və analoji işi yerinə yetirən müxtəlif müəssisələrin işçiləri
müəssisənin təsərrufat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq eyni əmək haqqı alırlar. Məsələn,
əgər bir sahənin 10 müəssisəsindən 3-ü yüksək rentabellə, 5-i orta səviyyədə, 2-si isə ziyanla
çalışırsa, bu halda hər bir müəssisədə eyni əməyə eyni əmək haqqı, yəni məhz sahə müqaviləsində
qeyd edilmiş orta səviyyədə əmək haqqı alırlar.
İsveç həmkarlar ittifaqları aşağı rentabelli müəssisə sahibkarlarına kollektiv əmək
müqavilələrinin yenidən bağlanmasında təyin olunmuş ümumi səviyyədən aşağı əmək haqqının
verilməsinə razılıq vermirlər.
Bu, sahibkarları istehsalatı yeniləşdirməyə yaxud müəssisəni
bağlamağa məcbur edir. Beləliklə, həmrəy əmək haqqı siyasəti müəssisələrin rentabelliyinin
yüksəlməsinə səbəb olur.
Həmrəy əmək haqqı siyasətinin daha bir xüsusiyyəti minimal və maksimal əmək haqqı ölçüsü
arasında olan uyğunsuzluğu azaltmaqdır. Əmək haqqının vahid artım səviyyəsinin təyin olunması
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özu onun bərabərləşdirilməsinə kömək edir: az maaş alan işçilərin əmək haqları artır, yüksək maaş
alan işçilərin əmək haqları isə saxlanılır. Bundan başqa, həmkarlar ittifaqları kollektiv
müqavilələrin yenidən bağlanması gedişində bir qayda olaraq bura az maaşlı kateqoriyalı personalın
əmək haqqının qabaqlayıcı sürətlə artması haqqında xüsusi maddələrin daxil olunmasına nail
olurlar. Bunlar hamısı, yüksək ixtisaslı fəhlə qüvvəsinin həm maddi, həm də qeyri istehsal,
intellektual istehsal sahələrində yeniləşməsinə əlverişli şərait yaradır.
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AQRAR SAHĠBKARLIĞIN ĠNKĠġAFININ MÖVCUD VƏZĠYYƏTĠNĠN TƏHLĠLĠ
Məqalədə əsas məqsəd aqrar sahibkarlığın inkişafı istiqamətində son illərdə baş verən
prosesləri araşdırmaqdan və bu sahədə mövcud olan problemləri aşkar etməkdən ibarətdir. Aqrar
sferada qiymət disparitetinin aradan qaldırılmasında kənd təsərrüfat sübyektlərinin həcmi, aqrar
məhsullar bazarında satışın təşkili, aqrar sığorta sisteminin təkmilliyi mühüm rol oynayır.
Respublikada optimal həcm formalaşması yeni iri təsərrüfatların yaradılması ilə birgə mövcud
təsərrüfatlar üzrə təmərküzləşməni tələb edir.Təsərrüfatların təmərküzləşdirilməsinin ən effektiv
rıçağı kimi topraq vergisi üzrə təkmilləşdirmələrin aparılması təklif olunur.
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА
Основная цель этого исследования состоит в изучении процессов, происходящих в
последние годы в направлении развития агробизнеса и выявлении существующих проблем в
этой области.Объем сельскохозяйственных субъектов, организацие продажи на рынке
сельскохозяйственной
продукции,
совершенство
системы
агрострахования
играют важную роль в устранении ценового диспaритета в аграрном секторе.
Формирование оптимального объема требует не только создания новых крупных хозяйств,
но и концентрации уже существующих. Предлагается
совершенствование земельного
налога как наиболее эффективный рычаг в концентрации хозяйств.
Ключевые слова: агробизнес, механизм цен, эффективность.
Esmira ABDULLAYEVA,
teacher, Azerbaijan State Economic University,
THE ANALYSIS OF THE CURRENT STATE
OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN BUSINESS
The main objective of this esearch is to study processes occurring in recent years towards the
development of agribusiness and identify existing problems in this area. The volume of agricultural
subjects, the organization of sales of agricultural products , perfection of the system of agricultural
insurance plays an important role in the elimination of price disparitet in the agricultural sector.
Formation of an optimum volume requires not only establishment of new large-scale farms, but also
the concentration of the existing ones. It is proposed improvement of land tax the most effective
lever to the concentration of farms.
Keywords: agribusiness, price mechanism, efficiency.
Bəllidir ki, Azərbaycan aqrar sektorunda əsas dominantlıq nə müxtəlif kənd təsərrüfatı
müəssisələrinə, nə fermer təsərrüfatlarına məxsus deyil. Bu sektorda əsas istehsalçı ailə kəndli
təsərrüfatlarıdır və bu təsərrüfatların da ən xarakterik cəhəti malik olduqları torpaq sahələrin, digər
resursların və istehsal həcminin kiçikliyidir . Masştab effekti isə – ―müəssisənin həcminin artımında
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müəssisənin fəaliyyətinin effektivliyinin yüksəlməsi‖ yalnız və yalnız optimal həcm daxilində
reallaşır. Belarus iqtisadçısı Şevelyevanın araşdırmalarına görə ―5750 hektar torpağa malik
təsərrüfatlarda ən aşağı maya dəyəri, 5900 hektara malik təsərrüfatlarda isə ən yüksək mənfəət əldə
olunur‖[1]. Əlbəttə ki, Belarus üçün optimal olan həcm -5750-5900 hektar hər bir ölkə üçün etalon
deyil, ancaq hər bir ölkə üçün müsbət masştab effekti – ―...uzunmüddətli dövrdə müəssisənin
həcminin artımına müvafiq olaraq məhsul vahidinə məsrəflərin aşağı düşməsi‖ real bir
vəziyyətdir[2, səh.14].
Şübhəsiz ki, bu baxımdan Azərbaycandakı vəziyyət – hər bir ailə kəndli təsərrüfatına 1,7 və ya
1,9 hektar torpaq düşməsi və ya təsərrüfatların 94,7%-nin 5 hektardan az torpağa malik olması
məqbul deyil. Buna görə öncə dünyada müxtəlif inkişaf səviyyəsinə malik iqtisadiyyatlarda və
müxtəlif ölkələrdə təsərrüfatların torpaq həcminə görə bölgüsünü nəzərdən keçirək.
Cədvəl 1.Təsərrüfatların malik olduğu torpaq sahələrinə görə bölgüsü
1 ha-dan az 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 10-20
məcmuya
%-lə
%-lə
%-lə
ha %-lə
%-lə
Zəif inkişaf
ölkələr

etmiş 63

Ortadan aşağı inkişaf
etmiş ölkələr
Ortadan yuxarı inkişaf
etmiş ölkələr
Yüksək inkişaf etmiş
ölkələr
Dünya
ABŞ
Böyük Britaniya
Yaponiya
Niderland
AFR
Hindistan

20-50 50 haha %- dan
lə
yuxarı
%-lə

20

13

3

1

0

0

62

19

14

4

1

0

0

27

15

27

13

8

6

5

34

18

15

9

7

7

9

72
68
0
0
63

12
14
20
16
8
19

10
11
9
9
15
17
14

3
10
11
1
16
16
3

1
14
13
1
17
19
1

1
22
21
0
28
24
0

1
44
32
0
8
17
-

Mənbə: The state of food and agriculture 2014 table A2 p.111-116
Şübhəsiz ki, cədvəl göstəriciləri öz-özlüyündə bir çox məqamlara aydınlıq gətirir və təkcə bir
ölkə üzrə statistik faktlar bu cəhəti tam təsdiqləyir. Niderland bu gün aqrar məhsullar ixracına görə
dünyada ABŞ-dan sonra П yer tutur və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı 2014-cü ildə 80,7
mld.dollar təşkil edib[3]. Bu ölkədə təkcə 2000-2010-cu illər ərzində 50-99 hektar torpağa malik
olan aqroholdinqlərin sayı 27,7 % artıb[4]. Yəni, dünyanın aqrar nəhənglərindən biri olan kiçik
əraziyə malik bu ölkədə aqrar sferada təsərrüfatların iriləşməsi bu gün də davam edir. Bundan başqa
dünya kənd təsərrüfat sektorunda məhsuldarlıq artımı ilə bağlı göstəricilər də təsərrüfatların həcmi
ilə səmərəlilik arasında çox sıx əlaqələrin mövcudluğunu sübut edir.
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Cədvəl 2. Hər hektardan məhsuldarlıq səviyyəsi
Ölkələr
Taxıl ha/ton
Düyü
ABŞ
7,0
Hindistan
2,7
AFR
6,7
Böyük Bri
7,0
Taniya
Yaponiya
Mənbə:FAO hesabat 2013 səh.118-122

Buğda

7,5
3,4
-

3,1
2,8
7,7

Yağ
məhsulları
0,5
0,8
1,9
1,3

5,2

-

-

Bu göstəricilər artıq deyilənlərə tam aydınlıq gətirir və bəlli olur ki, taxıl istehsalının
məhsuldarlığında Yaponiya ABŞ-dan kifayət qədər geri qalır və hətta ənənəvi düyü istehsalında
ABŞ-a çata bilmir. Yaxud bəlli olur ki, buğda istehsalında heç bir ölkə iri təsərrüfatların dominant
olduğu ABŞ-a çata bilmir.
Yəni, aqrar sektorda təsərrüfatların iriləşməsi sahibkarlığın inkişafında, o cümlədən, ardıcıl
olaraq, qiymət siyasətinin təkmilləşməsində müstəsna rol oynayır. Bu baxımdan növbəti bir sual
yaranır. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı subyektlırinin iriləşməsinə necə nail olmalı?
Qeyd olunmalıdır ki, artıq Azərbaycan hökuməti aqrar sektorda iri təsərrüfatların yaradılması
istiqamətində fəaliyyət aparır və torpaqdan səmərəli istifadənin əhəmiyyəti çoxdan nəzərə alınırdı.
2011-ci ildə Azərbaycan NK iclasında prezident İ.Əliyev demişdi ki, ―...böyük fermer təsərrüfatları
infrastrukturu yaradılsın və bu işlərə böyük torpaq sahələri cəlb edilsin‖. Bu istiqamətdə fəaliyyət
artıq nəticələrini göstərməkdədir və prezident İ.Əliyev düzgün olaraq, qeyd edir ki, ―...biz bunun
gözəl nəticələrini görürük. Bu il iri fermer təsərrüfatlarında məhsuldarlıq orta məhsuldarlıqdan iki
dəfə çoxdur – 55 sentner... bu proses davam etdiriləcək. Birinci mərhələdə 4 min 8 yüz hektar
torpaq sahəsi əhatə edilmişdir. Indi icra edilın layihələr çərçivəsində 30 min hektar torpaqda iri
fermer təsərrüfatlar fəaliyyət göstərəcək‖[5].
Beləliklə, iri təsərrüfatların formalaşması siyasəti reallaşdırılır və hələlik bu məsələ torpaq
dövriyyəsinə yeni resurslar cəlbi hesabına gerçəkləşdirilir. Ancaq iriləşmənin digər istiqamətini də
şübhəsiz ki, mövcud xırda təsərrüfatların təmərküzləşməsi təşkil etməlidir..
Xirda təsərrüfatların bazasında iri təsərrüfatların yaranmasını necə təmin etməli?Əlbəttə ki, bu
məsələdə administrativ yol demək olar ki, mümkünsüzdür və yarasızdır. Dövlət tərəfindən xüsusi
mülkiyyət kimi verilən pay torpaqlarının hər hansı inzibati yollarla sahiblərindən geri alınması
barədə danışmaq öz-özlüyündə kobud bir səhv olardı. Bir çox ekspert mütəxəssislərin təklif etdiyi
yol – xırda təsərrüfatların könüllülük əsasında kooperasiya yaratması ideyası da müasir mühitdə real
nəticələrə gətirə bilməz. Nəzərə almaq lazımdır ki, ölkədə sovet kolxoz quruluşunun da, İsrail
―kibuçlarının‖ da ideoloji əsası yoxdur və öncə göstərmişik ki, dünyada aqrar kooperativlərin böyük
əksəriyyəti istehsal deyil, satış kooperativləridir. Bu baxımdan, ən effektiv tədbir iqtisadi
rıçaqlardan istifadədir.
Təsərrüfatların təmərküzləşməsi üçün ən yaralı yol aqrar torpaq bazarında dinamizmin
artırılmasını stimullaşdırmaqdır. Bu yardımçı tədbirlə birgə torpaq vergisinin təkmilləşdirilməsi
belə bir stimul yaradar və bu haqda bir qədər ətraflı təhlil aparmaq məqsədəuyğundur. Öncə qeyd
edək ki, ən sərt inzibati tədbirlərlə çox geniş yayılmış bir təcrübənin – kənd təsərrüfat torpaqlarının
təyinatının müxtəlif və qanunsuz yollarla dəyişdirilməsi təcrübəsinin qarşısını almaq və nəticələrini
ləğv etmək gərəkdir.
Yalnız bu halda torpaq vergisinin təkmilləşdirilməsi aqrar bazarın
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dinamizmini artıra bilər. Belə bir inzibati tədbir torpaq vergisinin təkmilləşdirilməsi ilə
tamamlananda torpaq bazarında – məhz aqrar torpaq bazarında dinamizm doğrudan da, yüksələ
bilər.
Bugünki qanunvericilik – Azərbaycan Respubliksaının Vergi məcəlləsinin 206.1-ci maddəsi
kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqların hər şərti balına 6 qəpik vergi müəyyən edir. Yəni, torpağın hər
hektarı üçün vergi 6 qəpiyi şərti bala vurmaqla hesablanır. Yəni, əslində torpaq sahiblərindən çox
simvolik bir həcmdə vergi tutulur və bu vəziyyətin daha aydın təsviri üçün bir neçə - ən münbit
torpaqlara malik kadast rayonları üçün 2 hektar və 5 hektar torpağa vergi məbləğini əks etdirirlər.
Cədvəl 3. Kadast rayonları üzrə ən yüksək Ģərti vergi məbləği, manatla
1 hektara
3 ha
5 ha
1.Abşeron – Qobustan
5,1
15,3
25,5
2.Dəvəçi-Xaçmaz
7,26
21,78
36,3
3.Şəki-Zaqatala
12
36
60
4.Gəncə-Qazax
3,6
10,8
18
5.Muğan-Səlyan
5,88
17,64
29,4
6.Aran-Şirvan
5,04
15,12
25,2
7.Lənkəran-Astara
7,5
22,5
37,5
8.Mil-Qarabağ
7,62
22,86
38,1
Qeyd: Hesablamalar Azərbaycan Respublikası NK-nin 29 dekabr 2000-ci
qərarında müəyyənləşdirilən şərti ballar əsasında aparılıb.

10 ha
51
72,6
120
36
58,8
50,4
75,0
76,2
il, 230 saylı

Hesablama nəticələri bir məqamı dəqiq aşkarlayır. Indiki halda kənd təsərrüfat torpaqlarının
vergi cəlbi qaydası nə fiskal, nə də iqtisadi məqsədləri reallaşdırmır. Təsərrüfatların 95%-nin 5
hektara qədər torpağa malik olduğu halda ildə 30 manatdan az olan, bəzi hallarda 10-15 manata
bərabər olan vergi həcmi ilə büdcə də ciddi gəlir əldə etmir, torpaqdan səmərəli istifadəyə də
məcburiyyət yaranmır. Doğrudur, xarici təcrübədə kənd təsərrüfatında torpaq vergisi üzrə güzəştlər
kifayət qədər əhatəli və rəngarəngdir. Belə ki, Avstraliya, Yunanıstan, Fransa, Böyük Britaniya,
İsveç, İtaliya kimi ölkələrdə kənd təsərrüftı torpaqları üzrə vergi tutulmur. ABŞ, Kanada,
Danimarka, Finlandiya və s. ölkələrdə isə kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə vergitutmada çox ciddi
güzəştlər tətbiq olunur[6]. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə, ―torpağı kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün
saxlamaq müəyyən iqtisadi mexanizm tələb edir‖. Bu baxımdan VM-dəki güzəştli yanaşma
uzunmüddətli perspektiv üçün məqsədəuyğundur.
Ikinci bir tərəfdən inkişaf etmiş ölkələrin hamısında bu güzəştlər yalnız faktik fəaliyyətdə olan
kənd təsərrüfatı subyektlərinə tətbiq olunur. Belə ki, ABŞ-da əmlak vergisi tərkibində olan torpaq
dəyərinin 2 %, Kanadada 0,5-1 %, AFR-də 0,5%, Yaponiyada 1,4 % həddində dərəcələrlə vergiyə
cəlb olunur və əksər hallarda vergitutma dəyəri kimi torpağın bazar qiyməti yaxud peşəkar
qiymətləndiricilər tərəfindən aparılan prosedurlarla müəyyənləşən qiymət götürülür.
Azərbaycan Vergi Məcəlləsinin 206.3-cü maddəsinə görə isə biznes məqsədləri üçün istifadə
edilən torpaq sahəsinin hər 100 kv.m.-nə Bakıda 10 manat, Gəncə, Sumqayıt və Abşeronda 8
manat, digər rayonlarda 2-4 manat(10000 kv.m.-ə qədər)vergi ödənilməlidir. 10000 kv.m-ə qədər
yaşayış fondu, həyətyanı sahə, bağ sahəsinin hər 100 kv.m.-nə isə Bakıda 0,6 manat, Gəncə və
müvafiq ərazilərdə 0,5 manat, digər rayonlarda 0,1-0,3 manat vergi müəyyənləşdirilib. 10000
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kv.m.-dən yuxarı ―biznes torpaqları‖nın hər 100 kv.m.-nə 20 manat, ―yaşayış torpaqları‖ 0,2-1,2
manat vergi tutulmalıdır.
Əlbəttə ki, bir tərəfdən Bakıda 100 kv.m-in dəyəri 100 min manata, 10000 kv.m-in dəyəri isə
milyon manata bərabər olan torpaqdan ildə 6 manat, yaxud 100 manat vergi tutlması vergitutma
prinsiplərinin əsaslı pozulmasıdır. Bundan başqa rayonlarda kənd təsərrüfat təyinatlı torpağın hər
hektarı üçün 5-10 manat vergi ödənilməsi, yaxud ―biznes məqsədli‖torpaqlarda bu verginin 40
manata çatması torpaqların təyinatının dəyişməsi qarşısında heç bir iqtisadi maneə yaratmır. Qeyd
edilənlərdən aydındır ki, bütövlükdə torpaq vergisi üzrə çox köklü təkmilləşdirmələr vacibdir və bu
baxımdan aşağıdakı tədbirlər səmərəli ola bilər:
1) Vergi bazası olaraq bütün torpaqlar üçün torpağın bazar qiyməti götürülsün. Bazar qiyməti
müvafiq ilin alqı-satqı müqavilələri və peşəkar qiymətləndiricilərin rəyi əsasında
müəyyənləşdirilsin.
2) Yaradılacaq elektron kataloqun mütəmadi məlumatları əsasında təyinatı üzrə istifadə
olunan kənd təsərrüfat torpaqlarının sahibləri üçün torpaq vergisi bazar dəyərinin 0,1 %-i həddində
müəyyənləşdirilsin.
3) Istifadə edilməyən kənd təsərrüfat torpaqları üçün bazar dəyərinin 2 %-i həddində vergi
tətbiq olunsun.
4) Təyinat faktik dəyişdirilən kənd təsərrüfat torpaqlarının faktik sahiblərinə torpağın bazar
dəyərinin 10 % həcmində sanksiyalar tətbiq olunsun və inzibati yollarla torpağın ―qanuni təyinatı
üzrə istifadəsi təmin edilsin.
5) ―Biznes təyinatlı‖ torpaqların hər 100 kv.m-nə görə vergilər indiki səviyyədən 5 dəfə
yüksəldilsin. Yaşayış evləri üçün 300 kv.m-ə qədər sahələrə vergi indiki səviyyədə
saxlanılsın(müəyyən istisnalarla), 300 kv.m-dən artıq sahələr üçün Bakıda vergi dərəcəsi 10-20
dəfə, Sumqayıt və Abşeronda 5-20 dəfə, digər rayonlarda da 5-15 dəfə artırılsın.
Yalnız belə ətraflı təkmilləşdirilmələrlə bütövlükdə torpaqdan səmərəli istifadə, o cümlədən
kənd təsərrüfat torpağı bazarında dinamizmin artırılması yolu ilə təsərrüfatların iriləşməsinin
sürətləndirilməsinə yardım mümkündür.
Doğrudan da, çoxsaylı ―kiçik təsərrüfatlar‖ mövcudluğu şəraitində təminatlı qiymətlər
sisteminin tətbiqi yaxud ən müxtəlif subsidiya mexanizmlərindən istifadə lazımi effekt vermir.
Məlumdur ki, disparitetin yaranmasında həm də mövcud kənd təsərrüfat məhsullarının satış
sistemi neqativ rol oynayır. Qeyd olunmalıdır ki, Qərb bazarlarında aqrar məhsulların qiymətinə
pərakəndə satış əlavələri 20-40 %, postsovet məkanında 50-90 % və bəzən 100 %-dən çox olur. Bu
baxımdan aqrar məhsulların satış sisteminin təkmilləşdirilməsi istər qiymət mexanizminin təshihi,
istərsə də aqrar sahibkarlığın inkişafı baxımından mühüm bir amil hesab oluna bilər. Əlbəttə ki, bir
çox tədqiqatçılar kimi məsələyə çox optimist yanaşmaq – ―Loqistik mərkəzlərin, autsorsinq
xidmətlərinin‖ təşkili ilə satış sisteminin effektivliyinin artacağını güman etmək yanlışlıq olard[7].
Şübhəsiz ki, dövlət alqı kvotalarının müəyyənləşməsi, təminatlı qiymətlər sisteminin tətbiqi,
xüsusilə satış kooperativıərinin təşkili kənd təsərrüfatı satış bazarının təkmilləşdirilməsində
əhəmiyyətli rol oynayır.
―İstehsalçı-istehlakçı‖ xəttində kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin nisbi təhrif edilməsinə
həm satışdakı inhisarçılıq, həm də infrastrukturun qeyri-təkmilliyi – müvafiq soyuducu anbarların
olmaması, nəqliyyat problemləri və s. təsir göstərir. Bundan başqa infrastruktur xidmətlərindəki
inhisarçılıq - ambar xidmətlərinin, nəqliyyat xidmətlərinin bahalığı da eyni neqativ effekt yaradır.
Bu və başqa mərhələlərdə yarana biləcək inhisarçılıq təhlükəsi və praktik baş verən inhisarşılıq
halları ―istehsalçı-istehlakçı‖ marşrutu üzrə müvafiq inzibati tədbirlərin reallaşmasına əsas yaradır
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Bu tədbirlər sırasında k/t məhsullarının qiyməti barədə informasiyaların operativ toplanma,
emal və paylanması xüsusilə əhəmiyyətli hesab edilə bilər. Tədqiqatlarda da düzgün olaraq
göstərilir ki, ‖...əhalinin bazar qiymətlərinin konyukturası barədə məlumatlılıq səviyyəsi
yüksəldikcə, topdansatış qiymətlərinin strukturunda istehsalçıların payının artımı müşayiət
olunur‖[8]. Bu mənbəyə görə 2009-2011-ci illərdə Qazaxıstanda kartof üzrə istehsalçının payı
(satış gəlirində) 51,5 %-dən 64%-ə, tərəvəz üzrə 35,3 %-dən 43,2 %-ə qədər artıb. Ancaq
informasiyalarla təminatın yüksək səviyyəsi təkcə son istehlakçıların qərarlarının qəbulu üçün
gərəkli deyil, daha vacib olanı zəruri dövlət inzibati tədbirlərinin görülməsi üçün əsaslar
yaradılmasıdır və inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində də belə bir yanaşma mövcuddur. Belə ki,
ABŞ kənd təsərrüfatı nazirliyinin tərkibində Bazar Yenilikləri Xidməti mövcuddur. Bu xidmət hər
ay kənd təsərrüfatı məhsullarının bazar qiymətləri barədə məlumatları toplayıb, nazirlik və
ictimaiyyətə təqdim edir. Qiymətlər barədə məlumatlar istehsalçı,topdansatış, pərakəndəsatış
qiymətləri üzrə toplanılır. Bu məlumatlar hökuməti, ictimai qurumları prioritet istiqamətlər üzrə
nəzarətə yönəldir[9]. Məsələn, əldə olunan informasiyalar inhisarçılıq meylləri ilə fərqlənən
mağazalar şəbəkəsinə qarşı tədbirlər görülməsinə əsas yaradır. Yəni, ictimai qurumların müzakirəsi
və hökumətə müraciəti sonda hər hansı mağazalar şəbəkəsinə qarşı antiinhisar qanunvericiliyi
əsasında tədbirlər görülməsinə əsas yaradır.
Kənd təsərrüfatı məhsulların satışı ilə bağlı qeyd edilənləri yekunlaşdırıb, təkmil satış
sisteminin formalaşması, daha doğrusu, ―istehsalçı-istehlakçı‖ mənafelərinin balansını yaradan
sistemin formalaşması üçün aşağıdakı tədbirlərin reallaşmasını lazımlı hesab etmək olar:
1) Xarici təcrübəyə uyğun olaraq, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərkibində aqrar məhsulların
istehsalçı, topdansatış, pərakəndə satış qiymətlərini daimi izləyən, qiymət dinamikasını təhlil edən,
bu məlumatları ictimaiyyətə açıqlayan və idarəetmə qərarları üçün təkliflər hazırlayan Qiymət
İnformasiyası və Qiymətlərə Nəzarət Xidməti yaradılsın;
2) Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının bəzi həlqələrində dövlət tərəfindən qiymətlərin
tənzimlənməsi həyata keçirilsin. Soyuducu anbarlarda məhsulların saxlanılması üçün müxtəlif
ticarət nöqtələrində - yarmarkalarda, kənd təsərrüfatı məhsullarının topdansatış mərkəzlərində və
pərakəndə satış yerlərində icarə və xidmət haqlarının maksimum məbləği dövlət tərəfindən
müəyyən edilsin. Bu qiymətlər barədə ictimaiyyət və kənd təsərrüfatı istehsalçıları KİV-lər
vasitəsilə məlumatlandırılsın.
3) Aqrar məhsulların ölkədaxili və xarici bazarlara sərbəst çıxışına maneə olan müxtəlif
bürokratik əngəllərin qarşısı ən sərt administrativ tədbirlərlə alınsın.
4) Aqrar istehsalçıların, xüsusilə, kiçik sahibkarların son istehlakçılara birbaşa çıxış
imkanlarını artırmaq üçün kənd təsərrüfatı yarmarkalarının təşkili nümunəsi əsasında böyük
sahələrdə ərazini bütövlükdə əhatə edə bilən aqrar satış köşkləri şəbəkəsinin yaradılması
məqsədəuyğun olar. Köşklərin yaradılmasını yerli icra orqanları və bələdiyyələr təşkil edə bilər,
onlarda icazə və xidmət haqlarının müəyyənləşməsini isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən
həyata keçirilməsi məqsədəuyğun olar. Köşklərin möhtəkir şəbəkəsinə çevrilməməsi üçün Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən fermerlərin müraciəti əsasında ünvanlı bölgü sistemi – hər bir
köşkdə konkret fermer və ya onun nümayəndəsinin ticarətinə icazə verməyi nəzərdə tutan sistem
yaradıla bilər. Virtual məlumat sistemi bu sferada lazımlı şəffaflığı da təmin edər.
5) Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələrində, topdansatış mərkəzlərində,
mağazalar şəbəkəsində və s.də inhisarçılığının qarşısının alınması üçün – həm istehsalçıların, həm
də istehlakçıların mənafelərinə ciddi ziyan vuran inzibatçılığın qarşısını almaq üçün zəruri
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qanunverici bazanın yaradılması və ən sərt inzibati tədbirlərin həyata keçirilməsi olduqca
əhəmiyyətli bir məsələdir.
Beləliklə, kənd təsərrüfatı məhsullarının satış sistemini bu və başqa tədbirlərlə təkmilləşdirmək
və nəticədə aqrar məhsulların qiymətini optimallaşdırmaq, aqrar sahibkarların gəlirini
stabilləşdirmək mümkündür.
Aqrar sahibkarlığa məxsus spesifik risklər – iqlim dəyişmələri, quraqlıq və s. aqrar sektorda
çox ciddi itkiləri şərtləndirir. Bu cəhət aqrar məhsulların qiymətlərinin ciddi tərəddüdlərinə səbəb
olar və aqrar sahibkarlığın gəlirlərindəki, aqrar məhsulların qiymətlərindəki çox ciddi tərəddüdlərin
qarşısını almaq, ümumiyyətlə, aqrar sektorun uzunmüddətli böhrana yuvarlanmasını əngəlləmək
üçün ən effektiv mexanizm sığorta sisteminin formalaşmasıdır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının
qiymət mexanizminin müəyyən təkmilləşdirilməsi və sahibkarlıq gəlirlərinin itkilərinin
minimallaşmasına şərait yaradan sığorta sisteminin müasir şəraitdə formalaşması müəyyən obyektiv
çətinliklərlə üzləşir. Ən başlıcası, özəl sığorta münasibətləri əsasında real və işlək sığorta sisteminin
yaradılması bütövlükdə mümkün deyil. Əlbəttə ki, əsas çətinlik kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarının sığorta mexanizmi barədə lazımi bilgilərə malik olmamalarında, yaxud
ümumiyyətlə, sığorta sisteminə maraq göstərməmələrində deyil. Əsas çətinlik hətta istehsalçıların
böyük əksəriyyəti üçün əlavə məsrəflərin – sığorta ödənişlərinin əlavə maliyyə yükü olmasında da
deyil. Əsas çətinlik budur ki, özəl sığorta sektoru özü də k/t sferasındakı sığortalama əməliyatlarına
ciddi maraq göstərmir və bu əslində qlobal miqyaslı bir təzahürdür. Əslində ―sistem riski kənd
təsərrüfatında özəl sığorta bazarının inkişafının ən ciddi maneəsidir‖[10,səh.206-215]. Çünki
―nəqliyyat vasitəsi və ya yanğından başvermə meylinə görə müstəqil olan hadisələrdən fərqli olaraq
aqrar məhsul itkisi riskinin böyük ərazidə baş verməsi ehtimalının korrelyasiyası səviyyəsi çox
yüksəkdir‖[11]. Doğrudan da, quraqlıq, daşqın və s. hadisələr böyük əraziləri və yüzlərlə, minlərlə
təsərrüfatları əhatə edir və belə hallarda sığorta şirkətləri üçün müvafiq ödənişləri həyata keçirmək
çox çətin, bəzi hallarda isə qeyri-mümkün olur. Doğrudur, bəzi tədqiqatlara görə ―sığorta
kompaniyalarının kənd təsərrüfatında üzləşdiyi sistem riski problemi dünya bazarında təkrar
sığortanın köməyi ilə həll oluna bilər‖[12,sh.425-434]. Ancaq tədqiqatçıların böyük əksəriyyətinin
rəyinə görə ―dövlət dəstəyi olmadan sistem riski nə sığorta, nə də kapital bazarı adekvat sığortalaya
bilməzlər‖.
Inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi də sübut edir ki, kənd təsərrüfatında sığorta işi dövlətin fəal
dəstəyi olmadan reallaşmır. Ilk dəfə olaraq, 1750-ci ildə Fransada həyata keçirilən kənd təsərrüfatı
sığortasını bu gün həmin ölkədə xüsusi bir fond – Təbii Fəlakətlər Fondu həyata keçirir. Fondun
vəsaiti əmlak sığortası müqavilələrinə əlavə mükafat müəyyənləşməsi hesabına formalaşır.
Italiyada aqrar istehsalın sığortalanması əsasən özəl sığorta kompaniyaları hesabına reallaşsa
da, maliyyələşmədə dövlətin fəal dəstəyi mövcuddur. Belə ki, sığorta mükafatlarının ödənişi üzrə
xərclərin 50 %-ni dövlət, qalanını isə fermerlərin özü ödəyir.
Ispaniyada sığorta mükafatlarının həcminin 20-44 %-i dövlət tərəfindən subsiyalaşdırılır və
bundan başqa dövlət müqavilələrin təkrar sığortasının təminatını reallaşdırır.
ABŞ-da 1939-cu ildən məhsulun sığortası üzrə dövlət korporasiyası yaradılıb və indi də Təbii
Fəlakətlər Sığortası üzrə proqramda iştirak edən fermerin məhsul itkisinin 50 % həcmində zərəri
ödənilir, qiymət dəyişmələrindən dəyən zərərin isə 55 % ödənilir. Amma fermerin proqramda
iştirakı hər bir məhsul növü üzrə təxminən 100 dollar miqdarında ödəniş – inzibati xərclərə görə
məsrəflər tələb edir[13].
Xarici təcrübədən danışarkən qeyd olunmalıdır ki, ümumiyyətlə, Respublikada aqrar sferada
sığorta sisteminin tamamilə mövcud olmamasını iddia etmək tam yanlışlıq olardı. Belə ki, 2002-ci
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ildə 18 iyun tarixində ―Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması haqqında‖ qanun qəbul
olunub. Nazirlər Kabinetinin 4 mart 2007-ci il tarixli qərarı ilə bir çox aqrar məhsullar üzrə tərəvəz, meyvə(sitrus aid deyil) və s.istisna olmaqla, əksər məhsulların sığorta haqlarının 50 %-nin
büdcə vəsaiti hesabına ödənilməsi də müəyyənləşib. Nəhayət, aqrar sferada sığorta işini detallar
üzrə müəyyənləşdirən ―Qaydalar‖ da təsdiqini tapıb. Ancaq real və işlək aqrar sığorta sistemindən
danışmaq mümkün deyil. Belə ki, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının məlumatına görə,
2014-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkə üzrə 116 mln.338 min manat, kənd təsərrüfatının
bitkiçilik məhsulları üzrə isə 22659 manat sığorta ödənişi reallaşdırılıb (ASA-nın məlumatına
görə). Yəni kənd təsərrüfatı sığorta ödənişlərinin payı məcmuda 0,02 %-ə bərabər olub.
Deməli, işlək aqrar sığorta sisteminin yaradılmasına ehtiyac var və müxtəlif tədqiqatçıların,
peşəkar mütəxəssislərin irəli sürdüyü təkliflərin əksəriyyəti – sığorta şirkətlərini, kənd təsərrüfatı
sığortası üzrə gəlirlərinin vergidən azad olunması, sığorta şirkətlərinin müəyyən hədd zərərlərinin
(aqrar sığorta ilə əlaqəli yaranan zərərlərin) dövlət tərəfindən ödənilməsi, bu şirkətlərin bəzi
xidmətlər üzrə ödənişlərinə güzəşt, yaxud fermerlərin maarifləndirilməsi işinin təşkili bu baxımdan
əsaslı və tam yararlı tədbirlər deyil. Bu təkliflər çeşidinin təhlilini apararkən öncə bir vacib məqam
qeyd olunmalıdır. Aqrar sığorta sisteminin əsas məqsədi sığorta şirkətlərinin gəlirini artırmaq deyil,
aqrar sahibkarlığın gəlirlərini stabilləşdirməkdir.
Belə bir mahiyyətli aqrar sığorta sisteminin yaradılması baxımından yəqin ki,aşağıdakı
tədbirlərin reallaşdırılması məqsədəuyğun olar:
1. Qanunverici təşəbbüslərlə və dəyişmələrlə aqrar məhsullar üzrə icbari sığorta sisteminin
yaradılması;
2. Sığorta haqqının 50 %-i dövlət büdcə vəsaiti hesabına ödənilən məhsulların çeşidinə
meyvə-tərəvəzin bir çox növlərinin, heyvanlar və ev quşlarının da əlavə edilməsi;
3. Aqrar məhsulların sığortalanması qaydalarında çox ciddi təkmilləşdirmələr aparılması və
sığorta tariflərinin dəfələrlə aşağı salınması;
4. Beynəlxalq bazarlarda təkrar sığorta işinin reallaşdırılmasına cəhdlə birgə ölkədə aqrar
məhsullar üzrə Təkrar Sığorta Fondunun yaradılması;
5. Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının məhsul itkisi risklərinin sığortalanması ilə birgə qiymət
konyukturası risklərindən sığortalanması mexanizminin yaradılması
Yuxarıda sadalanan hər bir tədbirin reallaşdırılması öz-özlüyündə Aqrar Sığorta Sisteminin
formalaşması üçün gərəkdir, ancaq indiki şəraitdə aqrar sığorta tariflərinin aşağı salınması daha
lazımlıdır. ―Qaydalara‖ görə sığorta haqqının 50 %-i dövlət büdcəsində maliyyələşən məhsullar
üzrə tariflər 5 %-ə, digər məhsullar üzrə 6 %-ə bərabərdir. Çox riskli avtomobil bazarında tariflərin
1 %-dən çox olmadığı halda aqrar bazardakı 5-6 % tariflər sadəcə inhisarçılıq nümunəsi sayıla
bilər. Nəzərə almaq gərəkdir ki, qlobal iqlim dəyişmələrinin ən kəskin kəsişmə nöqtəsi Azərbaycan
deyil və bu ölkədə nə Afrika quraqlığı, nə Uzaq Şərq daşqınları baş vermir. Bundan başqa,
Azərbaycan aqrar sektoruna daha çox təsir edən təbii hadisə - quraqlıq heç də bütövlükdə aqrar
məhsullar çeşidini və bütün əraziləri əhatə etmir. Belə ki, 2014-cü ildə hava şəraiti taxılçılıq üzrə
2013-cü ilə nisbətən 28 % məhsul azalmasına səbəb oldu. Ancaq kartof istehsalında azalma 18 %,
tərəvəz istehsalında 4 % təşkil etdi. Bostan məhsulları və üzüm istehsalında artım baş verdi, meyvə
istehsalı isə demək olar ki, sabit qaldı.
Qeyd edilənləri nəzərə alıb, iddia etmək olar ki, aqrar sığortada tariflərin 0,3-0,8 %-ə qədər
azaldılması lazımdır və mümkündür. 100 min manatlıq məhsul üçün 6 min manat sığorta haqqının
ödənilməsi əslində sığortanın mahiyyətcə təhrifidir.
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Beləliklə, real vəziyyətli sığorta sisteminin yaradılmasının əsas xətləri təklif edildi və bu
təkliflər aqrar sahibkarlığın gəlirlərinin stabilləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər.
Təhlillərdən aşağıdakı nəticələri çıxarmaq olar:
 Aqrar sferada qiymət disparitetinin aradan qaldırılmasında bir sıra dolayı faktorlar –
ocümlədən, k,.t. sübyektlərinin həcmi, aqrar məhsullar bazarında satışın təşkili, aqrar sığorta
sisteminin təkmilliyi mühüm rol oynayır;
 torpaq sahibkarlığının optimal həcmi masştab effekti və.s amillər hesabına məsrəflərin və
qiymətlərin nisbi ucuzlaşmasına, məhsuldarlığın artımına əsas yaradır və xarici təcrübələr də bu
cəhəti təsdiq edir.Müasir Azərbaycanda optimal həcm formalaşması yeni iri təsərrüfatların
yaradılması ilə birgə mövcud təsərrüfatlar üzrə təmərküzləşməni tələb edir.
 Təsərrüfatların təmərküzləşdirilməsinin ən effektiv rıçağı topraq vergisi üzrə
təkmilləşdirmələrin aparılması – verginin bazar qiymətlərinə əsasən hesablanması, qeyri – kənd
təsərrüfatı və istifadə edilməyən kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə dərəcələrin5-10 dəfə və daha çox
artırılması, kənd təsərrüfatı torpaqlarınin təyinatının dəyişdirilməsinə ciddi sanksiyalar tətbiqidir;
 Aqrar məhsulların satış sisteminin təkmilləşdirilməsi, xüsusilə parakəndə satış əlavələrinin
həcminin optimallaşdırılması üçün Kənd təsərrüfar Nazirliyi daxilində - qiymət dinamikasını
izləyən və təhlil edən, ihisarçılığa qarşı tədbirlər hazırlayan qurumun yaradılması, soyuducu
ambarlar və tıcarət yarmarkaların xidmət tariflərinin azaldılması,
böyük şəhərlərdə birbaşa
istehsalçıların istifadəsinə verilən ticarət köşkləri şəbəkəsinin yaradılması məqsədəuyğundur;
 Aqrar məhsullar üzrə icbari sığorta sisteminin yaradılması, sığorta haqqının 50 %-i dövlət
büdcə vəsaiti hesabına ödənilən məhsulların çeşidinə meyvə-tərəvəzin bir çox növlərinin, heyvanlar
və ev quşlarının da əlavə edilməsi, sığorta tariflərinin dəfələrlə aşağı salınması, beynəlxalq
bazarlarda təkrar sığorta işinin reallaşdırılmasına cəhdlə birgə ölkədə aqrar məhsullar üzrə Təkrar
Sığorta Fondunun yaradılması, qiymət konyukturası risklərindən sığortalanması mexanizminin
yaradılması effektiv ola bilər.
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В статье анализируются сущностные характеристики кризиса мирового
экономической системы, элементов взаимопроникновения и разрушения, которые он
привносит в локальные национальные хозяйства. Формой развития современного
экономического хозяйства выступает цикличность. Исходя из задач прогнозирования и
планирования, целесообразно изучение всех фаз экономического цикла: кризиса, депрессии,
оживления и подъема, но наиболее знаковой для экономического развития является фаза
кризиса. Она показывает уровень развития экономики в настоящий период времени и
потенциальные возможности экономического роста в будущем. Кризис -это всегда крутой
поворот, будь то общественная формация, фирма, организация или предприятие,
обострение накопившихся в них противоречий.
Ключевые слова: характеристикa мирового кризиса; международный финансовый
кризис; усиление глобализации; национально-воспроизводственный уровень проявления
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DUNYA BÖHRANLARĠNĠN TARĠXĠ VƏ MƏCMU XARAKTERĠSTĠKASĠ.
Məqalədə maliyyə bazarlarında baş verən böhran vəziyyətinin təlili və nəticələrinin aradan
qaldırılması üsulları araşdırılır. İqtisadi böhranlar iqtisadi sistemin inkişafında tarazlığın
pozulmasının göstəricisidir. Göstərilir ki, müxtəlif tarixi dövrlərdə və ayrı-ayrı ölkələrdə iqtisadi
böhranların səbəbləri fərqli olmuşdur. Cari böhranın təbiəti isə unikaldır. Belə ki, müasir
iqtisadiyyatın ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti qloballaşma prosesidir. İqtisadiyyatın qloballaşması
böhranların da qlobal xarakter alması ilə nəticələnmişdir.Buna görə müasir böhranın tədqiqi elmipraktiki nöqteyi nəzərdən aktuallıq kəsb edir. Onun xüsusiyyətləri, səbəbləri və özünü biruzə vermə
formalarının tədqiqi dünya maliyyə bazarında böhrana qarşı tədbirlərin həyata keçirilməsini və
mənfi sosial-iqtisadi nəticələri aradan qaldırılmasına imkan verir.
Açar sözlər: dunya böhranlarin xarakteristikasi; beynəlxalq maliyyə böhrani; qloballaşmanin
sürətlənməsi; beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə ziddiyyətlərin kəskinləşməsi.
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THE HISTORY AND ESSENTIAL CHARACTERISTICS
OF THE WORLD EKONOMIK CRISES.
The article analyzes the essential characteristics of the crisis of the world economic system,
elements of interpenetration and destruction, which he brings to local national economies. A form
of development of the modern economic economy is cyclical. Proceeding from the tasks of
forecasting and planning, it is expedient to study all phases of the economic cycle: crisis,
depression, recovery and recovery, but the most significant phase for economic development is the
phase of the crisis. It shows the level of economic development in the present period of time and the
potential for economic growth in the future. Crisis is always a sharp turn, whether it's a social
formation, a firm, an organization or an enterprise, an aggravation of the contradictions that have
accumulated in them.
Key words: characteristics of the global crisis; the international financial crisis; strengthening
globalization; nationally reproductive level of manifestation of the crisis.
Первый мировой экономический кризис, который нанес удар народному хозяйству и
общественной жизни одновременно США, Германии, Англии и Франции произошел в 1857
году. Кризис начался в США. Причиной послужили массовые банкротства железнодорожных
компаний и обвал рынка акций. Коллапс на фондовом рынке спровоцировал кризис
американской банковской системы. В том же году кризис перекинулся на Англию, а затем на
всю Европу. Волна биржевых волнений прокатилась даже по Латинской Америке. В период
кризиса производство чугуна в США сократилось на 20%, потребление хлопка на 27%. В
Великобритании больше всего пострадало судостроение, где объѐм производства упал на 26%.
В Германии на 25% сократилось потребление чугуна; во Франции - на 13% выплавка чугуна и
на столько же потребление хлопка; в России выплавка чугуна упала на 17%, выпуск
хлопчатобумажных тканей - на 14%. Очередной мировой экономический кризис начался в
1873 году с Австрии и Германии. Кризис 1873 года рассматривается как крупный
международный финансовый кризис. Предпосылкой для кризиса был кредитный подъем в
Латинской Америке, подпитываемый из Англии, и спекулятивный подъем на рынке
недвижимости в Германии и Австрии. Австро-германский подъем закончился крахом
фондового рынка в Вене в мае. Фондовые рынки в Цюрихе и Амстердаме также обвалились.
(14, с.79) В США банковская паника началась после сильного падения акций на НьюЙоркской фондовой бирже и банкротства главного финансиста и президента Объединенной
Тихоокеанской железной дороги Джей Кука. Из Германии в Америку кризис перекинулся изза отказа германских банков пролонгировать кредиты. Так как американская и европейская
экономика впали в фазу рецессии (спад производства), экспорт стран Латинской Америки
резко сократился, что привело к падению доходов государственных бюджетов. Это был самый
продолжительный в истории капитализма кризис: он завершился в 1878 году. (3, с.67)
В 1914 году произошел международный финансовый кризис, вызванный началом Первой
мировой войны. Причина - тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов
правительствами США, Великобритании, Франции и Германии для финансирования военных
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действий. Этот кризис, в отличие от других, не распространялся из центра на периферию, а
начался практически одновременно в нескольких странах после того, как воюющие стороны
стали ликвидировать иностранные активы. Это привело к краху на всех рынках, как товарных,
так и денежных. Банковская паника в США, Великобритании и некоторых других странах
была смягчена своевременными интервенциями центральных банков. Следующий мировой
экономический кризис, связанный с послевоенной дефляцией (повышение покупательной
способности национальной валюты) и рецессией (спад производства), произошел 1920-1922
годах. Явление было связано с банковскими и валютными кризисами в Дании, Италии,
Финляндии, Голландии, Норвегии, США и Великобритании. 24 октября 1929 года (Черный
Четверг) на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло резкое снижение акций,
ознаменовавшее начало крупнейшего в истории мирового экономического кризиса. Стоимость
ценных бумаг упала на 60-70%, резко снизилась деловая активность, был отменен золотой
стандарт для основных мировых валют. (10, с.98) После Первой мировой войны экономика
США развивалась динамично, миллионы держателей акций увеличивали свои капиталы,
быстрыми темпами рос потребительский спрос. К концу 1929 года падение курсов ценных
бумаг достигло фантастической суммы в 40 млрд. долларов. Закрывались фирмы и заводы,
лопались банки, миллионы безработных бродили в поисках работы. Кризис бушевал до 1933
года, а его последствия ощущались до конца 30-х годов. Промышленное производство во
время этого кризиса сократилось в США на 46%, в Великобритании на 24%, в Германии на
41%, во Франции на 32%. Курсы акций промышленных компаний упали в США на 87%, в
Великобритании на 48%, в Германии на 64%, во Франции на 60%. Колоссальных размеров
достигла безработица. По официальным данным, в 1933 году в 32 развитых странах
насчитывалось 30 млн. безработных, в том числе в США 14 млн. (2, с.102) Первый
послевоенный мировой экономический кризис начался в конце 1957 года и продолжался до
середины 1958 года. Он охватил США, Великобританию, Канаду, Бельгию, Нидерланды и
некоторые другие капиталистические страны. Производство промышленной продукции в
развитых капиталистических странах снизилось на 4%. Армия безработных достигла почти 10
млн. человек. Черный понедельник 1987 года. 19 октября 1987 года американский фондовый
индекс Dow Jones Industrial обвалился на 22,6%. Вслед за американским рынком рухнули
рынки Австралии, Канады, Гонконга. Первые признаки нынешнего мирового финансовоэкономического кризиса появились в США в 2006 году в форме снижения числа продаж домов
и в начале 2007 года переросли в кризис высоко рисковых ипотечных
кредитов.(3,с.96)Ипотека- вид обеспечения выполнения обязательства недвижимым
имуществом, которое остается во владении и пользовании ипотекодателя, согласно которому
ипотекодержатель имеет право в случае невыполнения должником обеспеченного ипотекой
обязательства получить удовлетворение своих требований за счет предмета ипотеки
преимущественно перед другими кредиторами этого должника. Термин "ипотека" впервые
появился в Греции в начале VI в. до н. э. Древние греки так обозначали ответственность
должника перед кредитором своей землей. На границе земельного участка заѐмщика ставили
столб с надписью, которая гласила, что эта земля обеспечивает долг. (3, с.96) Удачную
трактовку терминов, аналогичных по своей сути, дал известный ученый-экономист середины
XX века Мюррей Ротбард. "В былые времена мы страдали от периодических экономических
кризисов, внезапное начало которых называлось "паникой", а затяжной период после паники
назывался "депрессией». (1, с.75) Самой известной депрессией нового времени является,
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конечно же та, что началась в 1929 году с типичной финансовой паники и продолжалась
вплоть до начала Второй мировой войны.
После катастрофы 1929 года экономисты и политики решили, что это больше никогда не
должно повториться. Чтобы успешно и без особых хлопот справиться с этой задачей,
понадобилось всего лишь исключить из употребления само слово "депрессия». С того момента
Америке больше не пришлось испытывать депрессий. Ибо когда в 1937–1938 годах наступила
очередная жестокая депрессия, экономисты попросту отказались использовать это жуткое
название и ввели новое более благозвучное понятие – рецессия (спад). С тех пор мы пережили
уже немало рецессий, но при этом ни одной депрессии. Впрочем, довольно скоро слово
"рецессия». Тоже оказалось довольно резким для утонченных чувств американской публики.
(4, с.167) Судя по всему последняя рецессия была у нас в 1957–1958 годах. С того же времени
у нас случались "спады", или даже лучше "замедления", а то и "отклонения». Таким образом,
кризис – это ситуация перепроизводства, когда бурно развивающиеся производства
сталкиваются с проблемой сбыта. Товары и услуги, представленные на рынок не находят
адекватного платежеспособного спроса. (13, с.56) Не реализованные товары способствуют
накоплению товарно-материальных запасов, снижаются объемы производства, сокращается
объем инвестирования, растет безработица вследствие падения спроса на рабочую силу. Все
это еще больше усиливает падение платежеспособного спроса. Нынешний мировой
финансово-экономический кризис по праву считается наиболее глубоким и драматичным за
последние несколько десятилетий развития экономики большинства стран. Основная
глобальная и объективная причина кризиса - особенности циклического развития мировой
экономики. Экономически развитые страны, в первую очередь США и страны Западной
Европы, после пика технологического и экономического развития в конце 20 века входят в
новый цикл - в цикл снижения темпов экономического роста, а, по мнению многих экспертов,
и даже в рецессию. Общепризнанным считается, что его непосредственным
предшественником был ипотечный кризис в США, первые признаки которого появились в
2006 году в форме снижения числа продаж домов и в начале 2007 года переросли в кризис
высоко рисковых ипотечных кредитов, а в дальнейшем проблемы с кредитованием ощутили и
надежные заѐмщики (8, с.102). Постепенно кризис из ипотечного стал трансформироваться в
финансовый и стал затрагивать не только США, но и другие страны. К началу 2008 года
кризис приобрѐл мировой характер и постепенно начал проявляться в повсеместном снижении
объемов производства, снижении спроса и цен на сырье, росте безработицы (12, с.188).
Сегодня в США отмечается значительный спад показателей темпов роста ВВП, индексов
деловой активности, потребительского доверия и других. Спад реального сектора экономики
ведет к снижению эффективности функционирования финансового сектора. Таким образом,
проблему циклического развития в разрезе сегодняшнего кризиса можно охарактеризовать как
структурную трансформацию мировой экономики. Если говорить о субъективных причинах
кризиса, то главная - это экономика США, ее значение в мировых экономических процессах и
ее современное состояние. Существовавшая в течение десятилетий мировая экономическая
система практически была моновалютной, с одной доминирующей составляющей американским долларом, имевшим статус основной резервной валюты. Это вызывало
практически безграничную потребность в ее эмиссию, в следствии которой доллар печатался
без остановки. По мере роста мировой экономики потребность возрастала, станок работал все
активней. При этом крупная (доминирующая) долларовая компонента в валютных резервах
ведущих экономических держав (в том числе и России) сделала эти страны заложником
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происходящих в экономике США процессах. Следует отметить, что в последние два
десятилетия правительство США уже не контролировали ситуацию, и долларовую массу,
находящуюся в обращении, что, кстати сказать, и вполне объяснимо (5, с.68). Эмитент
мирового платежного средства не может единолично обеспечивать его устойчивость и
отвечать за возможные последствия. Мы сегодня не можем дать точную оценку величине
долларовой массы в обращении, но, тем не менее, признано, что ее величина в несколько раз
превышает величину реальных активов, функционирующих и перераспределяемых в рамках
мировой торговли и мирового экономического сотрудничества. Понятно, что долго так
продолжаться не могло. Сегодня на финансовом рынке торгуются преимущественно не
реальные ценности, а деривативы (производные финансовые инструменты - опционы,
фьючерсы, форварды), используемые для получения спекулятивной прибыли. Происходит
своего рода "раздутие" финансовых обязательств, величина которых значительно превышает
сумму реальных сделок. (7,с.234) Мировой рынок деривативов по праву можно считать
центром современного финансового кризиса. Крупнейшие американские инвестиционные
банки все эти годы действовали практически безнадзорно, без вмешательства Федеральной
резервной системы, и, в результате, в какой-то момент была пропущена "точка невозврата".
Более того, даже до середины сентября 2008 года европейские и американские финансовые
власти, и институты смотрели на кризис достаточно поверхностно, недооценили его глубины и
возможных последствий. И вот ряд крупнейших инвестиционных банков (бывшие
ориентирами для инвесторов и участников финансового рынка) либо стали банкротами
(Lehman Brothers), либо были перепроданы или перепрофилированы (Merrill Lynch, Goldman
Sachs и пр.). (12, с.267) Все это явилось прямым следствием неверной оценки негативных
процессов, начавшихся в мировой финансовой системе.
В последние годы имело место "головокружение от успехов", эйфории от динамики роста
мирового финансового рынка, которой не мешали ни колебания курса евродоллар, ни резкий
рост цен на энергоносители. При этом на фоне особенностей циклического развития мировой
экономики, стагнации, либо снижения темпов ее роста, избыток финансового капитала
попадал не в реальный сектор экономики, а в финансовый, вследствие чего формировался
"финансовый пузырь"(6,с.77)/ Ну, а пузырь, как ему и следует, лопнул. Что касается
финансового кризиса в России, то здесь перечень причин также весьма обширен. Безусловно,
влияние внешних факторов, и ситуации на иностранных финансовых рынках очевидно.
Однако масштаб снижения капитализации российского финансового рынка несоизмерим со
снижением с этих рынков в других странах мира. (10,с.177)
Фазы кризиса: Фаза 1. Спекулятивный кризис (весна 2007 - начало 2008) Первая фаза
падения ФР и рынка недвижимости, бегство из акций и недвижимости в товарные фьючерсы и
золото. Девальвация доллара, замедление инфляции.
Фаза 2. Экономический спад (начало 2008 - середина 2008). Продолжение падения
рынков, стагнация производства, начало снижения товарных рынков, ревальвация доллара,
нулевая инфляция.
Фаза 3. Потребительский кризис (середина 2008-конец 2008). Массовые дефолты и
банкротства населения, резкое сокращение расходов, схлопывание потребительского рынка,
дефляция, ускорение ревальвации бакса.
Фаза 4. Кризис производства (начало 2009-середина 2009). Промышленный кризис,
инвестиционный кризис, массовые банкротства, массовые увольнения и сокращения зарплат,
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усиление потребительского кризиса. Продолжение падения всех рынков - фондовых,
товарных, недвижимости. Ускорение дефляции, ускорение ревальвации бакса.
Фаза 5. Бюджетный кризис (середина 2009-начало 2010). Попытка остановить
экономический коллапс и компенсировать резкое падение налогов за счет стремительного
роста гос. расходов на основе пирамидальных внешних займов, некоторое оживление
экономики, некоторое торможение дефляции, стабилизация курса бакса.
Фаза 6. Гиперинфляционный шок. Начало геополитического конфликта (второй кв. 2010начало 2011). Искусственная раскрутка гиперинфляции. Обесценивание прямого
государственного долга, обесценивание пенсионных обязательств, значительное сокращение
реальных бюджетных расходов, значительное снижение долгового бремени населения,
снижение стоимости персонала и повышение рентабельности бизнеса, концентрация всей
национальной собственности в руках финансовой элиты. Обвал американских ГКО.
Временный рост фондовых и товарных рынков, рынка недвижимости. Гиперинфляция,
многократная девальвация бакса.
Фаза 7. Глобальный экономический коллапс. Развитие глобального геополитического
конфликта. (середина 2011 - 2013-14) Коллапс национальных экономик, обвал или физическая
остановка всех рынков, разрушение международных экономических связей, крах ямайской
валютной системы, региональные и гражданские войны. (10,с.202)
Впервые за последние 60 лет мировая экономика и подавляющее большинство стран
испытали в 2009 г. абсолютное падение основных макроэкономических показателей. Кризис
также запомнится огромными финансовыми потерями и вложениями государств в его
блокирование и преодоление. Совокупный объем уже выделенных средств во всех странах
мира на борьбу с кризисом, по оценкам, достигает 17 трлн. долл., что составляет примерно
треть мирового ВВП, из которых 11 трлн. долл., по подсчетам специалистов из МВФ, уже
потрачено. Глубина и масштабность кризиса особо значимой делает проблему обоснования
антикризисных мер, способных эффективно нейтрализовать действие кризисных факторов (6,
с.114). В этой связи можно выделить два принципиально различающихся подхода к ее
проведению. Первый подход — это политика блокирования кризиса с сохранением основ
экономического устройства глобального хозяйственного пространства. Второй — преодоление
кризиса с устранением коренных причин, его породивших, и в конечном счете — со сменой
типа хозяйственного устройства мировой экономики и национальных хозяйственных систем
как ее неотъемлемых компонентов. В первом случае речь идет о временном снятии остроты
экономических противоречий с помощью масштабных денежных инъекций, которые должны,
по замыслу, реанимировать мировую хозяйственную систему в ее привычном облике (14,
с.289). Однако представление, что деньгами можно потушить кризис — это иллюзия. Такие
беспрецедентные по объему денежные вливания, которые сегодня предпринимаются
большинством государств, включая Российскую Федерацию, могут временно ослабить
кризисные тиски и даже на какой-то период вывести экономику в подъемную фазу (7, с.252). И
действительно, начиная с третьего квартала 2009 г. в большинстве пораженных кризисом
странах можно наблюдать его ослабление. Это дало основание для вывода о достигнутом в
первой половине 2009 г. «дна кризиса» в мировой экономике и начале ее выздоровления с
неизбежным переходом в 2010 г. в подъемную фазу.
Тем не менее, вероятность наступления новой кризисной волны, возможно, еще более
разрушительной, остается высокой. Ведь вброшенные в финансовую сферу огромные
денежные средства пошли не в производство, а вновь устремились на ожившие финансовые
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рынки, обернувшись для государств существенным возрастанием давления госдолга на
финансово-экономическое развитие стран. Об этом свидетельствует вновь зафиксированный
осенью 2009 г. рост производных финансовых инструментов после их массированного обвала,
начавшийся очередной спекулятивный разгон цен на нефть, формирование других «пузырей»,
к примеру, на рынке недвижимости в странах Восточной Азии или на рынке золота (15, с.136;
8, с.233). Учитывать надо и усиливающуюся непредсказуемость, свойственную
сформировавшейся модели экономики и возникновение новых угроз для устойчивого развития
экономики. Речь идет о значительном возрастании огромного долгового навеса, усиленного
государственными вливаниями в финансовую сферу в целях блокирования кризиса.
Обострение долговой проблемы обнаружило в мировой экономике новый возможный
эпицентр кризиса — Еврозону и ЕС в целом. Совокупный долг еврозоны составляет порядка
6,4 триллиона евро, или около 70 процентов от ВВП данной группы стран. В этой связи
целесообразно более тщательно и критично проанализировать весь спектр выработанных на
кейнсианской теоретической платформе антикризисных рецептов, примененных в годы
Великой депрессии и в последующие периоды. Требуется переосмысление эффективности
таких мер, особенно связанных с дополнительным стимулированием совокупного спроса как
способа вывода экономики из кризиса (10, с.274). Следует принять во внимание существенно
изменившиеся условия хозяйствования, которые обусловлены в первую очередь усилением
глобализации и открытости национальных экономик, а также достижением границ
избыточного потребления и перекредитования в большинстве развитых капиталистических
странах. Это означает, что выход из кризиса следует искать на пути отказа от модели
«экономики казино». Так же, как после Великой депрессии капитализм перешел к модели
регулируемой экономики, и на современном этапе в посткризисном периоде можно ожидать
дальнейшего расширения модели регулируемой экономики, но уже применительно к сфере
финансов и с учетом использования как национальных, так и международных регуляторов. По
сути дела, речь идет о переходе к новому качеству современной государственно-регулируемой
экономики: созданию глобально-региональной модели регулируемой рыночной экономики.
Что она может представлять собой?
Прежде всего, в ней должны быть найдены четко обозначенные сферы преимущественно
наднационального регулирования финансовой деятельности с созданием соответствующих
международных координирующих центров и разработкой обязательных и рекомендательных
правил и норм (13, с.203). Относясь к области международных финансовых отношений, такой
сегмент формирующегося механизма регулирования дополнит действующий механизм
государственного управления национальных финансовых и хозяйственных систем. Тем самым
удастся разрешить конфликтность между действующей на национально-воспроизводственном
уровне модели государственно регулируемой экономики и фактически нерегулируемой
глобально функционирующей финансовой сетью, если не считать доминирования в ней
стихийных и спекулятивно-рыночных инструментов, которые и заложили истоки
современного мирового кризиса. Ещѐ одна характеристика такой, возможно, новой системы
глобального регулирования финансов связана с соотношениями в ней глобализации и
регионализации, глобального и национального. Речь идет о том, что попытка форсирования
глобализации через подавление национального в экономике при чрезвычайно высокой
дифференциации условий хозяйствования и огромных разрывах в уровнях развития и в
экономических интересах должна быть оценена как нереалистичная, а ее упорное
продвижение как раз и стало одной из причин возникшего глобального кризиса.(11,с.267)
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Поэтому в области регулирования больший акцент целесообразно сделать с глобального на
региональный уровень, имея в виду, что в перспективе для мирового хозяйства более
реалистичным представляется не усиление глобализации, а тенденция к регионализации в
мировом хозяйстве, реализующая объективную закономерность в расширении «больших
пространств», но с достаточной социо-хозяйственной однородностью и близостью в уровнях
развития. Не случайно сегодня в мире уже действует более 30 интеграционных группировок
разного формата и реализуется около 80 региональных торговых соглашений. Это означает,
что процесс перестройки организации хозяйственной деятельности в посткризисный период
должен привести к формированию системы регулирования с тремя взаимосвязанными и
скоординированными их уровнями: глобальным, региональным и национальным. В принципе
не исключен и альтернативный сценарий, связанный с возвратом к системе проверенных
национальных регуляторов, действующих в условиях большей закрытости своих финансовых
рынков и протекционизма. Таким образом, мировому экономическому сообществу в
ближайшие годы предстоит принять ответственные решения, которые при благоприятном
развитии событий могут принципиально изменить облик современной экономики.
Заключение: Только через ослабление спекулятивной составляющей в глобальном
хозяйствовании и в переподчинении финансовой системы на работу в интересах
производственно-потребительской и социально-хозяйственной деятельности можно
рассчитывать на полное выздоровление экономики.
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Kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının dövlət müdafiəsinin daha uğurlu metodlarının aşkar
edilməsi və istifadəsi məqsədilə inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsinin elmi təhlili və
ümumiləşdirmələri onu göstərir ki, bu dövlətlərin hökumətlərinin çoxu aşağıdakı alətlərin köməyilə
kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyini göstərirlər: kənd təsərrüfatı istehsalçılarına dəstək dövlət
hökumət) proqramları, ixrac subsidiyaları, güzəştli kreditlər, kvotalar, tariflər və s. Dünyanın bir
çox dövlətlərində və ittifaqlarında kənd təsərrüfat milli prioritet və dövlət siyasətinin strateji vacib
istiqaməti kimi qəbul edilib. Onlarda kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının və milli iqtisadiyyatın
aqrar sferanın sosial inkişafının dövlət dəstəyinin effektiv sistemi reallaşır. İnkişaf etmiş dövlətlərdə
ərzaq təhlükəsizliyi probleminin həllinə diqqətin sabit artma meylləri sezilir, kənd təsərrüfatına
ayrılan büdcə vəsaitlərinin ilbəil artımı müşahidə olunur. Aqrar sferaya kompensasiya sxeminin
istifadə olunmadığı dövlətlərdə kənd təsərrüfatı sahələrinin deqradasiyası və ərzaq təhlükəsizliyi
itirilməsi halları yer alır. Aqrar sektorun inkişafı strategiyasının işlənib hazırlanması zamanı aparıcı
dövlətlətlərdə aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi və dəstəyi üzrə təcrübə böyük əhəmiyyət kəsb
edir (8).
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Inkişaf etmiş dövlətlərdə istifadə olunan iqtisadiyyatın aqrar sferasına dövlət dəstəyi mexanizmi
kənd təsərrüfatı istehsalçılarına kifayət səviyyədə gəlirlə və yığımla geniş təkrar istehsal üçün zəruri
olan) və cəmiyyətin sosial infrastrukturunda aqrar sektorun milli iqtisadiyyatda yüksək
əhəmiyyətliliyi ilə müəyyən olunan müvafiq statusu təmin edir. Xüsusi halda qərbi Avropa
dövlətlərində dövlət subsidiyaları və qeyri-dövlət fondların vəsaitləri hesabına kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalçılarının gəlirlərinin 60%-ə qədəri, Yaponiyada isə 80%-ə yaxını
formalaşır.İnkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsinin elmi təhlili və ümumiləşdirmələri onu göstərir ki,
bu dövlətlərin hökumətlərinin çoxu aşağıdakı alətlərin köməyilə kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyini
göstərirlər: bu sahədə dövlət hökumət) proqramları, ixrac subsidiyaları, güzəştli kreditlər, kvotalar,
tariflər və s. nəzərdə tutulur.
İnkişaf etmiş dövlətlərdə dövlətin aqrar siyasəti və yerli aqrar istehsalçıların müdafiəsi və
dəstəklənməsi məqsədilə aqrar ərazlərin inkişaf strategiyası işlənib hazırlanıb və fəaliyyətdədir (3,
19).
İqtisadiyyatın aqrar sferasının dövlət dəsəyi üzrə kompleks tədbirlərinə 1992-ci ildə təsis
olunmuş Avropa İttifaqında böyük diqqət yetirilir. Qeyd olunan təşkilat daxili sərhədlərin olmaması
ilə yaradılan məkan əsasında iqtisadi və sosial tərəqqiyə təsirin göstərilməsi məqsədilə
yaradılmışdır. Dünyada aqrar istehsalçı bazarlarının qorunması yolu ilə onların dəstəklənməsi
təcrübəsi mövcuddur (9).
Avropa İttifaqına daxil olan dövlətlərin aqrar siyasətinin əsas vəzifəsinə aiddir: texniki
tərəqqinin inkişafı və kənd təərrüfatı istehsalının rasional təşkili əsasında kənd təsərrüfatının
effektivliyinin yüksəldilməsi; kənd və şəhər əhalisinin gəlirlərində fərqlərin ləğv edilməsi; daxili
ərzaq bazarlarının sabitliyinə nail olunması, Aİ-nin dövlətlətlərinin əhalisinin özünü təminetməsinə
keçid; əhali üçün ərzağa məqbul qiymətlərin təyin edilməsi.
XXəsrin 50-60-cı illərində Qərbi Avroada Vahid aqrar siyasətin əsas istiqamətləri işlənib
hazırlanmışdır. Bu soyasətin məqsədi Qərbi Avropada ərzaqtəhlükəsizliyi probleminin həlli və
avropanın aqrar təsərrüfat regionlarında yoxsulluğun aradan qaldırılmaıdır (13).
Aİ-nın Nazirlər Sovetinin funksiyasına kənd təsərrfatının inkişafına aid olan demək olar ki,
bütün qərarlar daxildir. Bunlardan ən vacibi Avropa Parlamenti tərəfindən təsdiq edilir. Vahid kənd
təsərrüfatı siyasətinin həyata keçirilməsi üzrə ali icra orqanı Aİ-nin komissiyası onun tərkibində
aqrar məsələlər üzrə xüsusi nümayəndəliyi nəzərdə tutulmuşdur) çıxış edir. Aİ komissiyasının baş
orqanı Brüsseldə yerləşir, Aİ-nin üzv dövlətlərində fililallar vardır. Aİ-nin komissiyası hər il aqrar
bazarların tənzimlənməsi və vahid qiymətlər üzrə təkliflər işləyib hazırlayır. Aİ-nin Komissiyasının
tərkibinə kənd təsərrüfatı üzrə baş direktorluq daxildir. Onun yanında 28 məsləhətçi komitə
fəaliyyət göstərir. Qeyd olunan komitələr ümumi kənd təsərrfatı siyasətinin ÜKTS) problemlərinin
həlli üzrə təkliflər işləyib hazırlayırlar, eləcə də ayri-ayri məhsullar üzrə müvafiq təklifləri
formalaşdırır. ÜKTS Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinin inteqrasiyasının əsasıdır.
Aİ-nin Komissiyası yuxarıda göstərilən funksiayalardan başqa onun tərəfindən qəbul edilən
qərarların Aİ-nin üzv dövlətləri tərəfindən yerinə yetirilməsinə, eləcə də Aİ dövlətlərinə kənd
təsərrüfatı sahəsində səmtləşmə və zəmanət fondundan vəsaitlərin əldə olunması təqdim edilən
sənədləşdirmə layihəsinin müvafiqliyinə nəzarəti həyata keçirir.
Aİ-da vahid aqrar siyasətin məqsədləri aşağıdakııardır:
 aqrar təsərrüfatda məhsuldarlığın artırılması;
 bazarın sabitləşdirilməsi;
 ərzağın fasiləsiz təchizi;
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 fermerlərin layiqli həyat səviyyələrinin təmin edilməsi;
 istehlakılara təbii-real qiymətlərin təmin edilməsi (5, с. 113).
Avropa İttifaqına daxil olan dövlətlərin ümumi kənd təsərrüfatı siyasətinin əsas prinsiplərinə:
vahid aqrar siyasət milli aqrar siyasətinin əvəzinə), vahid aqrar bazar, kənd təsərrüfatı məhsullarına
vahid qiymət, kənd təsərrüfatının maliyyələşdirilməsinin vahid fondu aiddir. Avropa ittifaqında
dövlət dəstəyini şərti olaraq iki yerə bölünür: bazarın qorunması və və aqrar ərazilərin inkişafı (10).
Aİ kimi dövlətlərdə dövlət müntəzəm olaraq aqrar bölməyə dəstək verir (11).
Aİ dövlətlərinin ÜKTS-nin praktiki rallaşdırılması üzrə ilk tədbiri 1962-ci ildən kənd təsərrüfatı
məhsullarının aşağdakı növlərinə vahid qiymətlərin təyin edilməsidir: dənli bitkilər, yumurta,
meyvə, tərəvəz, donuz əti, çaxır. Kənd təsərrüfatı sahəsində səmtləşmə və zəmanət fondu ÜKTS-nə
1964-ci ildən dəstək verməyə başladı. Qiymətlərin tənzimlənməsində vacib yer daxili qiymətlərin
maksimal səviyyəsini və orta bazar səviyyəsini üstələyən səviyyəsinin bir qayda olaraq) təsbit edən
məqsədli qiymətlərinə ayrılır. Müdaxilə qiymətləri və intervensiya qiymətləri burada 10%-li marja
səviyyəsində təyin edilir. Göstərilən qiymətlərin təsir zonası Avropa İttifaqının kənd təsərrüfatı
məhsullarının 70%-ni əhatə edir.
Aqrar bazarında məhsul istehsalı artıq olduğu hallarda, kənd təsərrfatı məhsullarının qiymət
səviyyəsi müdaxilə qiymətindən aşağı olduğu zaman Aİ-nın orqanları fermerlərdən artıq kənd
təsərrfatı məhsullarını almalı və beləliklə, kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarına fermerlər üçün
zəmanətlənmiş məqbul qiymət səviyyəsində dəstək edilir. Bazar dövriyyəsindən çıxarılan məhsullar
ixrac məhsullarına aiddir. Bu zaman verilmiş məhsula qiymət səviyyəsini dünya qiymətləri
səviyyəsinə qədər azaldılması məqsədilə subsidiya ödənilir. Kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbin
artması zamanı Aİ orqanları onları bazara öz ehtiyatlarındn məqsədli qiymətlər hesabına təchiz
edirdilər və bununla da, Aİ üzv dövlətlərinin aqrar bazarlarında qiymətlərin əhəmiyyətli dərəcədə
tərəddülərini məhdudlaşdırırdılar.
Ümumi kənd təsərrüfatı siyasətində Aİ dövlətlərinin üçüncü dövlətlərə qarşı münasibətdə
ticarət siyasətinə vacib yer ayrılır. Bunun mahiyyəti hər şeydən əvvəl Aİ vahid daxili bazarının
üçüncü dövlətlərdən ucuz məhsulların daxil olmasından qorumaq məqsədilə yüksək gömrük
rüsumlarının qoyulmasından ibarətdir. Nəticədə Aİ daxilində fermerlərin fəaliyyətləri üçün əlverişli
şərait yaradılır. Aİ-in aqrar sektoru idxaldan aktifşəkildə qoruyur, aqrar məhsulun ixracını intensiv
olraq dəstəkləyir, qiymətlərin saxlanılması üçün xeyli vəsait xərclənilir (6).
Aİ üzv dövlətlərində kənd təsərrüfatı məhsullarına səviyyəsi dünya qiymətlərini əhəmiyyətli
dərəcədə üstələyən yüksək daxili qiymətlərin saxlanılmasının yuxarıda qeyd olunan sistemi qərbi
Avropa dövlətlərini kənd təsərrüfatı məhsullarını idxal edən dövlətlərdən verilmiş kənd təsərrüfatı
məhsullarını iri miqyasda ixrac edən dövlətlərə çevirərək bu dövlətlətdə kənd təsərrüfatı istehsalının
sürətlə inkişafına səbəb oldu. ÜKTS-nin 20 illik reallaşmasından sonra Aİ dövlətlərində kənd
təsərrüfatı məhsullarının artıq istehsalı və bu prosesin müvafiq neqativ nəticələri müşahidə
olunmağa başladı: xüsusi halda əsaslandırılmamış dövlət xərclərinin artımı. Bu da ÜKTS-nin
sonrakı yenidən qurulmasının, islahatların həyata keçirilməsinin ən vacib səbəblərindən birinə
çevrildi.
ÜKTS-nin sahəsində islahatların aparılması dövründə 1983-cü ildən indiki dövrə qədər aparılan
aqrar islahatların məqsədləri, tətbiq edilən tədbirlər və islahalardan əldə olunan nəticələrdən asılı
olaraq aşağıdakı mərhələləri ayırmaq olar, cədvəl).
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Cədvəl
AĠ dövlətlərində ÜKTS-i sahəsində islahatların mərhələləri
Aqrar islahatın
Mərhələlər, illər
əsas tədbirlər
Nəticələr
məqsədləri
Birinci mərhələ
Aİ-nın vahid aqrar
Kənd təsərrüfatı
ÜKTS-nə xırclərin
1983-1991-ci illər
bazarının kənd
məhsullarını
artması, istehsalın
təsərrüfatı məhsulları növlərinin 2/3
artımı yenə də
ilə həddən artıq
hissəsinə həddin
fermerlər üçün
dolmasının ləğv
müəyyən edilməsi
faydalıdır, kənd
edilməsi, Aİ
qeyd olunmuş həddə
təsərrüfarı
dövlətlərində
çatdıqdan sonra
məhsullarının
fermerlər tərəfindən fermerlər onlar
məhsuldalığının
məhsulların artıq
tərfindən istehsal
yüksəlməsi;
istehsal səviyyəsinin olunmuş məhsulları
ФЕОГАbüdcəsində
aşağı salınması,
zəmanətləndirilmiş
«Zəmanət
qiymətlərin
qiymətlərlə sata,
bölməsində»)xərclə
dəstəklənməsinə və
reallaşdıra bilməzdi);
rin 1,7 dəfə
məhsulun artıq
əmtəll
artması, yəni
kütləsinin
ərin aşağı salınmış
islahatın
saxlanılmasına
qiymətlərlə alışı üzrə
hədəfələrinə,
çəkilən iri maliyyə
təkliflərin işlənib
məqsədlərinə nail
xərclərinin
hazırlanması və
olunmamışdır.
azaldılması.
reallaşdırılması
hansılar üzrə ki,
artıqlıq yaranıb);
üçüncü dövlətlərdən
idxalın azaldılması
İkinci mərhələ
Qərbi Avropa
Əsas məhsullara
Aİ üzv
1991-1999-ci illər
fermerlərinin
qiymətlərin aşağı
dövlətlərinin
rəqabətqabiliyyətliyi salınması, xüsusi,
fermerlərinin
ninartırılması,
ixtisaslaşnışsubsidiyala rəqabətqabiliyyətli
məhsulun tələb və
şma hesabıma kənd
yinin artması, kənd
təklif balansına nail
təsərrüfatı
təsərrüfatı
olunması, kəskin
dövriyyəsindən
məhsullarının
ehtiyacı olan
torpaqların
ixracının artması,
fermerlərin
çıxarılmasıqiymətlərin ÜKTSdəstəklənməsi; ətraf
dəstəklənməsi
ninaparılmasına
mühitin keyfiyyətinin təcrübəsindən
xərclərin demək
yüksəldilməsi.
fermerlərin gəlirlərinin olar ki, 25%
dəstəklənməsi
artması 1992-1998təcrübəsinə keçid,
ci illər ərzində)
ekoloji problemin
həlli-torpaqların
meşələşdirilməsi;
vəsaitlərin əsas
hissəsinin fermelərin
birbaşa
dəstəklənməsinə,
struktur
yenidənqurulmasına və
yeni texnologiyaların
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Üçüncü mərhələ
1999-cu ildən indiyə
qədər

Fermerlərin rəqabət
qabiliyyətliyinin
artması, kənd
yerlərində,
ərazilərində yaşayan
əhalinin həyat
səviyyəsinin
yüksəldilməsi
ərzağın
təhlükəsizliyi,aqrar
qanunvericiliyinin
sadələşdirilməsi

tətbiqinə yönəldilməsi.
Qeyd olunan
tədbirlərin reallaşması
ABŞ-nın, TTBŞ TTİ)
ixrac subsidiyalarının
azaldılması və ―yaşıl
sənbil‖ çərçivəsində
subsidiyaların ləğv
edilməsi ilə bağlı
onlar tərəfindən edilən
təzyiqlərin güclənməsi
şəraitində baş verir.
Qiymət səviyyəsinin
dəstəklənməsindən
kənd təsərrüfatı əmtəə
istehsalçılarına
ödənişlərə keçidin
həyata keçirilməsi
tarpaq sahəsi və ya
hevan sayı
hesabından); büdcə
xərcləri həddinin təyin
edilməsi, tədarük
qiymətlərinin aşağı
salınması mal ətinə,
süd məhsullarrına və
taxıla, buğdaya 1520% həcmində)

Aqrar sferanın
istehsal və sosial
münasibətlərdə
vıziyyətininyaxşıla
şdırılması, təkcə
2000-ci ildə kənd
təsərrüfatına
maliyyəşməsi
üzrəxərclərin
demək olar ki, 42
milyard avro qədər
arması.

Aİ-nın genilənməsi və ÜTT-nin yeni tələblərilə bağlı Avropa Komissiyası tərəfindən Aİ-nin
ümumi aqrar siyasətinin islahatlaşdırılması üzrə təkliflər təqdim edilmişdir. 2005-ci ilin aprelindən
fermerlərə, kənd təsərrüfatı məhsulları üçün əvvələr ayrılan və ödənilən bəzi birbaşa
subsidiyalardan çox olan vahid ödəmlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Konkret fermer
təsərrüfatlarına vahid ödəmələrin bazası kimi onlar tərəfindən faktiki olaraq 2000-2002-ci illər
ərzində aldıqları dotasiyaların orta məbləği çıxış edir, vahid ödəmə ―hüquqi normalar‖ üzrə
bölüşdürülür. Bu zaman hər bir norma uçot dövründə konkret malik olunan sahənin hektar
miqdarına bölünərək həmin konkret malik olunan sahə üçün səmtlənmiş məbləğdən çıxış edilərək
hesablanılır. Ödəniş üçün sifariş, ərizə hektarın miqdarının göstərilməsilə hesablanılır. Bu zaman
vahid ödənişlər ancaq o fermerlər üçün nəzərdə tutulur ki, kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalı ilə aktiv
şəkildə məşğul olurlar, onlara məxsus kənd təsərrüfatı torpaqları yararlı aqronomik şəraitdə
saxlayırlar, qarşılıqlı öhdəliklərin və qaydaların gözlənilməsi, əməl edirlər.
Vahid ödəniş normaları Aİ üzv dövlətləri çərçivəsində fermerlər arasında yenidən bölüşdürülə
bilər (12). Bu zaman hər bir dövlət üçün fermerlərə vahid və xüsusi ödənişlərin ―həddi‖ müəyyən
olunur 1%-in gözlənilməz xərlər üçün ehtiyata saxlanılması ilə). Beş il ərzində istifadə olunmamış
vəsaitlər fors-major hallar istisna olmaqla milli ehtiyat fonduna keçirilir.
Aİ dövlətləri öz aqraristehsalçılarını dünya bazarında kəsgin tərəddüdlərdən qoruyur (7).
Avropa dövlət tənzimlənməsi sistemi daxili istehsalın stimullaşdırılmasına və idxal əvəzlənməsinə,
müəyyən tip təsərrüfatların dəstəklənməsinə yönəlmişdir (1).
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Dəstəyin sabitliyinin qorunub saxlanılması üçün Aİ-nin Ümumi aqrar siyasəti çərçivəsində
şkala üzrə saxlanılan birbaşa subsidiyaların ilkin səviyyədən faizlə 2012-ci ildə maksimal yol
verilən 19%) səviyyəyə qədər azaldılması nəzərdə tutulur. Bu zaman qeyd olunan ixtisar 5 min
avroya qədər ödəniş alan fermer təsərrüfatlarına aid deyildir. 5 min avrodan 100 min avroya qədər
həcmində ödəniş əldə edən fermer təsərrüfatları yenidən hesablama əldə edirlər ki, bunun da
nəticəsində 2006-cı ildə 1%-dən 2011-ci ildə 6%-ə qədər ödənişlərin kənd təsərrüfatının inkişafı
proqramları üzrə əlavə dəstək üçün Aİ-nin üzv dövlətlərinə köçürülməsi nəzərdə tutulub. Qeyd
olunan vəsait kənd təsərrüfatı torpaq sahələrinə, məşğulluq səviyyəsinə, adambaşəna düşən məcmu
daxili məhsula və alıcılıq qabiliyyəti paritetinə müvafiq olaraq bölünür.
Aİ-da milli dotasiyalar ümumavropa dotasiya siyasəti çərçivəsində verilir (7). Fermerlərə
subsidiyaların ödənilməsinin vacib şərtləri onlar tərəfindən ətraf mühütün qorunması, ərzaq
məhsullarının təhlükəsizliyi, heyvanların sağlanmasının qorunmaı və istehsalatda texiki
təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsi üzrə qarşılıqlı öhdəliklərin qəbul edilməsidir. Qaydalara
riayət edilməməsi hallarında fermerlərə onların subsidiyalardan məhrum edilməsi baş verir 10%,
20% və ya tam həcmdə).
Aİ-yə aqrar ödənişlər sistemi büdcə vəsaitlərinin çox hissəsinin ona daha çox ehtiyacı olanlar
deyil digərlərin alması ilə bağlı ciddi islahatların aparılmasına ehtiyac vardır. Zəruri olan hallarda
kiçik fermerlərə onların fəaliyyətlərinin dastəklənməsi və gəlirlərinin məqbul səviyyəyə qədər
artırılması məqsədilə aqrardan savayı sosial və ekoloji fondlardan vəsaitin ayrılması tövsiyyə edilir
(12).
ABŞ-dan fərqli olarar Aİ-da məqsədli qiymətlər müqayisə ediləcək dərəcədə yüksəkdir və iri və
orta fermerlərə müəyyən gəlir səviyyəsi zəmanətini edir. Aİ dövlətlərdə vahid məqsədli qiymətlər
fəaliyyətdədir, lakin avronun tətbiqinə qədər valyutaların məzənnə fərqlərindən irəli gələrək onlar
müxtəlif dövlətlər üzrə fərqlənirdilər (3).
Aqrar sferanın inkişafına dövlət təsirinin güclənməsi prosesi fasiləsiz və dəyişən iqtisadi və
siyasi şəraitdən asılı olaraq daima təkmilləşdirilməsini tələb edən tədbirlər sırasına aiddir. Bunu
Qərbi Avropanın inkiçaf etmiş dövlətləri timsalında izləmək olar.
Yüksək aqrar sektorlu iqtisadiyyata malik olan qərbiavropa dövlətlərində kənd təsərrüfatının
inkişafına dövlət təsirinin və kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçıları dövlət dəstəyinin müasir sistemi
ənənəvi olaraq iki əsa istiqamətlə təqdim olunur:
1. İnstitutsional kənd təsərrüfatı istehsalının və aqroərzaq bazarların tənzimlənməsi üzrə
tədbirlərin işlənib hazırlanması və reallaşdırılması ilə məşğul olan orqanların fəaliyyətlərində ifadə
olunur;
2. İnstrumental əsasında tənzimləyicı orqanlarının müxtəlif metodlar və alətlərin köməyilə
dövlətin aqrar siyasətinin əsas müddəalarının praktiki reallaşdırılmasını həyata keçirdiyi qərarlar,
reqlamentlər, müvafiq proqramlar.
Avropa standartları üzrə və kənd təsərrüfatı istehsalı prosesində meydana çıxan aqrotexniki
məsələlər üzrə məsləhətləşmələrinaparılması məqsədilə məsləhət sistemi formalaşır. Bu sustemdə
iştirak etmək 15 min avrodan çox birbaşa subsidiya əldə edən bütün fermerlər üçün, eləcə də 5 il
ərzində (2005-ci ildən başlayaraq) dövriyyəsi 100 min avro olan sahibkarlar üçün məcburidir.
Məsləhətçi sisteminə daxil olma zamanı fermer təsərrüfatları maddi yardım kimi 1500 avro ala
bilərlər.
Ərzağin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, heyvanların sağlamlığının qorunması və heyvanların
saxlanılması şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə əlavə tədbirlər nəzərdə tutulub. Verilmiş tədbirlərlə
bağlı istehsal olunmuş məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə milli və ya ümumi Avropa
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proqramlarında kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılatının iştirakı üçün dotasiya ayrılır (5 il ərzində hər
il 1500 avroya qədər), kənd təsərrüfatı istehsalçılarının standartların tələblərinə adaptasiyası üçün
hər bir təsərrüfata 10 min avro həcmində dotasiya nəzərdə tutulub. 5 il ərzində heyvanların
saxlanılması vəziyyətinin yaxşılaşdırılması öhdəliyini öz zərinə götürən fermerlər üçün hər il hər bir
heyvan üzrə 500 avro həcmində subsidiya ayrılır əlavə xərclərdən və öhdəliklərin qəbulu
nəticəsində əldən çıxan, əldə oluna bilinməyən gəlirlərdən çıxış edərək) 2009-cu ildə subsidiya alan
fermerlərə Avropa İttifaqının büdcəsindən Ümumi aqrar siyasət xətti ilə ayrılan xərc 50 milyard
avro təşkiletmişdir. 2013-c ilə qədərv qeyd olunan xərclərin dəyişməz olaraq saxlanılması nəzərdə
tutulmuşdu. 2008-ci illə müqayisədə 1 milyon avroda çox subsidiya alan iri təsərrüfatların və qida
şirkətlərinin sayı 20% artmışdır. Aİ-nin ―Farm subsidy‖ ictima təkilatının məlumatları üzrə
Almaniyada verilmiş subsidiyaları alanların sayı 268, Fransada bəzi ərazilərdə bananların
yetişdirilməsi üzrə şirkətləri də daxil etməklə 174 olmuşdur. Cəmi 2009-cu ildə 1 milyon avro
subsidiya alan fransız fermerləri Aİ-nin aqrar büdcəsinə 1 milyad avroya başa gəlmişdir.
Birbaşa dövlət dəstəyi vəsaitlərinin ABŞ-da kənd təsərrfatı əmtəə istehsalşıları arasında
bölüşdürlməsi prinsipini mükəmməl hesab etmək olmaz.2003-c ilin məlumatlarna əsasən ABŞ-da
daha iri və daha mənfətli aqrar məssisələrini 10%-nə bütün subsidiyaların 72%-i düşür.
Son illərin xarakterik meyli iqtisadiyyatın aqrar sektorunun yksək səviyyəli dəstəkləndiyi
dövlətlərin büdcəyə düşən maliyyə yükünün azaldılmasının həyata keçirilməsi olmuşdur. Verilmiş
istiqamətdə aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir: dəstəklənən qiymətlərin səviyyəsinin aşağı
salınmas; dəstək proqramına daxil edilən kənd təsərrfatı məhsul növlərinin syının azaldılması; kənd
təsərrfatının, artıq planlaşdırma mərhələsində xərc obyektlərinin çətin müəyyən olunduğu dəstək
növlərinin azaldılması ilə eyni zamanda gələcək büdcə vəsaitləri məbləğini dəqiqliklə müəyyən
etməyə imkan verən dəstək növlərinə keçid.
Aİ-da fermerlərin kreditləşdirilməsi problemi də aktuallar şorasına aiddir. Belə ki, kənd
təsərrüfatı istehsalçılarının ancaq 25%-i öz vəsaitləri hesabına istehsalın inkişafını
maliyyələşdirmək iqtidarındadırlar. Onların 35%-i istehsal-maliyyə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
üçün qismən borc vəsaitlərini cəlb edirlər. fermerlərin 40%-i isə öz fəalyyətlərində tamamilə cəlb
edolən kredit vəsaitlərindən asılıdırlar. Aİ-də fermerlərin ümumi sayının ¾ -dən çoxu vaxtı
uzadılmış və başqa vaxta keçirilmiş kredit borclarına malikdilər.
Yuxarıda qeyd olunanla bağlı Avropanın bir çox inkişaf etmiş dövlətləri əsas məqsədi kimi
kənd təsərrüfatının milli və millətlərarası sosial-iqtisadi inkişaf layihələrinin reallaşdırılmasına
köməyin çıxış etdiyi, iqtisadiyyatın aqrar sektorunun xüsusi dövlət proqramlarını işləyib
hazırlayırlar və istifadı edirlər. qeyd olunan proqramlar kreditləşdirmənin məqsədli təyinatının və
nəzərdə tutulan mənbəllərinin dəqiq diferensiasiya olunması ilə xarakterizə edilir. Belə ki,
investisiya kreditləşdirilməsi kommersiya və güzəştli kredirlər üzrə faizdərəcələri arasında fərqin
silinməsi də daxil olmaqla) daha çox aqrar büdcənin hesabına həyata keçirilir. Dövlət investisiya
kreditləşdirməsində prioritet istiqamət fermer təsərrüfatlarının istehsal infrastrukturunun
saxlanılması və yaradılması üçün землеустроительные tədbirləri, kənd ərazilərinin sosial
problemlərinin həlli üçün orta müddətli və uzun müddətli dövrlərə kapital qoyuluşlarının həyata
keçirilməsidir.
Aİ-nin bir çox dövlətlərində dövlət investisiya kreditləşdirilməsinin xüsusi güzəştli şərtləri
gələcəkfermer təsərrüfatlarının обустройства məqsədilə gənc ailələrə kredirlərin verilməsi zamanı
xarakterikdir.məsələn Fransada xüsusi orta müddətli kredit üzrə faiz dərəcələri 2, 75-5% təşkil edir
bu zaman analoji kreditlər kommersiya banklarında 20% dərəcəsində həyata keçirilir).
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Qərbi Avropa dövlətlərində dövlət investisiya kreditləşdirilməsi sistemində böyük əhəmiyyət
kənd yerlərində zəif inkişaf etmiş rayonlara maliyyə köməyinə verilir. Aİ-də bu məqsədlə Aİ-in
aqrar fondunun vəsaitləri hesabına kreditlərin maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutan xüsusi dövlət
proqrama işlənib hazırlanmışdır.
Ümumi Avropa tədbirlərindən başqa Aİ-nin üzv dövlətlərinin hər birində iqtisadiyyatn aqrar
sferasının dövlət dəstəti üzrə öz milli tədbirləri reallaşdırılır. Belə ki, Almaniyada fərqləndirici
cəhəti konkret təsərrfat strukturlarına və müəssisələrinə investisiya qoyuluşlarının həyata
keçirilməsi olan prioritet proqramlar sistemi üzrə məqsədli investisiyalaşdırma və kreditləşdirmə
həyata keçirilir. Lakin onların fəaliyyəti bu proqramla nəzərdə tutulmuş çərçıvədə olmalıdır. Xüsusi
halda investisiya stimullaşdırılması və aqrar kreditlərin ümumi proqramı çərçivəsində illik 1%-ə
qədər ssudanın verilməsi şəkilində, ya da mövcud kreditlərin ssuda faizinin 4-7% azalması
vasitəsilə güzəştli kreditləşdirmə həyata keçirilir. Qeyd olunan sistem Almaniyanın kənd
təsərrüfatının inkişafına dövlət təsirinin əsas iqtisadi alətidir.
Almaniyanın şərqi federal torpaqlarında istehsalın stimullaşdırılması üzrə maliyyə-kredit
sistemi fəaliyyət göstərir. Kənd təsərrfatı isteh salçıları öz kapitallarının saxlanılmaı üçün
uzunmüddətli kreditin alması imkanına malik olur 20 ilə qədər mddətə).verilmiş kredit üzzrə faiz
dərəcəsi diferensiallaşıb və kreditin istifadə mddətindən asılıdır. Tam olaraq kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalında məçğul olan fermerlər gzəştli maliyyələşdirmə imkanına malik olurlar.
Güzəştli maliyyələşdirmənin əldə olunması şərti kimi kənd təsərrfatı müəssisələrinin planlaşdırılan
işinə müvafiq investisiya layihəsinin biznes planının təqdim edilməsi çıxış edir.son 3 ildə
fermerlərin orta illik gəliri də nəzərə alınır. Bu güzəştli kreditin əldə edilməsi ilə bağlı ərizəmüraciətdən qabaq hazır olmalıdır. Qeyd olunan gəlir 50 min avrodan aşağı olmalı deyil. Bundan
başqa illik faiz dərəcəsi 5% olan 150 min avro məbləğinə qədər güzəştli kreditlər verilə bilər.
daçınmaz əmlakın maliyyələşdirilməsi üzün güzəştli kreditin mddəti 20 il, digır investisiyaların
həyata keçirilməsi üçün 10 il müəyyən olunur. Bundan başqa illik faiz dərəcəsi 1% olmaqla kənd
təsərrüfatı müəssisələrinin texniki yenidənqurulması və modernləşdirilməsi üçün kreditlər ayrıla
bilər. bu zaman ilk 5 ili borc alan borc ödəməkdən azad olunurlar.
Onu qeyd etmək vacibdir ki, dövlətin kredit siyasəti sahəsində tədbirlər birbaşa subsidiyalar
proqramı hallarında olduğu kimi kənd təsərrüfatı istehsalçılarının gəlir əldə etmələrindən ibarət
xarakrera malik deyildir. Onlar kənd təsərrfatı istehsalının effektivliyinin yüksəldilməsinə dolayı
təsir göstərir. Buna baxmayaraq iqtisadiyyatın aqrar sferasının dolayı dəstəyinin qeyd olunan
tədbirlərinin reallaşdırılmasından əldə olunan effekkənd təsərrüfatı məhsullarına qiymətlərin və ya
kənd təsərrfatı istehsalçıların gəlirlərinin birbaşa dövlət dəstəyi proqramının rallaşmasında əldə
olunan effektə uyğun olur və ya hətta onu üstələyir.
Qeyd olunan şərait iaqtisadiyyatın aqrar sektoru üçn istehsal vasitələri marketinq metodlarının
effektiv inkişafına səbəb olur, belə ki, fermerlər tərəfindən kənd təsərrfatı texnikasının və mvafiq
avadanlıqların, yanacaq srtki materialların və maddi-texniki və enerji resurslarının əldə edilməsi
zamanı özünümaliyyələşdirmə imkanı saxlanılır kı, bu da son hesabda xarici kənd təsərrfatı
istehsalçılarının yüksək tədiyyə qabiliyyətli tələbini təmin etmiş olur.
İqtisadiyyatın aqrar sferasında maddi-texniki və digər resursların marketinqi metodlarında
praktiki istifadə kənd təsərrfatı üçün texika və resusların istehsal və təklifinin onlara real tədiyyə
qabiliyyətli tələblə optimal uyğunlaşdırmaq imkanı zəmanətlənmiş satışı təmin edir və bununla da
böhran hallarının qarşısını almış olur.
Yuxarıda sadalanları yekunlaşdıraraq onu söyləmək və qeyd etmək vacibdir ki, kənd
təsərrüfatının dövlət dəstəyi əhəmiyyətli həcmdə və konkret formalardan istifadə olunaraq müxtəlif
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istiqamətlərdə həyata keçirilir. Həm birbaşa və həm də dolayı dəstək metodları yer alıb.
iqtisadiyyatın aqrar sferasının dəstəyinin həcmi, istiqamət və formaları dövlətlər üzrə
differensiallaşır. Hər bir dövlətdə illər üzrə milli iqtisadiyyatın funksiyalaşmasının xarıcı və daxili
şəraitindən asılı olaraq kənd təsərrfatının dəstək siyasətində dəyişikliklər baş verir. Aqrar sektorun
inkişafında daha əhəmiyyətli uğurlara o dövlətlər nail olublar ki, kənd təsərrüfatının dövlət dəstəyi
üzrə bir-birinə zidd olmayan, zəruri müddətdə yerinə yetirilən, daha aktual problemlərin həllinə
gətirib çıxaran kompleks tədbirlərdən istifadə edirlər.
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AZƏRBAYCANLA ĠQTĠSADĠ ƏMƏKDAġLIQ TƏġKĠLATI ARASINDA
ƏMƏKDAġLIĞIN TƏNZĠMLƏNMƏSĠ
Məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlıq sistemində İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı (İƏT) mühüm yer tutur. Faktların təhlili göstərir ki, hazırda respublikamızla İƏT arasında
mövcud imkanlardan səmərəli istifadə olunmur. İki tərəfli əməkdaşlıq əsasən ticarət əlaqələrini
əhatə edir.
Məqalədə Azərbaycanla İƏT arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin ölkə, sahə və müəssisə
səviyyəsində tənzimlənilməsi məsələləri öyrənilir.
Açar sözlər: Regional, əməkdaşlıq, ticarət, istehsal, tənzimlənmə, təkmilləşdirmə, ehtiyatlar,
səmərəlilik.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ
И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Организация экономического сотрудничества (ОЭС) играет важную роль в системе
международного сотрудничества Азербайджана. Анализ организации показывает, что
потенциал ОЭС достаточно широко используется в нашей республике. Взаимное
сотрудничество в основном охватывает торговые отношения.
В статье рассматриваются вопросы расширения отношений сотрудничества между
Азербайджаном и ОЭС и его регулирования на уровне предприятий.
Ключевые слова: Региональный, кооперация, торговля, производство, регулирование,
улучшение, резервы, эффективность.
Zamir TAGHIYEV,
Doctoral Candidate, Western University
REGULATION OF THE COOPERATION BETWEEN AZERBAIJAN
AND ORGANIZATION OF ECONOMIC COOPERATION
Organization of Economic Cooperation (OEC) plays important role in international
cooperation system of Azerbaijan. Analysis of the organization shows that potential of OEC is
sufficiently used in our Republic. Mutual cooperation mainly covers trade relations.
Issues of broadening of cooperation relations between Azerbaijan and OEC and its regulation
at the enterprise level are studied at the article.
Key words: Regional, cooperation, trade, production, regulation, improvement, reserves,
sufficiency.
Azərbaycanın dünya bazarında yerinin möhkəmləndirilməsinə hazırda prioritet istiqamət kimi
ölkəmizdə böyük diqqət yetirilir. Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar da məhz bu
vəzifənin yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Respublikamızın digər ölkə və i iqtisadi təşkilatlarla
əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi dünya bazarına ixracı gücləndirməyə və respublikaya daxil olan
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valyuta gəlirlərinin saxlanılmasına şərait yaradır. Bu istiqamətdə məqalədə konkret təkliflər irəli
sürülür.
Regional iqtisadi əməkdaĢlığın zəruriliyi
Azərbaycanla regional iqtisadi təşkilatların, o cümlədən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT)
arasında əməkdaşlığın tənzimlənməsi sistemin təkmilləşdirilməsinə düzgün yanaşma, fikrimizcə bu
əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı problemlərinin müəyyənləşdirilməsi və onların həlli yollarının
axtarılmasına əsaslanmalıdır.
Azərbaycan Respublikasının İƏT ilə əməkdaşlığının təkmilləşdirilməsində başlıca problemlər
aşağıdakılardır: 1) birincisi və ən asası İƏT çərçivəsində Türkiyə, İran, Pakistan arasında regionda
liderlik uğrunda rəqabətin getməsidir, Yəni formaca iqtisadi qurumun mahiyyətcə artıq
siyasiləşməsi, Türkiyə, İran, Pakistanın isə regionda siyasi liderliyi ələ keçirmək üçün təşkilata bir
vasitə kimi yanaşmalarıdır.
Pakistan İƏT-dan istifadə etməklə üzv olan keçmiş SSRİ respublikalarına özünün «strateji
konsensus» «təklifini «zorla» qəbul etdirmək, onların Rusiyadan uzaqlaşdırmaq və Hindistanla mübarizədə
«müsəlman tərəfdaşlar» qazanmaq istəyir. Pakistanın siyasi dairələrinin fikrincə həmin məqsədləri yerinə
yetirməklə İƏT İslamabadın regional siyasətinin mühüm möhkəmləndirici elementi olar ya Cənubi
Qərbi, Mərkəzi Asiyada qüvvələr nisbətini onun xeyrinə dəyişər (1.səh. 161). Buna görə da Pakistan
İƏT-n i n fəaliyyətinə təkcə i q t i s a d i yox, həm də siyasi çalarlar verməyə çalışır, onu «regional
təhlükəsizliyin qarantı» vəzifəsinə irəli sürür, təşkilat çərçivəsində yüksək səviyyəli yığıncaqlarda
imkan daxilində Kəşmir məsələsini müzakirəyə qoyur, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində
Azərbaycanı dəstəklədiyini nümayiş etdirir.
İran İƏT vasitəsilə beynəlxalq iqtisadi izolyasiyanı yarmağa cəhd edir və maliyyə cəhətdən о
qədər də güclü olmaması səbəbindən əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasında dini amillərə üstünlük
verir.
Türkiyə də eyni səbəbdən l i d e r l i k uğrunda mübarizədə postsovet (türk) ölkələrində liderlik
mövqeyini möhkəmləndirir və bu məqsədlə təşkilatdan hər cürə istifadə etməyə çalışır.
İqtisadi qurum çərçivəsində belə lüzumsuz debatlar hər hansı layihənin qəbulu və həyata
keçirilməsinə, əlbəttə ki, olduqca mənfi təsir göstərir, qarşılıqlı əlaqələri mürəkkəbləşdirir, İƏT-dən
sırf iqtisadi əməkdaşlıq gözləyən Azərbaycan və Mərkəzi Asiya respublikalarını zəiflədir.
ƏməkdaĢlığın tənzimlənməsi istiqamətləri
Azərbaycanla İƏT arasında əməkdaşlığın tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsinin
b i r i n c i istiqaməti təşkilat daxilində üzv dövlətlərlə danışıqlarda siyasi elementlərin aradan
qaldırılması və onların iqtisadi müstəviyə keçirilməsindən ibarət olmalıdır. İkincisi, İƏT ilə
Azərbaycan, arasında əməkdaşlığın inkişafını çətinləşdirən, təşkilatın qəbul etmiş olduğu və
respublikamızı da əhatə edən layihələrin reallaşdırılmasını ləngidən səbəblərdən biri də üzv
ölkələrin i q t i s a d i inkişaflarının müxtəlif istiqamətliyidir (2. səh.215).
Məsələn, Özbəkistan, Türkmənistan, İranın iqtisadiyyatı avtonom xarakter daşıyır. Bu ölkələr
d a x i l i bazarlarının tələblərini y a l n ı z ö z resursları və əmtəələri i l ə təmin etməyə çalışırlar. Bu
vəziyyət ümumiyyətlə İƏT çərçivəsində əməkdaşlıq əlaqələrinə güclü əks təsir göstərir. Təkcə
2000-ci ildən bəri Türkmənistanı çox hissəsi türk müəssisələri olmaqla, bəhs etdiyimiz iqtisadi
rejimin təzyiqlərinə dözməyən 2000 xarici firma tərk etmiş, nəticədə Türkmənistan iqtisadiyyatı ən
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azı 5 mlrd.$ itirmişdir. Beləliklə, demək olar ki, Azərbaycan müəssisələri üçün də Türkmənistan
iqtisadiyyatının qapıları bağlanmışdır.
İƏT ilə Azərbaycanın əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafına mənfi təsir edən qeyd etdiyimiz
səbəbin digər tərəfi t ə ş k i l a t üzvlərinin müxtəlif xarici iqtisadi tərəfdaşlara istiqamətlənmələridir. Bu
cür meyl onların daxili bazarlarının və regionun nəqliyyat sisteminin zəif inkişaf etməsi ilə
əlaqədardır. Məsələn, Azərbaycan ABŞ, Avropa Birli yi; Türkiyə Avropa Birliyi, Türkmənistan
Rusiya və İran i l ə; Özbəkistan Avropa Birliyi, ABŞ ilə; Tacikistan Rusiya ilə; Qazaxıstan Çin,
Rusiya, ABŞ ilə; Pakistan ABŞ və Ərəb ölkələri ilə; İran Almaniya, İtaliya, Yaponiya ilə qarşılıqlı
iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə səy göstərir. Göründüyü kimi təşkilat üzvlərinin əksəri
ümumiyyətlə İƏT ölkələri i l ə iki tərəfli əlaqələrə prioritet istiqamət kimi yanaşır. Həm də Qazaxıstan,
Tacikistanın milli iqtisadiyyatları getdikcə Rusiyadan daha çox asılı vəziyyətə düşür. Belə tendensiya
Azərbaycanla IƏT arasında əməkdaşlığa heç cürə müsbət təsir göstərə bilməz.
Ölkəmizlə İƏT-nın q a r ş ı l ı q l ı münasibətlərinə dezinteqrativ istiqamət verən səbəbin, yəni
üzv dövlətlərin i q t i s a d i inkişafının müxtəlif istiqamətliliyinin başqa b i r tərəfi postsovet
respublikalarında aparılan islahatların m ü x t ə l i f xarakteri, fərqli templəri və ayrı-ayrı sahələri
əhatə etməsidir. Əgər Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan müstəqillik əldə etdikdən sonra sürətlə
köhnəlmiş idaraetmə strukturlarının dəyişdirilməsi, yeni bazar institutlarının yaradılmasını həyata
keçirməyə çalışırlarsa, Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan dövlət idarəetməsinin xeyli hissəsini
saxlamışlar. Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan ticarətin tam liberallaşdırılmasının tərəfdarıdırsa,
Özbəkistan, Türkmənistan, həmçinin İran, Pakistan bu məsələyə xeyli ehtiyatla yanaşmağı üstün
tuturlar (1. səh. 169).
Məhz bəhs etdiyimiz səbəbin nəticəsidir ki, Özbəkistan İƏT çərçivəsində qəbul olunmuş və
Azərbaycan üçün əhəmiyyət kəsb edən tranzit ticarət haqqında sazişə, Qırğızıstan, Özbəkistan,
Tacikistan respublikamızın iqtisadiyyatına eyni dərəcədə vacib olan üzv ölkələrin biznesmenləri
üçün viza r e j i m i n i n sadələşdirilməsi haqqında razılaşmaya qoşulmamışlar.
Buna görə də Azərbaycanla İƏТ arasında əməkdaşlığın tənzimlənməsi sisteminin
təkmiIləşdirilməsi üçün təşkilat daxilində Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan,
Türkmənistan, Özbəkistan, Əfqanıstanın yüksək dövlət məmurlarının, Türkiyə, İran, Pakistanın isə
həm də mütəxəssislərinin iştirak etdiyi islahatlar üzrə İƏT komissiyasının yaradılması, fikrimizcə,
məqsədəuyğun olardı. Komissiya vəzifələri çərçivəsində aşağıdakıları təyin edə bilər:
- bütün üzv ölkələrin iqtisadi islahatlar təcrübəsinin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi;
- üzv ölkələrin m i l l i təsərrüfatlarının iqtisadi-hüquqi şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün konkret
təkliflərin hazırlanması;
- həmin təkliflərin regionda tətbiqi mexanizminin müəyyən edilməsi və nəticələrin
proqnozlaşdırılması.
Respublikamızla İƏT arasında əməkdaşlığın tənzimlənməsi sisteminin digər vacib istiqamətləri
aşağıdakılardan ibarət olunmalıdır.
İlkin mərhələdə İƏT-nin digər regional inteqrasiya qruplaşmaları ilə qarşılıqlı əl aq əl əri ni n
yaradılması və inkişaf e t d i r i l m ə s i n d ə Azərbaycanın vasitəçi səlahiyyətlərində ç ı x ı ş etməsinə n a i l
olmaq. Bu təklif ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmuş H.ƏIiyev tərəfindən İƏT dövlət
başçılarının Tehran konfransında (VI/2000) i rəl i sürülmüşdür. Ulu Öndərimiz H.ƏIiyev öz
çıxışında , söyləmişdir: «İƏT-nin digər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrinin inkişafı məsələsi ilə
bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan bu işə öz töhfəsini verməyə hazırdır. Xüsusilə də biz üzv
dövlət kimi İƏT və Qara dəniz İƏT arasında qarşılıqlı əlaqələrin qurulması sahəsində öz
köməyimizi göstərə bilərik. Bu məqsədlə hər iki təşkilatın baş katiblərinin Bakıda görüşünün
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keçirilməsini təklif e d i r i k . Hesab edirəm ki, belə bir görüş İƏT və Qara dəniz İƏT-nın gələcək
əməkdaşlığı üçün ilkin zəmin yarada bilər».
Əlbəttə, həmin yüksək səviyyəli əməkdaşlığın həyata keçirilməsində vasitəçi rolunu yerinə
yetirmək ölkəmizin mənafelərinin daha çox nəzərə alınması baxımından səmərəli ola b i l ə r və hər
iki təşkilat daxilində onun nüfuzunu xeyli qaldırar (3. səh.196).
Perspektivdə isə bu cür vasitəçilik əməliyyatları respublikamızın üzv olmadığı başqa iqtisadi
birliklərlə (ASEAN, Ərəb Məqribi, SADK) nəqliyyat və sair sahələrdə vahid tariflərin əldə edilməsi
üçün Azərbaycanın aparacağı danışıqlar bilavasitə İƏT strukturlarının cəlb edilməsi məqsədini
güdməlidir.
Milli iqtisadiyyatın inkişafı və əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması üçün ölkəmizdə mövcud
imkanlardan istifadə edilməlidir. Bu baxımdan Azərbaycanla regional iqtisadi təşkilatlar arasında
əlaqələrin istehsal sahələrinə yönəldilməsi məqsədəuyğundur. Xüsusilə, iqtisadi Əməkdaşlıq
əlaqələri beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyət sahələrinin inkişafı, innovasiyalı milli
iqtisadiyyatın yaradılması, rəqabət qabiliyyətli məhsulların istehsalının artırılması problemlərinin
həllinə kömək etməlidir.
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məqalədə azad iqtisadi zona anlayışının tərifi, həmçinin onların offşor zonalar və texnopolis kimi
növləri öz əksini tapmışdır. Bundan əlavə, məqalədə azad iqtisadi zonaların Böyük Britaniya,
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This article describes the period of emergence and development of free economic zones. At the
same time, the definition of free economic zones and their types such as offshore zones and techno
polises are reflected in the article. Moreover, there is shown formation of free economic zones in
different countries, for example Great Britain, Panama.
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Появление СЭЗ в мировом хозяйстве в середине 20-го века является отражением новых
экономических тенденций, связанных с поиском путей развития отдельных стран в условиях
углубления процессов интеграции в мировой экономике. Это явление, получившее столь
интенсивное развитие, требует к себе пристального внимания.
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Изначально появилось понятие ''свободный порт''. Под свободным портом понималась
территория, предназначенная для беспошлинного складирования товаров на период поиска
покупателей для развития, в первую очередь, внутреннего рынка, а затем для содействия
выхода и на внешний рынок. Первый свободный порт возник в Генуе в 1595 г. В 1661 г.
появляется подобный порт в Венеции, а в 1669 г. – в Марселе. В России – в Одессе (1817),
Владивостоке (1862), Батуми (1878).
В те времена не было возможности разработать официальные нормативно-правовые
документы международного уровня. В настоящее время можно сослаться на конвенцию
Киото (май 1973 г.), где было дано определение СЭЗ: ''Свободная экономическая зона – это
часть территории единого государства, на которой ввезенные товары обычно
рассматриваются как товары, находящиеся за пределами таможенной территории по
отношению к праву импорта и соответствующим налогам и не подвергающиеся обычному
таможенному контролю''. Именно такой подход первоначально был использован при
создании СЭЗ на части территории морских портов, аэропортов, железнодорожных узлов, а
затем и на территории примыкающих к ним районов. Впоследствии товары, поступающие в
такие зоны, стали не только сортироваться, но и дообрабатываться. В дальнейшем все
большее значение приобретает переработка товара.
Анализируя данный этап развития СЭЗ, следует признать, что ему была присуща в
большей степени коммерческая деятельность, в ходе которой, осуществлялось, в основном,
складирование товара и выполнялись параллельно операции, способствовавшие
доброкачественному хранению, улучшению внешнего вида товаров и т.д. В СЭЗ стала
проводиться обработка товаров, т.е. проводились такие операции, которые в конечном счете
приводили к увеличению стоимости товара. Это изменило экономическую сущность зон: из
пунктов сбора и распределения товаров они становятся центрами доработки или даже
производства товаров, имея при этом льготные условия экспорта. Отличительная черта таких
СЭЗ – это повышение стоимости товара при отсутствии таможенных и других пошлин.
В 70-80 годы СЭЗ привлекают внимание развивающихся стран как компромиссный
вариант, обеспечивающий переход к экспорториентированному типу развития производства
с целью поступления иностранных капиталов, передовых технологий, ''ноу-хау'', но при этом
защищающий местных товаропроизводителей от прямой конкуренции с иностранными
фирмами при использовании собственных сырьевых ресурсов для производства экспортной
продукции. Предприятия в СЭЗ, занимающиеся переработкой местных сырьевых ресурсов,
становятся достаточно крупными и ориентируются на долгосрочную деятельность. Однако
необходимо отметить, что для перерабатывающих местное сырье предприятий необходимо
иметь в непосредственной близости источники этого сырья, а для предприятий, не связанных
с местным сырьем, важно быть удобно расположенными для потребителей их продукции.
Итак, произошла трансформация зон в экспортно-производственные зоны.
По мере усиления конкурентной борьбы основным фактором конкурентоспособности
становиться не цена товара, а его качество, новизна, наукоѐмкость. В результате, многие
экспортно-производственные зоны стали трансформироваться в научно-промышленные
парки. Кроме того, современные СЭЗ образуются в форме технополисов – высокоразвитых
структур по организации разработки и выпуска конкурентоспособной продукции.
Особым видом СЭЗ являются оффшорные зоны (англ. offshore zones). Первоначально
они ориентировались на развитие туризма. Однако затем понятие оффшорной зоны
расширилось и часто используется как синоним свободной экономической зоны, в связи с
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чем возникают терминологические разночтения. Так как понятия "свободная экономическая
зона" и "оффшорная зона" не тождественны, то остановимся подробнее на оффшорных
зонах. Английское слово "offshore" переводится как "вне берега", "за пределами морской
границы". Первоначально слово "offshore" использовалось как обобщенное название
небольших островов у берегов Европы и Северной Америки. Для активного освоения этих
территорий в них отсутствовали или устанавливались относительно невысокие налоги, чем
привлекали иностранный капитал.
Сам термин "offshore" впервые появился на страницах американской прессы в конце 50-х
годов и обозначал финансовую организацию, избегавшую правительственного контроля
путем географической избирательности. Однако начало мирового оффшорного бума
экономисты связывают с антиинфляционными мерами, предпринятыми Федеральной
резервной системой Соединенных Штатов в 70-е годы, в частности, с серьезными
ужесточением резервных требований для банков. В результате крупные американские
транснациональные компании для финансирования своих операций начали открывать
собственные банки - филиалы за пределами США - сначала в Швейцарии, а затем и в других
странах. С интенсивным развитием международного бизнеса вслед за банковскими стали
появляться и другие оффшорные структуры - инвестиционные, страховые, торговые и т.д.
Росту оффшорного бизнеса способствовали такие преимущества как отсутствие или
чрезвычайно низкие налоги, мягкий административный контроль, минимальная отчетность и
удаленность от неблагоприятной рыночной среды своей страны, конфиденциальность.
Гарантом последней является сам закон, предполагающий уголовное наказание за
разглашение конфиденциальной информации, включая и истинные имена владельцев
оффшорных компаний. Только судебное решение в стране регистрации оффшорной
компании может обязать раскрыть секретную информацию, в том числе о личностях
подлинных акционеров.
Местные секретарские, транспортные, юридические, бухгалтерские, аудиторские или
иные фирмы, или их служащие, как правило, выступают в качестве одного из директоров,
секретаря или уполномоченного представителя оффшорной компании, получая за это весьма
скромное вознаграждение. Но практически одно юридическое или физическое лицо
обслуживает сразу несколько компаний. Большинство оффшорных центров, вполне легально
предлагает услуги подставных директоров и акционеров, обеспечивающих анонимность
истинных владельцев корпораций. Кроме того, оффшорные компании пользуются
конфиденциальным банковским обслуживанием, услугами средств связи и т.д. Даже такой
краткий анализ оффшорного бизнеса позволяет дать определение, раскрывающее сущность и
содержание этого бизнеса: классическая оффшорная компания - это корпорация,
принадлежащая нерезидентам той юрисдикции, в которой она зарегистрирована,
извлекающая прибыль вне ее пределов, не платящая налог на получаемую и распределяемую
прибыль и управляемая из-за рубежа. Из этого определения вытекают три основных
признака оффшорных зон:
1.оффшорная компания не должна вести коммерческую деятельность на территории, на
которой она зарегистрирована;
2.оффшорная компания, как правило, не платит налоги или выплачивает их по
фиксированной или сниженной процентной ставке;
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3.в стране регистрации оффшорная компания для выполнения посреднических функций
пользуется услугами секретарской фирмы, которая представляет интересы оффшора в
различных официальных инстанциях.
Познакомившись с режимами функционирования оффшорных зон в Лихтенштейне,
Мальте, Дубае и Багамских островах, можно заметить некоторые национальные различия, а
по отдельным позициям они диаметрально противоположны. Однако у этих стран есть и то
общее, что ставит их в один ряд: основным признаком их оффшорной юрисдикции является
льготный характер налогообложения. Эти страны отражают три уровня, существующего в
мире оффшорного налогообложения: обычный, низкий и льготный. Налоговые льготы, как
правило, представляют собой полное освобождение от уплаты всех местных налогов.
Оффшорные компании обязаны уплатить лишь разовый регистрационный сбор и оплачивать
годовой сбор, ставки которого обычно фиксированы и не зависят от их коммерческой
деятельности.
Специфика организационно-юридического статуса оффшорного бизнеса позволяет
осуществлять коммерческую деятельность в преференциальных условиях. Это приносит
значительные выгоды участникам оффшорных компаний, которые с юридической точки
зрения ничем не отличаются от других предприятий. Они являются полноправными
субъектами хозяйственных правоотношений и могут осуществлять сделки наравне с другими
юридическими лицами. Главное в сущности таких компаний - нерезидентский статус. Все
это помогает также решать проблемы занятости этих территорий. Как видим, сущность и
основное содержание оффшорной компании в том, что она выгодна и тем, кто регистрирует
и принимает иностранный капитал, и тем, кто его прячет, спасаясь от налогообложения
своей страны.
В ряду важнейших оффшорных компаний можно выделить:
1. Торгово-посреднические компании, включающие экспортно-импортные, закупочные и
дистрибьюторские фирмы.
2. Холдинговые компании: оперативно-холдинговые фирмы; инвестиционные фирмы;
фирмы по владению недвижимостью; фирмы по владению объектами промышленной
собственности; компании по владению судоходным транспортом.
3. Финансовые компании: оффшорные банки; фирмы общего страхования; финансовопосреднические фирмы; перестраховочные компании и др.
Оффшорными зонами являются: в Европе- Лихтенштейн, Андорра, Гибралтар,
Ирландия, Монако, Швейцария, острова Гернси и Джерси, Кипр, Сарк, Мальта, Мэн,
Мадейра. В Центральной Америке - Панама, Коста-Рика, Бермудские острова, Каймановы
острова, Виргинские острова, Багамские острова, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Аруба. В
Африке- Либерия, Маврикий. В Океании: Науру, Фиджи, Западное Самоа. В Юго-Восточной
Азии: Гонконг, остров Лабуан (Малайзия), Сингапур. На Ближнем Востоке- Бахрейн, Ливан.
В них концентрируется банковский, страховой бизнес, через них осуществляются экспортноимпортные операции, операции с недвижимостью трастовая и консалтинговая деятельность.
Таким образом, постоянно идет процесс эволюции зон – от свободного порта до
технополиса, и это движение вперед продолжается (3). С целью упорядочивания всего
многообразия имеющихся зон существует их классификация по следующим критериям:
а) по степени интегрированности в мировую и национальную экономику;
б) по отраслевому признаку
в) по характеру собственности;
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г) по экономической мотивации их создания.
По степени интегрированности в мировую и национальную экономику можно выделить
два типа зон:
А) экстравертивный – имеющий анклавный характер, ориентированный на внешний
рынок;
Б) интровертивный – интегрированный в национальную экономику.
Четкая классификация по отраслевому критерию затруднена, т.к. это может быть, как
ярко выраженная отраслевая специализация, так и специализация нескольких отраслей
промышленности, а также относительная универсальность.
По характеру собственности зоны можно классифицировать на государственные,
частные и смешанные, что зависит от капитала, который работает в зонах. (6, с. 126-144)
По экономической мотивации создание зон можно разделить на две большие группы:
●предпринимательские зоны;
●свободные экономические зоны.
Предпринимательские зоны – это орудие региональной политики, направленной на
оживление мелкого и среднего бизнеса в депрессивных районах путем предоставления
предпринимателям большой свободы деятельности и значительных финансовых льгот.
Свободные экономические зоны (СЭЗ) – это особые территории, которые предназначены
служить местом вложения прямых иностранных инвестиций.
Следовательно, можно констатировать, что предпринимательские и свободные
экономические зоны отличаются по своей экономической мотивации: первые инструмент
региональной политики, предназначенные прежде всего, для стимулирования деятельности
слабо развитых и депрессивных регионов своей страны, создания в них новых рабочих мест;
вторые – инструмент активизации экспорта, привлечения прямых иностранных инвестиций и
новых технологий на отдельные территории своей страны.
В конце 80-х годов правительство Великобритании, проанализировав ситуацию в
проблемных регионах своей страны, приняло решение, которое продемонстрировало
мировому сообществу принципиально новый подход в региональной политике. Этот подход
заключался в создании предпринимательских зон, что явилось ключевым моментом в
разработанной правительством Великобритании новой региональной политике. Необходимо
было стимулировать развитие неблагополучных регионов своей страны и остановить поток
инвестиций из них, чтобы сохранить там рабочие места, которые потенциально выгодно
стало переносить в развивающиеся страны. Для воплощения в жизнь новой региональной
политики в Великобритании был разработан и реализован новый экономический механизм,
позволяющий на территории предпринимательских зон освободить от уплаты налога на
недвижимость действующие и вновь создаваемые предприятия. Кроме того, до минимума
были сокращены бюрократические формальности по созданию и регистрации новых
предприятий.
Решены были вопросы льготной продажи муниципальной земли в
собственность и либерализации правил застройки. Следует заметить, что создание
предпринимательских зон в Великобритании не только остановило отток инвестиций из этих
регионов, но и способствовало созданию новых рабочих мест, которые создавались, в том
числе и транснациональными корпорациями. Впоследствии предпринимательские зоны
получили распространение и в Соединенных Штатах Америки (США), странах
экономического союза Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) и Франции.
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Рассматривая предпринимательские зоны различных стран мира, можно сделать вывод о
том, что данные зоны не были ориентированы на привлечение именно иностранного
капитала. Для его привлечения создаются свободные экономические зоны. И здесь накоплен
большой опыт в основном развивающимися странами. В наиболее традиционном смысле
под свободной экономической зоной (СЭЗ) подразумевается часть суверенной территории
государства, в пределах которой вводиться особый - льготный (по сравнению с
общегосударственным) - режим хозяйствования.
Для обозначения зон такого типа в документах международных организаций имеется
множество названий. Но, несмотря на различия формулировок, эти образования имеют три
важнейшие черты:
1.они создаются для обслуживания мирового рынка;
2.на них не распространяются многие экономические нормы и ограничения,
действующие на остальной территории страны;
3.они являются элементом государственного регулирования внешнеэкономических
связей.
Важно также отметить концептуальное и организационное сходство СЭЗ, действующих
в совершенно непохожих на друг друга странах. Это объясняет схожесть существующих
СЭЗ: все они сконцентрированы таким образом, чтобы служить ''островками'' мирового
рынка на национальной территории, приближающими иностранный капитал, прежде всего к
такому малоподвижному ресурсу, как рабочая сила.
Причем на условиях, максимально соответствующих требованиям иностранных
инвесторов, роль которых часто выполняют транснациональные корпорации.
Для реализации целевых установок по созданию СЭЗ применяется достаточно широкий
набор льгот и стимулов для иностранных инвесторов, который носит специфические оттенки
в каждой зоне, но, как правило, везде предусматривается:
-отмена полная (частичная) таможенных пошлин на определенный срок, в зависимости
от ряда условий, на ввоз сырья, оборудования, и т.д. и вывоз продукции;
-освобождение полное (частичное) от налогов как федеральных, так и региональных; или
''налоговые каникулы'' на определенный срок в зависимости от ряда условий;
-свободный перевод прибыли и капитала для иностранных инвесторов из зоны;
-отмена налогов полная (частичная) на доход иностранного персонала, работающего в
зоне;
-дебюрократизация создания и управления предприятий в зоне;
-создание специальных органов управления зоны, компетентных в области
внешнеэкономической деятельности;
-предоставление льготных кредитов;
-предоставление в аренду земли, помещений, различных услуг по льготным тарифам;
-наличие необходимой инфраструктуры как для обеспечения функционирования
деятельности в зоне, так и для проживания.
В то же самое время важно подчеркнуть, что для ряда иностранных инвесторов льготные
стимулы не имеют такого решающего значения как это кажется на первый взгляд, а
предпочтение многие из них отдают политической и экономической стабильности в
принимающей стране, культуре уважения частной собственности, традициям свободных
международных соглашений и договоров.
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Среди ''классических'' свободных экономических зон в настоящее время наиболее
значимые: свободные таможенные зоны; зоны экспортного производства; техниковнедренческие зоны; особые экономические зоны; На практике в ''чистом виде''
перечисленные зоны встречаются редко, чаще бывает, что действующие зоны включают в
себя сочетание ряда элементов названных зон.
Свободные таможенные зоны охватывают ограниченные участки таможенной
территории страны, в пределах которых вводиться льготный (по сравнению с общим) режим
внешнеэкономической деятельности путем применения таможенных налоговых и других
льгот. Первоначально свободные таможенные зоны создавались на пересечениях крупных
международных транспортных коридоров. Первый прецедент – беспошлинные магазины в
крупных международных аэропортах. Достаточно часто под свободными таможенными
зонами понимались и свободные торговые зоны, беспошлинные зоны, складские зоны,
транзитные зоны и др.
В США по закону 1934 г. были созданы зоны, первоначально использовавшиеся как
транзитные или консигнационные склады для хранения, переупаковки или незначительной
обработки товаров, предназначенных для реэкспорта. Общая стоимость товаров, прошедших
через эти зоны, достигла уже к 1990 г. около 50 млрд. долларов США.
В развивающихся странах можно отметить свободную зону Колон в Панаме – второй в
мире после Гонконга центр беспошлинной торговли. Зона была образованна в 1948 г. и
первоначально под неѐ было выделено 38 га бесхозных земель, потом ее площадь
увеличилась до 750 га. Здесь товарооборот достиг 5,8 млрд. долларов, в том числе импорта –
2,7 млрд. долларов, экспорта – 3,1 млрд. долларов. Для сравнения весь остальной
внешнеторговый оборот Панамы составил в то время не более 55% от указанной суммы.
Такие результаты были достигнуты благодаря тому, что фирмы, ввозящие товары на
территорию зоны, освобождаются от уплаты таможенных пошлин и прочих сборов, за
исключением оплаты услуг, предоставляемых зоной. От уплаты пошлин, налогов, и сборов
освобождаются и все ввозимые в зону товары (кроме товаров, ввозимых в саму Панаму,
которые считаются в таком случае импортными и попадают под таможенное обложение в
соответствии с национальным законодательством). Зона предоставляет торговым фирмам
90% скидки с подоходного налога, а фирмы, занимающиеся только дистрибьюторскими
операциями со своих складов в зоне, - освобождаются от уплаты подоходного налога. (2,
с.326). Зоны такого типа являются наиболее простыми видами организации СЭЗ, которые
требуют минимального объема капиталовложений на их создание.
Таможенный союз представляет собой международно-правовой инструмент
согласования таможенной политики группой стран, заключивших учредительный договор.
Согласно статье 24 ГАТТ – таможенный союз определяется как замена одной таможенной
территории двумя или несколькими таможенными территориями. Таможенный союз
предполагает формирование общей таможенной территории, на которой осуществляется
свободное обращение товаров (внутренний аспект), устанавливается общая внешняя
таможенная граница для применения мер тарифного и нетарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности со странами не членами таможенного союза.
Первой формой развития межгосударственной экономической интеграции явились
таможенные союзы, созданные в 30-е годы после депрессии. Вступавшие в них государства
договаривались о сокращении либо полной отмене пошлин во взаимной торговле.
Исторически зона свободной торговли появилась значительно позже, чем таможенные
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союзы. Однако следует заметить, что первые таможенные союзы имели ярко выраженный
протекционистский характер и использовались главным образом для защиты национальных
экономик стран-участниц. Предполагалось, что такая защита будет способствовать
ускорению экономического роста. Однако такого роста не произошло, а экономика тех
стран, которые стали частью протекционистских торговых блоков, стала приходить в упадок.
В этой связи привлекает внимание создание зон экспортного производства.
Зоны экспортного производства охватывают ограниченные участки таможенной
территории страны, в пределах которых вводится льготный (по сравнению с общим) режим
хозяйственной деятельности для предприятий вывозящих за пределы страны продукцию
собственного производства. К ней относятся товары, в конечной стоимости которых
величина стоимости, добавленной на территории зоны, составляет определенный размер.
Главная цель таких зон это: создание экспортного производства (часто на местном
сырье), получение свободно конвертируемой валюты, организация импортозамещающих
производств, конверсия оборонных предприятий. Эти зоны ориентированы в основном на
внешнюю торговлю. В некоторых источниках к этому виду относят экспортнопроизводственные и экспортно-промышленные зоны, а также и зоны поощрения экспорта.
Предприятиям, расположенным в этих зонах, часто отводится роль узкоспециализированного объекта в рамках разорванного и территориально рассредоточенного
по многим странам мира производственно технологического цикла изготовления
определенной продукции транснациональных корпораций.
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İqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinin önəmli məsələlərindən biri invetisiyaların istiqamətlərinin
düzgün bir şəkildə müəyyən edilməsidir. Bunun üçün dövlət tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür,
hüquqi-normativ baza hazırlanır, mexanizmlərdən istifadə edilir. Hər bir dövlət öz invetisiya
siyasətini iqtisadi inkişaf qanunauyğunluqlarına görə reallaşdırır. Azərbaycan Respublikası
investisiya siyasətinin ilk illərində xarici investisiyalar neft sektoruna yönəldildi. ―Əsrin
müqaviləsi‖nin imzalanması ilə ölkəyə külli miqdarda investisiya daxil oldu və iqtisadi dirçəlişin
əsasını təşkil etdi. İndiki şəraitdə dünyanın bir çox ölkələrinin iqtisadiyyatı kimi Azərbaycan da
dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi və digər problemlərlə bağlı milli valyutanın
məzənnəsinin devalvasiyası, büdcə vəsaitlərində bəzi dəyişikliklər edilməsi ilə qarşılaşmışdır ki, bu
da milli iqtisadi artım amillərinin ciddi təhlilini tələb edir. Qeyd edilən vəziyyət ölkənin
iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun inkişafına diqqəti daha da artırır, iqtisadiyyatda
şaxələnmənin sürətləndirilməsi istiqamətində əsaslı dönüş edilməsini tələb edir (1,174).
Birbaşa xarici investisiyalar xarici sahibkar kapitalının ölkədə uzunmüddətli kapital qoyuluşunu
təmsil edən investisiya forması. Belə investisiyalar xarici investorların öz ölkələrindən kənarda
müəssisə yaratması imkanını və onların fəaliyyəti üzərində nəzarətini təmin edir. Xarici
müəssisələrin əldə etdiyi bütün gəlirlərin investor tərəﬁndən idarə olunmasına imkan yaradır (3,44).
Birbaşa xarici investisiyalar, ümumiyyətlə hansı formada həyata keçirilməyindən asılı olmayaraq
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əsasən iki yolla reallaşdırılır. Birinci resipient ölkədə yeni şirkətin formalaşdırılması yolu ilə,
ikincisi isə artıq mövcud şirkətlərin alınması və ya birləşdirilməsi yolu ilə
Son on beş il ərzində inkişaf edən ölkələrin iqtisadiyyatına cəlb edilmiş investisiyaların
tərkibində birbaşa xarici investisiyaların xüsusi çəkisi artmaqdadır. Bu illər ərzində dünya ölkələri
xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatı- na cəlb edilməsi, investisiya mühitinin yaxşılaşdırması
məqsədilə bir çox islahatlar yerinə yetirdilər. Bunun nəticəsi kimi ötən illər ərzində birbaşa xarici
investisiyaların həcmi dəfələrlə artdı (2,114).
İqtisadi inkişafın təmin edilməsində təbii ki, yol xəritələrinin xüsusi önəmi vardır. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin ―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol
xəritəsinin başlıca istiqamətləri‖nin təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər haqqında‖ 2016-cı il 16
mart tarixli 1897 nömrəli Sərəncamına müvafiq olaraq milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 11
sektoru üzrə ümumilikdə 12 strateji yol xəritəsi hazırlanmışdır. Milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə
Strateji Yol Xəritəsi qısa, orta və uzunmüddətli dövrləri əhatə etməklə, 2020-ci ilədək iqtisadi
inkişaf strategiyası və tədbirlər planı, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxış və 2025-ci
ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxışdan ibarətdir (4,4).
Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri Azərbaycanda
davamlı iqtisadi inkişaf əsasında iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini, inklüzivliyini və sosial
rifahın daha da artırılmasını təmin edəcəkdir. Qlobal çağırışlara cavab verərək investisiyaların cəlbi,
azad rəqabət mühiti, bazarlara çıxış və insan kapitalının inkişafı nəticəsində Azərbaycan dünya
iqtisadiyyatında mövqeyini gücləndirəcək və yüksək gəlirli ölkələr qrupuna daxil olacaqdır.
Gələcəkdə qeyri-neft sektorunun payının artırılması onun səmərəliliyini yüksəldə bilər. Bu
məqsədlə aşağıdakılar tövsiyə olunur:
Xarici investisiyalarda emal sənayesinin, xüsusilə qeyri-neft sektorunun payının artırılması
tədbirlərinin həyata keçirilməsi;
Qeyri-neft sektoruna investisiyaların cəlb edilməsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə stimullaşdırıcı
xarakterli hüquqi-iqtisadi mexanizmlərin tətbiqi;
Ölkə sənayesində əsas istehsal fondlarının yüksək fiziki və mənəvi köhnəlmə səviyyəsini
nəzərə alaraq investisiya qoyuluşlarının texnoloji strukturunda mütərəqqi dəyişikliklərə nail olmaq
istiqamətində təsirli tədbirlər görülməlidir. Xarici investisiyalarda yeni texnika və texnologiyaları
özündə əks etdirən investisiyalara daha çox üstünlük verilməlidir.
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ALTERNATĠV VƏ BƏRPA OLUNAN ENERJĠ MƏNBƏLƏRĠNDƏN
ĠSTĠFADƏ ÜZRƏ DÜNYA TƏCRÜBƏSĠ
Məqalədə dünya üzrə alternativ və bərpa olunan enerji ehtiyatları və istehsalı araşdırılmışdır.
Bu sahə üzrə inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi öyrənilmiş, mövcud potensial və perespektivlər tədqiq
edilmişdir. Respublikamızın əlverişli təbii coğrafi şəraiti nəzərə alınaraq, bu sahədə qabaqcıl
təcrübəyə malik ölkələlərlə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi və bu enerji mənbələrindən
səmərəli və geniş istifadə edilməsi təklif edilmişdir.
Açar sözlər: alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri, günəş enerjisi, külək enerjisi,
hidroenerji, bioenerji, geotermal enerji.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ И
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В данной статье были изучены мировые производство и ресурсы альтернативных и
возобновляемых источников энергии. В статье был изучен опыт развитых стран, а также
исследованы имеющийся потенциал и перспективы в этой области. Принимая во внимание
благоприятные географические условия нашей республики, предлагается дальнейшее
расширение сотрудничества с передовыми странами в этой области, а также более
выгодное и широкое их использование.
Ключевые слова: альтернативные и возобновляемые источники энергии, солнечная
энергия, энергия ветра, гидроэнергия, биоэнергия, геотермальная энергия.
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WORLD EXPERIENCE ON THE USE OF ALTERNATIVE AND
RENEWABLE ENERGY SOURCES
In the article alternative and renewable energy resources and its production have been
investigated. In this area, experience of developed countries, available potential and prospects have
been studied. Taking into account the favorable geographical conditions of the Azerbaijan Republic,
expansion of cooperation with the countries of advanced experience in this area, and effective and
widely use of energy sources have been suggested.
Key words: alternative and renewable energy sources, solar energy, wind energy, hydro energy,
bioenergy, geothermal energy.
Qlobal iqtisadiyyatda və onun davamlı inkişafında enerji mənbələrinin rolu böyük əhəmiyyətə
malikdir. Belə ki, dünya əhalisinin təbii artım sürəti və eyni zamanda dünyada yaşanan qlobal
iqtisadi aktivlik enerjiyə olan tələbatın da yüksəlməsinə səbəb olur.
Enerji mənbələri isə ənənəvi və qeyri-ənənəvi təsnifata malikdir. Ənənəvi enerji mənbələrinə
faydalı qazıntılar (neft, təbii qaz, daş kömür, yanan daşlar (slanslar) və s.) və nüvə enerjisi, qeyri385

ənənəvi enerji mənbələrinə isə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri (günəş enerjisi, külək
enerjisi, hidroenerji, bioenerji və s) daxildir.(3)
Hal-hazırda dünyada elektrik enerjisinin əldə edilməsində qeyri-ənənəvi enerji mənbələrinə
nisbətdə ənənəvi enerji mənbələrindən daha geniş istifadə edilir. Belə ki, son 50 ildə dünya üzrə
təbii ehtiyatlara tələbat kəskin şəkildə artmışdır. Müvafiq hesablamalara görə 1961-ci ildə təbii
ehtiyatlara tələbat yer kürəsinin bioloji bərpaetmə gücünün 70%-nə barabər idi. Lakin 1980-ci
illərdə isə sözügedən tələbat artıq yer kürəsinin gücünü üstələməyə başlamış və beləliklə 1999-cu
ildə istifadə edilən təbii ehtiyatlar yer kürəsinin yenidən bərpa gücünün 120%-ni təşkil etmişdir.
Yəni istehlak edilmiş ehtiyatların bərpa olunması üçün 1,2 ədəd yer kürəsi tələb edilir.(5, s. 2)
Ənənəvi enerji mənbələrinin tükənən olması ilə yanaşı onlardan istifadə zamanı ətraf mühitə
ciddi mənfi təsirlər də qaçılmaz olur. Belə ki, bərk və ya maye halında olan yanacaqların
yandırılması zamanı kükürd qazı (SO2), karbon qazı (CO2), karbon oksid (CO), azot oksidləri
(NOx), metan (CH4) eləcə də toz, his və s. bu kimi zərərli maddələr əmələ gəlir ki, bu da ətraf
mühitin və atmosferin xeyli çirklənməsinə səbəb olur.(4, s.14)
Beləliklə, mövcud ənənəvi enerji mənbələrinin tədricən tükənməsi, həmçinin onlardan istifadə
zamanı ətraf mühitə vurulan zərərlərin yüksək olması, bu mənbələrin daha güvənli, tükənməyən və
ətraf mühitə qarşı zərərsiz təsirlərə malik alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri ilə əvəz
edilməsi zəruriyyətini yaradır.
Bütün bunları nəzərə alaraq biz faydalı qazıntılara və nüvə enerjisinə əsaslanan ənənəvi enerji
sistemini ilkin sistem, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinə əsaslanan qeyri-ənənəvi enerji
sistemini isə yeni və müasir strateji sistem hesab edə bilərik.(2, s.7)
Enerji ehtiyatlarına olan tələbatın ildən-ilə artdığı müasir dövrdə hər bir dövlət üçün mövcud
enerji mənbələrindən səmərəli istifadə etməklə enerji istehsalının artımına nail olmaq və ölkənin
enerji təhlükəsizliyinin, müstəqilliyinin təmin edilməsi üçün düzgün enerji siyasətinin
formalaşdırılması çox zəruridir.
Azərbaycanda uğurlu enerji siyasətinin formalaşdırılması və sürətli inkişafı isə məhz xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ölkəmizdə enerji strategiyasının uğurla həyata
keçirilməsi, xaricdən enerji asılılığının aradan qaldırılması Heydər Əliyevin müdrik siyasəti,
dönməz əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi sayəsində mümkün olmuşdur.
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş enerji siyasəti bu gün də Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev ölkənin enerji
təhlükəsizliyinə yeni töhfə verərək, 2004-cü il 21 oktyabr tarixli sərəncamı ilə ―Azərbaycan
Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət
Proqramı‖ təsdiq etmişdir. Bununla yanaşı dövlətimizin başçısı ölkəmizdə alternativ və bərpa
olunan enerji sahəsində idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 01 fevral 2013-cü ildə
Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi
yaradılması haqqında Fərman imzalamışdır.
Dünyada alternativ və bərpa olunan enerji ehtiyatları ümumilikdə 1 964 655 MVt həcmindədir.
Bu ehtiyatlar isə əsasən Asiya, Avropa və Şimali Amerika bölgələrində üstünlük təşkil edir.
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Cədvəl №1
Dünya üzrə təsdiq edilmiĢ alternativ və bərpa olunan enerji ehtiyatları
Bölgələr
(MVt)

2011

2012

2013

2014

2015

Asiya
565 483
620 389
697 523
775 055
870 027
Avropa
387 255
421 488
447 859
469 250
493 296
Şimali Amerika
260 927
282 837
290 129
305 891
326 707
Cənubi və Mərkəzi Amerika
162 368
167 744
174 053
182 789
194 765
Afrika
29 389
30 708
31 898
34 520
36 447
Avstraliya və Okeaniya
20 527
22 052
22 880
24 491
25 926
Orta Şərq
13 452
14 584
15 416
16 217
17 487
Cəmi:
1 439 401 1 559 802 1 679 758 1 808 213 1 964 655
Mənbə: Renewable Energy Statistics-2016 / IRENA (International Renewable Energy Agency).

(11)

Qrafik №1
Dünya bölgələri üzrə təsdiq edilmiĢ alternativ və bərpa olunan
enerji ehtiyatlarının bölgüsü - 2015 (%)
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Dünyada ən çox alternativ və bərpa olunan enerji ehtiyatlarına malik ölkələrin ilk onluğunda
503 796 MVt göstərici ilə Çin liderlik edir. Sonrakı yerləri isə ABŞ (215 117 MVt), Braziliya
(116 687 MVt), Almaniya (104 986 MVt), Kanada (94 079 MVt), Yaponiya (90 089 MVt), Italiya
(54 790 MVt), Rusiya (53 047 MVt), Fransa (43 836 MVt) və Norveç (32 235 MVt) turur.(11)
2014-cü ildə dünya ölkələri üzrə 23 893,56 TWt.s elektrik enerjisi istehsal edilmişdir ki, onun
da 5 294 465 GW/s-ı alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri hesabına istehsal olunmuşdur. Bu
da istehsal olunan ümumi elektrik enerjisinin 22,2 %-ni təşkil edir. Bu isə 2013-cü ilin müvafiq
göstəricisi (5 039 993 GW/s) ilə müqayisədə 0,5% (254 472 GW/s) artım deməkdir.(7, 11)
Alternativ və bərpa olunan enerji istehsalı isə əsasən yer kürəsinin Asiya, Avropa və Şimali
Amerika bölgələrində üstünlük təşkil edir.
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Cədvəl №2
Dünya üzrə alternativ və bərpa olunan enerji istehsalı
Bölgələr
2010
2011
2012
2013
2014
(GW/saat)
Asiya
1 512 899 1 590 343 1 811 877 1 959 200 2 139 648
Avropa
897 139
882 786
1 001 848 1 091 050 1 133 347
Şimali Amerika
852 437
966 121
952 038
997 612
1 024 344
Cənubi və Mərkəzi Amerika
739 067
786 439
781 257
770 445
764 812
Afrika
113 850
117 743
119 081
125 895
130 829
Avstraliya və Okeaniya
56 839
62 595
60 776
67 595
73 711
Orta Şərq
18 145
21 014
26 795
28196
27 774
Cəmi:
4 190 376
4 427 041
4 753 672
5 039 993
5 294 465
Mənbə: Renewable Energy Statistics-2016 / IRENA (International Renewable Energy
Agency).(11)

Qrafik №2
Alternativ və bərpa olunan enerji istehsalı bölgüsü - 2014 (%)
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Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadədə dünya təcrübəsinə nəzər salsaq
görərik ki, dünyanın inkişaf etmiş, qabaqcıl texnologiyalarına malik ölkələri bu sahədə daha yüksək
nailiyyətlər əldə etmişlər.
Belə ki, statistik məlumatlara əsasən dünyada ən çox alternativ və bərpa olunan enerji
istehsalına malik ölkələrin ilk onluğunda 1 253 230 GW/s göstərici ilə Çin liderlik edir. Sonrakı
yerləri isə ABŞ (559 497 GW/s), Braziliya (430 940 GW/s), Kanada (411 952 GW/s), Hindistan
(185 569 GW/s), Rusiya (174 221GW/s), Almaniya (162 513 GW/s), Norveç (138 323 GW/s),
Yaponiya (134 633 GW/s) və Italiya (120 691 GW/s) turur.(11)
Lakin ölkə üzrə istehsal olunan ümumi enerji balansında bərpa olunan enerjinin payına görə isə
nəticələri verilmiş qrafikdə görə bilərik:(9)
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Qrafik №3
Bərpa olunan enerjinin ümumi enerji balansında payı - 2015(%)
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Norveçdə bərpa olunan enerjinin payı ümumi enerjiyə olan nisbətə görə təkcə Avropada deyil
ümum dünyada birinci yerdədir. Belə ki, 2015-ci ildə Norveçdə ümumi enerji istehsalı 144 511
GW/s olmuşdur ki, bunun da 97,9 %-i məhz bərpa olunan enerjinin payına düşür. Burada
hidroenerjidən 138 450 GW/s, termal enerjidən 3 546 GW/s, külək enerjisindən isə 2 515 GW/s
enerji istehsal olunmuşdur. Bölgüdən də göründüyü kimi bərpa olunan enerjidə əsas payı
hidroenerji tutur, təqribən 96%.(12)
Avropanın digər inkişaf etmiş dövlətlərindən olan Almaniya isə son 20 il ərzində alternativ və
bərpa olunan enerji mənbələrindən toplam son enerji istehlakını təqribən 5 dəfə artırmışdır (1990-cı
ildə 1,9% və 2010-cu ildə 10,9%).(5, s.8) Bu inkişaf tempi ilə 2014-cü ildə alternativ və bərpa
olunan enerjinin payı 25%-i, 2015-ci ilin birinci yarısında isə 30%-i ötmüşdür.(10, s.1) Həmçinin
dünyada külək enerjisi potensialına görə Almaniya Çin və Amerika Birləşmiş Ştatlarından (ABŞ)
sonra dünyada üçüncü yeri tutur. Mövcud günəş enerjisi potensialının 44%-i isə bu ölkənin payına
düşür.(5, s.8) Bu da yeni iş yerlərinin açılmasına stimul yaradır. Belə ki, Almaniya hökumətinin
məlumatına görə alternativ və bərpa olunan enerji sahəsində iş yerlərinin sayı 2004-cü ildə 160 500,
2013-cu ildə isə bu göstərici 371 400 olmuşdur. Bu isə 210 900 yeni iş yerinin yaradılması
deməkdir.(10, s.48)
Ümumilikdə isə Avropa Komissiyasının Bərpa olunan enerji mənbələri Direktivində bərpa
olunan enerji mənbələrinin inkişafı çərçivəsində hədəf kimi son enerji istehlakında bu mənbələrin
payı 20%, nəqliyyatda isə 10% təşkil etməlidir. Bu iki məqsəd isə AB-nin 2020 - İnkişaf
Konsepsiyasının əsas hədəflərindəndir.(8, s.2)
AB ölkələri ilə yanaşı dünyanın digər inkişaf etmiş ölkələri də mövcud, ənənəvi enerjidən
xüsusilə nüvə enerjisindən asılılığın aradan qaldırılması məqsədilə alternativ və bərpa olunan enerji
389

mənbələrindən istifadənin yüksək səviyyədə tətbiqini həyata keçirirlər. Məsələn Çində günəş
enerjisi nüvə enerjisindən daha üstündür. Belə ki, 2014-cü ildə günəş enerjisindən 17,43 TWt.s
enerji istehsal olunmuşdur ki, bu da nüvə enerjisi mənbələrindən əldə olunan enerjidən 14,7 TWt.s
çoxdur. Həmçinin Çinin külək enerjisindən də aldığı enerji nüvə enerjisindən əldə edilən
göstəricidən yüksəkdir. Ümumilikdə isə Çinin enerji sistemi dünyanın ən böyük enerji sistemidir.
Belə ki, ABŞ-nin 1 TWt.s enerjiyə qarşı Çin 1,36 TWt.s enerji istehsal etməyə qadirdir. Həmçinin
Çində külək, su və günəş enerjisi ümumi elektrik enerjisinin 31%-ni təşkil edir və bu da əvvəlki illə
müqayisədə 21% çoxdur.(5, s.12)
ABŞ-də isə 2016-cı ildə ümumi enerji istehsalında altenativ və bərpa olunan enerji istehsalının
payı 12,1% (biokütlə enerjsisi-5,7%, SES-2,9%, külək enerjisi-2,5%, günəş enerjisi-0,7% və
geotermal enerji-0,3%), istehllakında isə 10,4% (biokütlə enerjsisi-4,9%, SES-2,5%, külək enerjisi2,2%, günəş enerjisi-0,6% və geotermal enerji-0,2%) təşkil etmişdir.(14, s.5,7) Bölgüdən də
göründüyü kimi biokütlədən əldə edilən enerjinin payı ümumi enerjidə xüsusi çəkiyə malikdir.
Ümumilikdə isə Amerika Bərpa olunan Enerji və Səmərəliliyi Aktına (The American Renewable
Energy and Efficiency Act) əsasən 2025-ci ilə kimi alternativ və bərpa olunan enerji istehsalının
ümumi enerjidə payını 20%-ə qədər, 2030-2040-cı illər ərzində isə bu göstəricini 30%-ə qədər
yüksəltmək əsas məqsəddir.(13, s.14)
Yeni Zelandiya isə termal su ehtiyatları ilə zəngin ada dövlətidir. Məhz bu cür coğrafi mövqeyə
malik olması onun enerjiyə olan tələbatının əsas hissəsini hidroenerji və geotermal enerji hesabına
ödənilməsinə əsas verir. Ölkə üzrə ümumi elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji
mənbələrindən əldə olunan enerji xüsusi çəkiyə malikdir. Belə ki, ümumi enerji istehsalının 56,7%ni hidroenerji, 17,3%-ni geotermal enerji, 15%-ni təbii qaz, 5,4%-ni külək, 4,1%-ni daş kömür və
1,4%-ni isə bioenerji və günəş enerjisi təşkil edir. Yeni Zelandiyanın Biznes, İnnovasiya və
Məşğulluq Nazirliyinin (Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE)) 2016-cı il üzrə
illik hesabatına əsasən 2015-ci ildə ölkə üzrə ümumilikdə 42,876 GW/s elektrik enerjisi istehsal
olunmuşdur ki, bunun da (keçən illə müqayisədə 1.6% çox) 34,644 GW/s-ı məhz bərpa olunan
enerji mənbələri hesabına əldə edilmişdir. Bu isə ölkə üzrə istehsal olunmuş ümumi elektrik
enerjinin 80%-dən çoxunu təşkil edir. Bu göstərici ilə Yeni Zelandiya dünyada Norveçdən sonra
ikinci yeri tutur və bu 1995-ci ildən bəri ən yüksək göstəricidir. Həmçinin bu göstərici 2014-cü ilin
müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 39,3% çoxdur. Bununla yanaşı hökümət 2025-ci ilə qədər bu
göstəricini 90%-ə qədər yüksəltmək niyyətindədir.(6, s.47.53)
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu sahədə yüksək məhsuldarlığın əldə edilməsində müasir
texnologiyaların tətbiqi və maddi-texniki bazanın inkişaf etdirilməsi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Bu məqsədlə ABŞ-də, Almaniyada, Yaponiyada və Çində günəş enerjisini birbaşa elektrik
enerjisinə çevirən günəş stansiyalarının əsas işçi elementinin (fotoelementin) hazırlanması üçün
yüksək səmərəliliyə malik texnologiyalar tətbiq edilir. Onların faydalı iş əmsalı isə 12-14% təşkil
edir. Belə fotoelementlər əsasında yaradılan stansiyaların tutduğu ərazi 1 MVt üçün 2 hektar təşkil
edir. Bu məqsədlə fotoelementlərin sahə tutumlarının daha da azaldılması istiqamətində geniş elmitədqiqat işləri aparılır.(1, s.2)
Beləliklə, ənənəvi enerji mənbələrinin məhdudluğu və eyni zamanda onlardan istifadə zamanı
ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması məqsədilə alternativ və bərpa olunan enerji
mənbələri hesabına istehsal olunan enerjinin həcminin artırılması zəruridir. Artıq bu istiqamətdə
dünyada müsbət təcrübə mövcuddur və bu enerji mənbələrindən istifadə ildən-ilə inkişaf
etməkdədir.
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Azərbaycan yeraltı təbii sərvətləri olan karbohidrogen ehtiyatları ilə yanaşı özünün əlverişli
təbii coğrafi şəraiti ilə də kifayət qədər alternativ və bərpa olunan enerji potensialına malikdir. Bu
əlverişli təbii şərait isə mövcud potensialdan geniş və səmərəli istifadə edilməsinə imkanlar yaradır.
Bu məqsədlə alternativ və bərpa olunan enerji sahəsində qabaqcıl təcrübəyə malik və yüksək
nailiyyətlər əldə etmiş ölkələrlə əməkdaşlığı daha da genişləndirmək və onların təcrübələrindən
maksimal dərəcədə yararlanmaq gərəkdir.
Bununla da biz dinamik layihələr çərçivəsində ölkədə mövcud olan alternativ və bərpa olunan
enerji mənbələri hesabına yeni enerji güclərinin yaradılmasını və inkişafını təmin edə bilərik.
Nəticədə ölkənin davamlı enerji təhlükəsizliyinin təminatına və eyni zamanda yeni enerji istehsalı
sahələrinin yaradılması hesabına məşğulluğun təmin edilməsi istiqamətində də əhəmiyyətli
nəticələrə nail ola bilərik.
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Məqalə riyazi modelləşdirmənin və proqnozlaşdırmanın iqtisadiyyata tətbiqinə həsr edilmişdir.
İqtisadi proseslərin öyrənilməsi üçün istifadə edilən funksional model verilmiş və bu funksiyadan
istifadə qaydaları qeyd edilmişdir.
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Статья посвящена применению математического моделирования и прогнози-рования в
экономике.
Дается функциональная модель, применяемая к изучению экономических процессов и
указываются правила использования этой функции.
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BUILDING DYNAMIC MODELS OF ECONOMICAL DEVELOPMENT
The paper is devoted to the application of mathematical modeling and prediction in economy.
A functional model applied to the study of economical processes is given and the rules of this
function application are defined.
Key words: economical development, dynamic, income, developing trajectory.
İqtisadi inkişafın muhum gostəricilərindən biri əhalinin həyat səviyyəsinin yuksək olmasıdır. Həyat
səviyyəsi dedikdə, əhalinin pul gəlirlərinin artması və bu da sosial tələbatların odənilməsi ucun zəruri
olan maddi nemətlər və xidmətlərlə onların təmin olunmasının ölçüsü kimi başa duşulur.
Qeyd edildiyi kimi əhalinin həyat səviyyəsi onun gəlirləri ilə muəyyən olunur. Bu gəlirlər əhalinin
şəxsi tələbatlarının odənilməsinə xidmət edən əsas amildir. Əhalinin gəlirlərində olan qeyrimütənasiblik onların həyat səviyyəsi və sosial təbəqələşməsi uzrə muvafiq differensasiya ilə muşaiət
olunur. Əhalinin gəlirlərinin düzgün təmin olunması siyasəti butun təbəqələrin layiqli həyat səviyyəsinin
formalaşmasını şərtləndirir. Həyat səviyyəsinin mahiyyəti ilk novbədə ölkədə iqtisadi inkişafın
dinamikasından asılıdır. Əhali gəlirlərinin boluşdurulməsi, həcmi və quruluşu bir başa iqtisadiyyatın
inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Bu sahədə optimallığın gozlənilməsi istehlakın umumi həcmi ilə yanaşı,
onun strukturunda da son dərəcə vacibdir. Istehlakın orta səviyyəsi və strukturu gəlirlərin orta
səviyyəsindən, qiymət səviyyəsindən, əhalinin cins-yaş tərkibindən, xidmət sferasından və s. asılıdır.
Bunun uçun gəlirlərin formalaşması və hərəkəti və həmçinin iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsinin
əvvəlcədən düzgün proqnozlaş-dırılması əsas şərtdir. Ona görədə belə məsələlərin həllində
iqtisadiyyatın riyazi modelləşdirilməsindən geniş istifadə olunur.
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İqtisadi proseslərin verilmiş zaman intervalında dəyişməsi qanunlarının riyazi modelləşdirilməsi
statistik modellərlə müqayisədə daha mürəkkəb məsələdir. İqtisadi sistemin zamandan asılı olaraq
dəyişməsi, yəni iqtisadi dinamikanın təhlilini aparmaq və həqiqəti əks etdirən nəticələrin alınması üçün
müasir dövrdə riyazi modellərin köməyindən geniş istifadə olunur.
İqtisadi sistemin bir vəziyyətdən başqa vəziyyətə keçməsi üçün mümkün trayektoriyaların təhlili
dinamikanın əsas anlayışıdır. İqtisadi vəziyyəti tədqiq olunan müəssisənin inkişaf trayektoriyasının
zamandan asılılıq funksiyasını aşağıdakı kimi daxil edə bilərik.
S  S (t ),

 

t  0; t  ,

(1)

burada [0; t  ] parçası trayektoriyanın təyin olunduğu zaman oblastı-dır.
Zamanın qiymət alan t dəyişən kəmiyyəti [0; t  ] - parçasında həm kəsilən (diskret), həm də
kəsilməz ola bilər.
Kəsilən qiymətlərdə təyin olunmuş S  S (t ) funksiyası dinamik sıra təşkil edir.
Riyazi proqnozlaşdırma və planlaşdırmanın dinamik modelləri zamanın kəsilən qiymətlərində
öyrənilərsə, kəmiyyətlərin dinamik sıra əmələ gətirən qiymətlərinin tapılması ilə əlaqədardır. Yəni,
tutaq ki, planlaşdırma dövrü olan [0; t  ] parçası uzunluğu bir il olan hissələrə bölünmüşdür. Onda
başlanğıc y(0) qiyməti məlum olduqda sonrakı y(1), y2,...., y(t  )  qiymətlərini tapmaq tələb olunur.
Dinamik sıraların iqtisadiyyatın təhlilində, proqnozlaşdırılma-sında və planlaşdırılmasında tətbiqi
onların xassələrini və dəyişmə qanunauyğunluğunu xarakterizə edən göstəricilər sisteminin öyrənil-məsi
ilə əlaqədardır [1].
Məlum olduğu kimi dinamik təhlildə istifadə edilən əsas inkişaf göstəriciləri mütləq artım, dəyişmə
tempi və artım tempidir.
Fərz edək ki, zamanın başlanğıc anında iqtisadi göstəricinin başlanğıc qiyməti S0 , sonrakı qiyməti
isə S1  onda mütləq artım 10  S1  S0 , dəyişmə tempi 10 

S S
Q1
, artım tempi isə 10  1 0 Q0
S0

ifadələri ilə təyin olunur.
Vahid zamanda iqtisadi göstəricinin 10  mütləq artımı iqtisadi artım səviyyəsinin dəyişmə sürətini
xarakterizə edir. Yuxarıda verilmiş düsturlardan göründüyü kimi dəyişmə tempi dəyişmənin
intensivliyi, artım tempi isə dəyişmənin nisbi sürətidir.
Dinamik sıranın dəyişmə göstəriciləri sabit və dəyişən qiymət-lərə görə hesablana bilər. Sabit əsas
olaraq, dinamik sıranın bir səviyyəsi, adətən başlanğıc səviyyəsi qəbu edilir. Dəyişən əsas kimi hər bir
St  qiyməti üçün əvvəlki səviyyə, yəni St 1 səviyyəsi götürülür.
İqtisadi dinamikanın nəzərəi tədqiqində həm zamanın, həm də göstəricilərin kəsilməz kəmiyyətlər
kimi götürülməsi daha əlverişlidir. Çünki trayektoriyanın xüsusiyyətləri diferensial tənliklərdən istifadə
etdikdə daha asan yolla alınır.
Kəsilməz mütləq artım, kəsilməz artım tempi aşağıdakı düsturlardan hesablanır:
S (t  t )  S (t ) dS (t )
~
(t )  lim

(2)
t  0
t
dt
dS (t )
dnS (t )
(3)
~(t )  dt 
S (t )
dt
Sonrakı və əvvəlki mütləq artımlar aşağıdakı fərqə mütləq təcil deyilir:
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t  t 1,t  t ,t 1

(4)

Kəsilməz halda bu göstərici ikinci tərtib törəmədir:
d(t ) d 2 S (t )
(5)

dt
dt
Dinamik sıranın dəyişmə sürəti və intensivliyinin ümumi qiymət-ləndirilməsi üçün orta
xarakteristikalardan istifadə edilir.
Fərz edək ki, tədqiq edilən dövr addımı h  1 olan N sayda his-səyə bölünüb. Mütləq artımın
dəyişən əsasda ədədi orta qiymətini hesablayaq:
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  t ,t 1



10   21   22  .....   t  , t 1


t
t
S1  S0  S 2  S1  S3  S 2  .....  S t   S t  1 S t   S 0


t
t
Sabit əsasda ədədi orta qiyməti üçün düstur da eyni qayda ilə alınır:
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Bütün ardıcıl mütləq artımları sabit qəbul edək. Onda
10   21   32  .....   t  ,t  1  

(8)

olduğundan
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1  2  ......  t
alınır, yəni hər iki hal üçün orta mütləq artım eynidir [2].
İqtisadi göstəricini zamandan asılı funksiya şəklində ifadə etməklə inkişaf təmayülləri öyrənilir.
Alınan funksiya trend modeli adlanır. Trendin müxtəlif modellərinin qurulması və bu modellərin bir-biri
ilə müqayisəsi iqtisadi proseslərin təkamülünün spesifik xassələrini aşkara çıxarmağa kömək edir [3].
İqtisadi proseslər və müxtəlif zaman intervallarında tədqiq edilən eyni proses inkişaf
xarakteristikalarına görə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənə bilər. İqtisadi inkişafın tiplərini mütləq
artırmaların dinamikasına görə öyrənmək olar.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA GÖMRÜK EKSPERTĠZASININ TƏġKĠLĠ
Azərbaycan Respublikası Dövlət tənzimlənməsi sisteminin əsas tərkib hissələrindən biri ölkənin
gömrük sistemi tərəfindən həyata keçirilən gömrük siyasətidir. Gömrük sisteminin məqsəd və
təyinatı – Azərbaycan Respublikasının strateji, milli dövlət mənafelərinin təmin edilməsindən, milli
iqtisadiyyatın sosial-iqtisadi səmərəliliyini və rəqabətə davamlılığını, stimullaşdırmaqdan, ölkənin
milli təhlükəsizliyinin lazımı səviyyədə saxlanılmasından, xarici iqtisadi fəaliyyət sahələri üçün
əlverişli şəraitin təmin edilməsindən, ölkə ərazisinə daxil olan malların milli, etik, sosialmədəni
dəyərlərə cavab verməsini təmin etməkdən ibarətdir.
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Азербайджанской Республики является таможенная политика, осуществляемая со
стороны таможенной системы страны. Цель и назначение таможенной системы состоит
из обеспечения стратегических, национальных, государственных интересов Азербайджанской Республики, конкурентоустойчивости и социально-экономической рациональности национальной экономики, стимуляции, поддержки национальной безопасности
страны на нужном уровне, обеспечение выгодных условий для внешнеэкономических
отношений, обеспечение этических, национальных, социально-культурных ценностей в
пределах территории страны.
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ORGANIZATION OF CUSTOMS EXAMINATION
IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
One of the main components of state regulation system, Azerbaijan Republic is a customs
policy carried out by the customs system of the country. The purpose and destination of the customs
system – consists of ensuring of strategic, national public interests of the Republic of Azerbaijan,
stimulating the social-economic efficiency and competitiveness of the national economy,
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maintaining of national security of the country in the necessary level, providing favorable
conditions for foreign economic activity areas, ensuring to meet to national, ethical, social and
cultural values of goods included in the territory of the country.
Key words: customs history, organization of customs, customs examination in Azerbaijan
Müasir şəraitdə gömrük işinin yuxarıda yazılan şəkildə günün tələblərinə cavab verə biləcək
səviyyədə qurulması problemləri gömrük əməkdaşdaşlarının peşə hazırlığı, onlara müsbət şəxsi
keyfiyyətlər, gömrük qanunvericiliyinin mükəmməl öyrənilib, tətbiq edilməsi bacarığı aşılanması
məsələlərini ön plana çıxarır. Dünya iqtisadiyyatının qloballaşdığı şəraitdə milli iqtisadiyyatı xarici
iqtisadi əlaqləri nəzərə almadan strukturlaşdırmaq qeyri-mümkündür. Digər tərəfdən müasir dünya
ticarət sisteminin bütün ölkələrə qarşı xarici iqtisadi siyasətin sərt tələblərini və məhdudiyyətlərini
irəli sürdüyünə görə Azərbaycan milli iqtisadiyyatının həm dünya təsərrüfat sisteminə
inteqrasiyasını, həm də milli təsərrüfat sisteminə təhlükə törədə biləcək uyğunsuzluğun aradan
qaldırılmasını təmin edən dinamik tarzlığın saxlanılmasını təmin etmək aktual və həlli mühüm olan
bir problemə çevrilmişdir. Bunu təmin etmək üçün Azərbaycanın milli iqtisadiyyatı struktur
texnologiyası səviyyəsinin yüksəlməsinə və dünya bazarında rəqabətədavamlı milli istehsal
komplekslərinin yaranmasına imkan verən struktur yenidən qurulması işlərinin həyata keçirilməsi
ilə paralel olaraq xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi məsələləri ilə dəməşğul olunur. Xarici
ticarət fəaliyyətinin tənzimlənməsində adətən beş qrup vasitələr fərqləndirilir:
─ İqtisadi tənzimləmə vasitələri: gömrük rüsumları, yığımları, tarazlaşdırıcı sərhəd vergiləri,
milli istehsalçılarına maliyyə yardımları;
─ İnzibati tənzimləmə vasitələri: ixrac və idxal qadağan və məhdudiyyətləri, idxalın
lisenziyalaşdırılması, kvotalaşdırılması, ixrac məhdudlaşdırmaları və s.
─ Texniki vasitələr: standartlar və texniki vasitələr, standartların uyğunluğunu təyinetmə
metodları, təhlükəsizlik qaydaları və normaları, əmtəələrin sertifikatlaşdırma sistemləri, sanitariyabaytarlıq, səhiyyə normaları, ekoloji tədbirlər və s.
─ Milli ixracatçılara və əmtəə istehsalçılarına ixrac üçün yardım tədbirləri;
─ Valyuta maliyyə tədbirləri;
Bu vasitələrdən bizi ən çox maraqlandıranı birbaşa və ya dolayı yolla gömrük
laboratoriyalarının fəaliyyətiilə əlaqədar olan üçüncü qrup vasitələrdir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi respublikasının inkişafı ilə bağlı müvafiq
strategiyanı hazırlayarkən adı çəkilən tənzimləmə vasitələrindən istifadə edərək a.ağıdakı əsas
vəzifələri müəyyən etmişdir:
─ gömrük nəzarətinin müaasir mütərəqqi texnologiyalarının tətbiqi;
─ gömrük qanunvericiliyi pozuntularınınn aradan qaldırılması;
─ digər hüquq-mühafizə orqanları ilə birlikdə narkotiklər gətirilməsinin qarşısının alınması,
respublika gömrük ərazisindən onların qeyri-qanuni keçirilməsinə yol verilməməsi;
─ nəzarət işlərini təkmilləşdirilməsi, nəzarətin müxtəlif formalarından istifadə edilməsi, ayrıayrı identifikasiya və sənədli baxış texnologiyalarının tətbiqi;
─ intellektual mülkiyyət obyektlərinin ölkədən kənara aparılmasına nəzarətin həyata
keçirilməsi üçün ilkin təşkilati-hüquqi şərtlərin yaradılması;
─ bütövlükdə gömrük xidmətinin və onun struktur bölmələrinin işinin effektivliyinin vaxtaşarı
təhlili və s. vahidlərindən biri olan gömrükxanalar:
Dövlət Gömrük Komitəsi qarşısında dayanan vəzifələri təkbaşına deyil, tabeçiliyində olan
struktur vahidləri vasitəsilə həyata keçirir. Məsələn bu struktur:
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─ gömrük müayinəsi və gömrük nəzarətinin müxtəlif formalarını həyata keçirir;
─ mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük nəzxarəti altında eyniləşdirməsini aparır;
─ gömrük nəzarəti üçün prob və nümunələrinin götürülməsini və tədqiqatını aparır;
─ gömrük qaydalarının pozulmasına görə şəxsləri məsuliyyətə cəlb edir.
Gömrük orqanlarının vəzifələrini uğurla həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikası
gömrük sisteminin büdcədənkənar inkişaf fondu təsis edilmişdir (Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 140 saylı qərarı, 25.12.1997-ci il). Fondun vəsaitlərindən aşağıdakı məqsədlər üçün
istifadə olunur:
─ gömrük sisteminin maddi-texniki bazasının və sosial sahənin möhkəmləndirməsi;
─ Azərbaycan Respubliaksı gömrük sisteminin infrastrukturunun yaradılması, gömrük
anbarının, müvəqqəti saxlama anbarlarının qismən maliyyələşdirilməsi, eləcə də gömrük
əməkdaşları üçün fərdi və kooperativ mənzillərinin tikintisi;
─ Azərbaycan Respublikası gömrük sistemi əməkdaşlarının mədəni məişət şəraiti və sosial
müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin bir hissəsinin ödənilməsi;
─ gömrük kadrlarının hazırlanması və təkmilləşdirilməsi işlərinin aliyyələşdirilməsi, eləcə də
Dövlət Gömrük Komitəsinin tədris müəssislərinin saxlanması, inkişaf etdirilməsi, Azərbaycan
Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin tabeçiliyində olan elmi-tədqiqat təşkilatlarının
fəaliyyətinin təmin edilməsi və əlavə xərclərin maliyyələşdirilməsi və s.
Gömrük ekspertizasının həyata keçirilməsinin iqtisadi əhəmiyyətlərindən birini malların
yerləşdiyi gömrük rejiminin tələblərinə cavab verib-vermədiyini müəyyənləşdirilməsi tələb edir.
Gömrük ekspertizasından ən çox malların emal rejimlərində istifadə olunur. Emal rejimləri üç
növdə təsniləşdirilir:
─ gömrük ərazisində malların emalı (aktiv tip);
─ gömrük nəzarəti altında malların emalı (aktiv tip);
─ gömrük nəzarətindən kənarda malların emalı (passiv).
Bu növ emal rejimlərində həyata keçirilən ekspertiznın əsas məqsədi malların həqiqətən də
tələb olunan qaydaya uyğun emal edildiyin müəyyənləşdirmək və həmin malların identifikasıyasını
aparmaqdan ibarətdir. Gömrük ərazisində malların emalına icazə verilməsi üçün lisenziya tələb
olunur. Bu sahədə fəaliyyətə lisenziya verilməsi şərtlərinin əsasını təşkil edən meyarlar üç qrupda
birləşdirilə bilər:
─ iqtisadi meyarlar (milli istehsalçıların maraqlarının qorunması, hazır məhsullarının ixracının
artırılması və s.). bu zaman lisenziya emal konsepsiyası mallarının çıxarılmasına (ixracına) və ya
Azərbaycan Respublikasının istehsal gücündən istifadəyə xidmət etməlidir;
─ texniki meyarlar (emal edilmiş malların emal məhsullarında identifikasiyasının mümkünlüyü,
aparılan əməliyyatlara gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin edən emalın texnoloji
prosesinə tələblər);
─ inzibati meyarlar (benefisiarın hüquqi statusu, gömrük rejiminin reqlamentasiyasına riayət
edilməsi). Bu zaman gömrük işi barədə Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinə riayət edilməsi
tələbləri yerinə yetirilməlidir.
Azərbaycan iqtisadi inkişafına təsir edən xarici amillərdən ən əhəmiyyətli olanlarından biri
beynəlxalq arenada ona olan inamdır. Bu inam və etibarın təmin olunmasının ancaq aşağıdakı
uolları mövcuddur:
─ ölkə daxilində sabit iqtisadi-siyası mühitin olması;
─ ölkənin öz borc ödəliklərini ödəyə bilmə qabiliyyətində olması;
─ ölkənin ekoloji cəhətdən təhlükəsizliyi və s.
398

Sonuncu müddəanı təmin etmək üçün gömrük orqanları gömrük laboratoriyaları, Baytarlıq
Komitəsi və s. idarələrin xidmətlərindən istifadə edir.
Bu məqsədlə heyvandarlıq məhsullarının bütün növləri hər hansı nəqliyyat vasitəsilə idxal və
ixrac olunduqda məcburi baytarlıq nəzarətindən keçməlidir. Bunlara bütün heyvan və quşlar,
heyvan mənşəli məhsullar, heyvan mənşəli xammal, heyvanlar üçün yemlər, baytarlıq preparatları,
bioloji materiallar və heyvan mənşəli kolleksiya əşyalaraı dövlət sərhəd baytarlıq nəzarətindən
keçməlidir.
Sərhəd baytarlıq nəzarəti orqanları aşağıdakı hüquqlara malikdir:
─ xarici dövlətlərdən daxil olan və sərhəddən kənara çıxarılan nəzarətə cəlb edilməli yüklərə
baxış keçirmək və onların daşınılmasına davam edilməməsinin mümükünlüyü və şərtləri barədə
qərar qəbul etmək;
─ gömrükxana, dəniz və çay limanları (körpüləri), aeroport, dəmiryol stansiyaları və i.a
müəssisələrin rəhbərliyindən gətirilən, saxlanılan və göndərilən heyvan mənşəli yüklər barədə
məlumatlar və müvafiq sənədlər almaq;
─ Baytarlıq Komitəsinin müvafiq icazəsi olmadan Azərbaycan ərazisinə gətirilən, nəzarətə cəlb
edilməli olan yüklərin boşaldılmasını, bu yüklərin boşaldılmasını, yüklənməsini və tranzitini onların
göndərilməsinin baytarlıq şərtlərinin pozulduğu təqdirdə saxlamaq və qadağan etmək;
─ müayinə və laboratoriya ekspertizası məqsədi ilə prob və nümunələr götürmək.
Azıərbaycanın gömrük sərhəddindən bitkilər keçirilərkən, xarici ölkələrdən karantin və digər
zərərvericilərin, həmçinin bitki xəstəliklərinm daxil olmasının qarşısının alınması məqsədi ilə
dövlət nəzarəti təşkil edilir.
Karantin xidmətinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
─ xarici ölkələrdən gətirilən bitki mənşəli məhsulların karantin müayinəsi və laboratoriya
ekspertizasının aparılması;
─ digər ölkələrdən gələn bitki mənşəli məhsulların və digər materialların, həmçinin nəqliyyat
vasitələrinin sağlamlaşdırılması və karantin zərərsizləşdirilməsinin təşkil edilməsi;
─ ixrac edilən bitki mənşəli məhsullar və digər materiallara karantin baxışının keçirilməsi və s.
Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təsir edən amillərdən biri istər ölkə daxilində istehsal olunan,
istərsə də xaricdən ölkə ərazisinə gətirilən malların keyfiyyət standartlarına cavab verməsiir. Bu
sahədə gömrük ekspertizasının aparılmasının əhəmiyyəti keyfiyyətsiz və ekoloji, social təhlükəli
məhsulların ölkə ərazisinə yayılmasının qarşısını almaq, həmçinin daxili istehsalı daha keyfiyyətli
və rəqabətədavamlı olmasına stimullaşdırmaqdan ibarətdir.
Beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrində malların keyfiyyətinin təyin olunması, malın
xüsusiyyətindən, həmin malın satışı ilə bağlı toplanmış beynəlxalq təcrübədən və bəzi digər
amillərdən asılıdır. Müqavilələrin malın keyfiyyətinin təyin olunmasının Aşağıdakı qaydalarından
istifadə olunur.─ malın keyfiyyətinin standart üzrə təyini. Göndərilən malın keyfiyyət standartları
təyin olunmuş keyfiyyət xarakteristikası ilə eyni olmalıdır;
─ malın keyfiyyətinin texniki şərtlər üzrə təyini. Malın keyfiyyətinin standart olmadığı və ya
onun keyfiyyətinə xüsusi tələblərin müəyyənləşdirilməsi lazım gəldiyi hallarda tətbiq olunur.
─ malın keyfiyyətinin müqavilədə göstərilən spesifikasiya üzrə təyini;
─ malın keyfiyyətinin nümunəyə görə təyini. Adından göründüyü kimi malın keyfiyyəti etalon
nümunəyə əsasən təyin olunur;
─ malın keyfiyyətinin ilkin baxış üzrə təyini;
─ malın keyfiyyətinin ondakı müəyyən maddələrin miqdarı üzrə təyini;
─ malın keyfiyyətinin hazır məhsulun çıxarı üzrə təyini;
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─ malın keyfiyyətinin ədalətli orta keyfiyyət üzrə təyini;
─ dənli bitkilərin keyfiyyətinin təyini;
─ ―TEL-KEL‖ qaydası (fransızcadan tərcümədə ―necə var eləcə‖). Bu halda satıcı malın
keyfiyyətinə görə heç bir məsuliyyət daşımır.
Yuxarıda sadaladığımız bu və ya digər amillər, həmçinin Azərbaycanın
iqtisadiyyatın ayrı sahələrində apardığı siyasət və əməli tədbirlər
iqtisadiyyatımızın inkişafının qarantı qismində çıxış etmişdir. Bu müddəanı aşağıda verilən
statistik təhlildən də açıq şəkildə görmək olar:
Gömrük orqanları tərəfindən xalqın incəsənətinin qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə diqqət
mərkəzində olmuş və hesabat dövründə 530 ədəd mədəni sərvət olan qədim pullar, əldə toxunma
parçalar ikonalar hüquqpozma predmeti kimi götürülmüşdür. Hüquqpozma predmeti kimi əlvan
metallar, balıq kürüsü, küllü miqdarad dərman preparatları və digər mallar tutularaq barəsində
müvafiq tədbirlər görülmüşdür.
Bu statistik nəticələr Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafında Dövlət Gömrük Komitəs
və onun tabeçiliyində olan qurumların, həyata keçirən struktur vahidlərin oynadığı rolun vacibliyini
bir daha sübut edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasında müxtəlif mülkiyyət formalarının inkişafı,
iqtisadiyyatın yüksək maddi-texniki bazaya malik olması, əmək bölgüsü və kooperasiyasının geniş
vüsət alması və s. milli iqtisadiyatımızın beynəlxalq əməkdaşlıqda mövqeyinin daha da artmasına
obyektiv zərurət yaradır.
Azərbaycanda kifayət qədər ixtisaslı kadrın olması və ölkənin böyük enerji, mineral resursları,
nadir iqlimin potensialı ona milli iqtisadiyyatın sürətlə inkişaf etdirilməsi və qarşılıqlı faydalı
şərtlərlə dünya ölkələri ilə iqtisadi ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və eləcə də xarici ölkəyə
axını üçün əlverişli şərait yaradır.
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici iqtisadi siyasətini artıq özü
müəyyən etməyə başlamışdır.
Ölkəmizin Asiya və Avropanın kəsişməsində çox əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi bu
siyasətin uğurla həyata keçirilməsinə müsbət təsirini göstərmişdir. 2013-cü ildə Azərbaycanın 137
ölkə ilə aparılmış ticarət (idxal-ixrac) əməliyyatlarının həcmi 3 milyard 132.1 milyon ABŞ dolları
məbləğində olmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, xarici ticarət dövriyyəsinin 1 milyard 197.8 milyon dollarını (56.2 %ni) ölkədən ixrac olunmuş mallar, 934.3 milyon dollarını (43.8 %-ni) ölkəmizə idxal edilmiş mallar
təşkil etmiş, 263.5 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranmışdır.
2013-cü ildə ölkəmiz 150 dövlətlərlə ticarət əlaqələri yaratmışdır. Bu ölkələrdən ixracda əsasən
ABŞ, İsrail, Rusiya, İran, Çili, İtaliya,Türkiyə, Gürcüstan, idxalda isə Rusiya, Türkiyə, Almaniya,
Çin, Böyük Britaniya, Qazaxıstan, Ukrayna, ABŞ, Yaponiya, Fransa fərqlənmişdir.
Son dövrlərdə idxal və ixrac əməliyyatlarında üstünlük tədricən MDB ölkələrindən Uzaq xarici
ölkələrə doğru inkişaf etmişdir. İqtisadi subyektlər MDB-dən kənar ölkələrə meyllidir. Bunu
aşağıdakı diaqramdanda görmək olar. MDB dövlətləri arasında ixracda Rusiya və Gürcüstan
üstünlük təşkil edirdisə, idxalda Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna böyük üstünlüyə malikdir. Uzaq
xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinə aşağıda təqdim edilən cədvəldə baxdıqda isə illər üzrə artım
meyli müşahidə olunur. Son 5 ildə Azərbaycanda iqtisadiyyatın həcminin 3,7 dəfə artması potensial
əməkdaşlığı daha da genişləndirməyə imkan verir.
İnfrastruktur və digər layihələrin uğurla icraçısı kimi xarakterizə edilən Azərbaycanın
iqtisadiyyatının dinamik inkişafı Avropa Birliyi ölkələri ilə ticarət əlaqələrini daha da
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genişləndirilməsini stimullaşdırır. Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin 53,3%, o cümlədən
idxalın 28%-i, ixracın 56,8%-i məhz Avropa Birliyi ölkələrinin hesabına formalaşıb.
Müasir dövrdə ölkənin xarici ticarətinin coğrafiyası getdikcə daha geniş əraziləri əhatə etməklə
yanaşı, mövcud regional qruplaşmalar çərçivəsində bir sıra xüsusiyyətlərin meydana çıxması ilə
səciyyələnir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın idxalında bu gün mövcud olan məhsulları orta
və kiçik sahibkarlığın bundan sonrakı inkişafına nail olmaqla qısa zamanda ixrac yönümlü
məhsullara çevirmək mümkündür.
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KĠV-in MÖHKƏMLƏNDĠRĠLMƏSĠNDƏ YUNESKO-nun ĠġTĠRAKI
Xülasə
Məqalədə müasir beynəlxalq münasibətlərdə, dövlətlərarası əməkdaşlıqda, çoxtərəfli
diplomatiyada beynəlxalq təşkilatlar mühüm rol oynamasından, beynəlxalq təşkilatların meydana
gəlməsi və çoxtərəfli fəaliyyəti dünya inkişafının gedişi ilə şərtlənmişdir və obyektiv xarakter
daşımasindan bəhs edilir.
Cəmiyyətdə demokratikləşmə prosesinin getdiyi, hüquqi dövlətin əsaslarının yarandığı bir
dövrdə, demokratik cəmiyyətin əsas elementlərindən sayılan söz azadlığı, informasiya hüququ və
informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı milli və beynəlxalq hüquqi norma və prosedurlar işlənib
hazırlanır və geniş tətbiq olunur. Məqalədə bu fikir dərin əsaslandırılır.
Açar sözlər: BMT, YUNESKO, informasiya təhlükəsizliyi, demokratik cəmiyyət, informasiya
vasitələri, mətbuat azadlığı, kommunikasiya.
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Международной журналистики
УЧАСТИЕ ЮНЕСКО В УСИЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ
Резюме
В научной статье анализируется важная роль международных организаций в
современных международных отношениях, в международном сотрудничестве, в
многосторонних дипломатических отношениях, и обоснована многосторонняя
деятельность международных организаций с мировым развитием.
В статье глубоко обосновывается мысль, что широко исследуются национальные и
международные юридические нормы и процедуры, связанные с информационным правом и
информационной безопасностью в период основания юридического государства, в период
демократизации общества, заложения основ свободы слова, являющейся основным
элементом демократического общества.
Ключевые слова: БМТ, Юнеско, информационная безопасность, демократическое
общество, средства информации, свобода печати, коммуникация.
Aytakin ZEYNALOVA
PhD in political sciences of the department of international journalism
UNESCOs PARTICIPATION IN THE CONSOLIDATION OF MEDIA
Summary
The article talks about contemporary international relations, international cooperation and
multilateral diplomacy is an important role of international organizations, international
organizations and multilateral action to occur in the course of development of the üorld is about
conditioned and objective nature.While the process of democratization takes place in the
community, at a time where the establishment of the foundations of legal state starts, which is
considered a key element of a democratic society, there are legal norms which are being developed
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and used nationally and internationally for freedo of speech, the right to information and
information security.The article has showed the base of the idea.
Key words: UNO, UNESCO, information security,democratic community, information
technologies, freedom of press, communication
Cəmiyyətdə demokratikləşmə prosesinin getdiyi, hüquqi dövlətin əsaslarının yarandığı bir
dövrdə, xüsusilə beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş başlıca insan hüquqlarının və demokratik
cəmiyyətin əsas elementlərindən sayılan söz azadlığı, informasiya hüququ və informasiya
təhlükəsizliyi ilə bağlı milli və beynəlxalq hüquqi norma və prosedurlar işlənib hazırlanır və geniş
tətbiq olunur.
Hazırda bəşəriyyət informasiya cəmiyyətinin formalaşması dövrünü yaşayır. Qlobal
informasiya mühitinin yaradılması, informasiya və kommunikasiya texnologilarından kütləvi
istifadə edilməsi, sosial və iqtisadi fəaliyyətinin yeni formalarının yaranması, informasiyanın
əmtəəyə çevrilməsi, informasiya və bilik bazalarının yaradılması və inkişaf etdirilməsi, təhsil
sisteminin təkmilləşməsi, beynəlxalq, milli və regional səviyyədə informasiya mübadiləsi
sistemlərinin imkanlarının genişlənməsi hesabına peşə və ümumi mədəniyyət səviyyəsinin artması
və s. bu, cəmiyyəti səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdir.(13)
İnformasiya cəmiyyətinin bərqərar olması demokratik inkişafın vacib şərti sayılan amilin –
vətəndaşların və sosial institutların məlumat almaq, yaymaq və ondan istifadə etmək kimi
hüquqlarını təmin edən mühitin yaradılmasına da zəmin olur. Demokratik idarəetmə forması fikrin
azad ifadə olunmasını tələb edir. Bunsuz vətəndaşların siyasi və içtimai həyatda iştirak etmələri
üçün vacib olan informasiyanı əldə etmək mümkün deyil. İnformasiya daşıyıcısı və yayıcısı kimi
KİV-in azadlığı isə əsl demokratik vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun ən başlıca şərtəlrindən
biridir. (14)
Müasir dövrdə informasiya cəmiyyətdə əsas strateji resursa çevrilmişdir və informasiya
sahəsinin ictimai rolu getdikcə daha da artmaqdadır. İnformasiya sahəsi informasiyanı,
informasiyanın infrastrukturunu, informasimyanın toplanılması, formalaşdırılması, yayılması və
istifadəsini, həmçinin bu zaman ortaya çıxan ictimai münasibətlər sisteminin tənzinlənməsi
subyektlərini özündə ehtiva edir.(16)
İnformasiya sahəsi cəmiyyətin həyatında sistemyaradıcı bir amil olaraq ölkənin siyasi, iqtisadi,
müdafiə və s kimi əsas təhlükəsizliyinin, xüsusilə informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
olduqca asılıdır və müasir texniki tərəqqi dövründə bu asıllılıq daha da artmaqdadır.
İnformasiya münasibətlərinin və proseslərinin durmadan inkişafı informasiya sahəsində yeni
münasibətlər sistemini-informasiya təhlükəsizliyinin təminatı sisteminin, informasiya hüququnun
yaranmasını tələb edir. (13)
Beynəlxalq aləmdə baş verən proseslərə fəal şəkildə qoşulmaq, başqa ölkələrlə münasibətlər
yaratmaq və bu münasibətləri müsbət istiqamətdə inkişaf etdirmək ümumbəşəri və qlobal
problemlərin həllində kənarda qalmamaq üçün BMT-nin üzvü olmaq əsas amillərdən biri kimi
meydana çıxır. BMT-nin tribunası dövlətin öz məqsəd və məramlarını dünyaya bəyan etmək, istər
xarici istərsə də daxili problemlərin həlli üçün digər ölkələri əməkdaşlığa çağırmaq məqsədilə
istifadə edə biləcəyi ən ali kürsüdür.
1991-ci il oktyabrın 18-də «Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında»
Konstitusiya Aktı qəbul olundu. Bu aktla öz suverenliyini bəyan etmiş Azərbaycan Respublikası
müstəqilliyinin ilk günlərindən başlayaraq BMT üzvü olmaq istiqamətində addımlar atmış, nəhayət,
1992-ci il martın 2-də bu beynəlxalq təşkilata daxil olmuşdur. BMT-nin Minillik sammitində
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respublikaızın prezidenti olan Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın BMT ilə bağlı ümidlərindən
bəhs edərək göstərirdi ki, «təcavüzkarlıq aktları, ərazilərin işğalı, etnik təmizlənmə, təcavüzkar
separatizm və terrorçuluqdan əziyyət çəkən dövlətimiz Birləşmiş Millətlər Təşkilatından ədalətli
sülhün bərqərar olunması, təhlükəsizlik BMT Nizamnəməsi prinsiplərinin qorunması sahəsində
səmərəli fəaliyyət gözləyir». (20)
Azad və müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinə təminat verilməsi üçün zəruri olan prinsiplərə
dair ümumi razılığı əks etdirən müddəalar 1989-cu ildə Londonda keçirilən Avropada sülh və
təhlükəsizlik müşavirəsinin informasiya forumunun iştirakçıları, 1991-ci ilin sentyabrında bununla
əlaqədar ATƏM-in keçirdiyi «dəyirmi masa»nın institutlar üzrə ATƏM ekspertlərinin seminarında
təsdiq edilmişdir. (20) Beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının böyük miqyaslı beynəlxalq qurumlarla
əlaqələrindən danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, jurnalsit hərəkatının demokratikləşməsində
jurnalistlərin hüquqlarının qorunmasında, onlar üçün lazımi şəraitin yaradılmasında bu təşkilatlar
fəal iştirak edirlər. Bir çox beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının Yunesko yanında məşvərətçi
statusuna malik olması dediklərimizi bir daha təsdiq edir. Maraqlıdır ki, BMT-nin, ATƏT-in,
Avropa Şurasının, Avropa Şurası Parlament Assombleyasının, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin
qərarlarında və tövsiyələrində, jurnalistlərin, xüsusilə Beynəlxalq jurnalist təşkilatların fəaliyyətinə
mühüm əhəmiyyət verilir, onların işinin daha da yaxşılaşdarılması üçün tədbirlər görülür. Yuneskonun hələ 1983-cü ildə qəbul etdiyi «Jurnalistikada Peşə Etikasının Beynəlxalq Prinsipləri» bu gün
də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Və həmin prinsiplərin tətbiqiq lazımi səmərəsini verir.
1994-cü ilin dekabrında Praqada nazirlərin V Avropa Konfransı kütləvi kommunikasiya
vasitələri sahəsində siyasət məsələsini müzakirə edərkən «Jurnalist azadlıqlarının pozulması
haqqında» bəyanət vermiş və bildirmişdir ki, konfransın iştirakçıları olan nazirlər və nümayəndə
heyətlərinin başçıları söz və informasiya azadlıqlarının, plüralizsin, Avropada demokratiyanın və
demokratik təhlükəsizliyin tərəfdarıdırlar və qitədə jurnalistlərin hüquqlarının qorunması çalışırlar.
Onlar belə hesab edirlər ki, jurnalist xəbərlər və informasiya haqqında məlumat verərkən tam
müstəqil olmalıdır. Qərarda Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə tövsiyə edilmişdir ki, təhlükəli
ezamiyyətlərdə, yaxud gərginlik və münaqişələr şəraitində olan jurnalistlərin müdafiəsinin
yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş təcili iş görsün.
Bütün bunlar göstərir ki, beynəlxalq qurumlar jurnalistlərin, onların birləşdirdikləri beynəlxalq
təşkilatların fəaliyyətini daim diqqət mərkəzində saxlayır, dünyada jurnalistikanın demokratik
əsəslarla inkişafına yardım göstərirlər.
Avropanın nüfuzlu jurnalist təşkilatlarının, informasiya orqanlarının rəhbərləri dörd gün ərzində
«İnformasiya vasitələri və demokratiya», «İnformasiya vasitələrinə qarşı zorakılıq», «İnformasiya
vasitələri əməkdaşlarının professional səviyyəsinin artırılması», «Yeni kommunikasiya
texnologiyaları: nəticələr və perspektivlər» kimi mövzularda müzakirələr apardılar, bir neçə mühüm
qətnamə və Sofiya Bəyannaməsini qəbul etdilər.
Mətbuatın ikili funksiyası onun ictimai maraq kəsb edən informasiya və ideyaları ötürməsində,
habelə dövlət orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət həyata keçirməsindədir.
İnsanların arzu və ümidlərinin həyata keçirilməsinin ilkin və dəyişməz şərti olan demokratiya
istiqamətində ümumdünya hərəkatını, fikir və informasiya azadlığını müdafiə etmək. Bu prinsipləri
nəzərə almamaq vətəndaş cəmiyyəti qurulmasına mane olmaq deməkdir və totalitarizmin bərpasına
gətirib çıxara bilər.
Hər cür bilavasitə və dolayısı ilə senzura yolverilməzdir; KİV əməkdaşları əvvəlkitək yenə də
təqib, zor və işgəncələrə məruz qalır, hədələnir, tutulub saxlanılır, həbs olunur, oğurlanır və
öldürülürlər. Onlar həmçinin siyasi və iqtisadi təzyiqlərə məruz qalır, siyasi motivlərə görə işdən
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çıxarılır, onlara qarşı qanunlar düzgün tətbiq olunmur, onların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün
əlavə qanunlar qəbul edilir. KİV-in informasiya və yenilikləri sərbəst yaymasına, dövri nəşrləri ölkə
daxilində və xaricdə yaymasına mane olmaqla bərabər, onların çap avadanlığından, radioötürücü
sistemlərdən, internet və digər rabitə vasitələrindən istifadə etməsinə tez-tez əngəl törədirlər.
Lisenziya alınması, nəzarətçi orqanların özbaşınalıqları, habelə çox yüksək tariflər də kütləvi
informasiya vasitələrinin imkanlarını daraldır, onların məlumat ötürmək və yaymaq hüququnu
məhdudlaşdırır.
Avropada və dünyanın başqa bölgələrində jurnalistlərə və digər KİV əməkdaşlarına qarşı
törədilmiş qətl və cinayətlərin, demək olar ki, hamısının cəzasız qalmasına ciddi surətdə etiraz edir.
Həm BMT sisteminə daxil olan, həm də regional hökumətlərarası təşkilatları KİV
əməkdaşlarına qarşı törədilmiş cinayətlərin açılmasında apardıqları hüquqi tədbirlərin nəticələri
barədə məlumat verməyi aidiyyəti dövlətlərdən tələb olunur.
Hökumətləri peşəkar fəaliyyətini həyata keçirərkən həbs olunmuş jurnalistləri azad edilməlidir.
Mətbuat azadlığı, informasiya əldə etmək hüququ da daxil olmaqla, fikri sərbəst ifadə etmək
hüququnu da daxil olmaqla, fikri sərbəst ifadə etmək hüququnu əsas insan hüquqlarından biri
sayırıq və BMT Baş Məclisinə təklif etsin ki, gələn sessiyada Ümumdünya İnsan Hüquqları
bəyannaməsinin müddəalarının, xüsusən 19-cu maddənin həyata keçirilməsi üçün səmərəli tədbirlər
müəyyənləşdirən qərar qəbul etsin. Belə bir qərar YİHB-nin 50 illiyinə mühüm töhfə olardı.(19)
Müvafiq hökumətlərarası təşkilatları və donor müəssisələrə təklif olunur ki, dünyanın bütün
bölgələrində müstəqil və plüralist informasiya vasitələri yaradılmasına və möhkəmləndirilməsinə
kömək məqsədilə səylərini artırsınlar. (7)
Bəyan edilir ki:
1. Hazırda Mərkəzi və Şərqi Avropanın bir çox dövlətlərində çoxpartiyalı demokratiya
istiqamətində gedən müsbət dəyişikliklər müstəqil və plüralist informasiya vasitələrini yaranması və
inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır.
2. Bütün dövlətlər əqidə və mətbuat azadlığının konstitusiya və hüquqi təminatlarını yaratmalı
(və ya möhkəmləndirməli), bu azadlıqları məhdudlaşdıran qanunlara yenidən baxmalı, dəyişdirməli
və ya ləğv etməlidirlər. Dövlətlər bu təminatlara xüsusi diqqət verməlidirlər. Qanundankənar
qadağa və tabular bu azadlıqları məhdudlaşdırdıqları üçün yolverilməzdir.
3. Bütün dövlətlər xarici jurnalistlərin bu ölkələrə gedib-gəlməsi və sərbəst hərəkət etməsi
üçün viza verilməsi prosesini yüngülləşdirməli, jurnalistik fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ölkəyə
professional avadanlıq gətirilməsinə və ondan istifadə edilməsinə maneəçilik törətməməlidirlər.
4. Dövlət orqanlarının malik olduqları informasiyanı əldə etməkdə jurnalistlərə heç bir maneə
yaradılmamalıdır. İnformasiya mənbəyini açmağa jurnalisti məcbur etmək olmaz. Bunun üçün
hüquqi təminatlar olmalıdır.
5. Jurnalistlərin təmamilə müstəqil, nümayəndəli assosasiyalarını, birliklərini və ya həmkarlar
ittifaqı orqanlarını, habelə redaksiya və nəşriyyat işçilərinin assosasiyalarını yaratmaq (yaxud
möhkəmləndirmək) lazımdır. Müstəqil jurnalist təşkilatlarının yaradılması yolunda hər cür hüquqi
və inzibati maneələr aradan götürülməlidir.
6. Jurnalist işinin peşəkar metodları dövlət qadağalarından və xüsusi maraqlı qrupların
təzyiqindən qorunmaq üçün ən yaxşı təminatdır. Özfəaliyyət sahəsində hər cür norma və rəhbər
prinsipləri yalnız jurnalistlər özləri müəyyənləşdirə bilərlər. KİV və ya onların əməkdaşlarının peşə
fəaliyyəti ilə bağlı mübahisələr məhkəmədə həll olunmalıdır., həm də belə məsələlərə cinayət (və ya
hərbi) məcəlləsinin deyil, mülki məcəllənqin əsasında baxılmalıdır.
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7. Bütün informasiya vasitələrində peşə müstəqilliyi və redaksiya-nəşriyyat azadlığı qəbul
edilməlidir. Dövlətə mənsub olan radio-televiziya orqanları və informasiya agentliklərində ilk
növbədə islahat aparılmalı, açıq ictimai təşkilat statusu verilməlidir. Radio və televiziya sahəsində
yaradıla biləcək tənzimləyici orqanlar hakimiyyətdən asılı olmamalıdır. Müstəqil informasiya
agentliylərinin, habelə xüsusi və icma informasiya vasitələrinin (o cümlədən kənd rayonlarında)
yaradılmasını stimullaşdırmaq lazımdır.
8. Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrindəki sosial-iqtisadi şəraiti, o cümlədən bu subregionun
ayrı-ayrı bölgələrinin spesefik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, beynəlxalq ictimaiyyət (beynəlxalq
təşkilatlar, inkişaf agentlikləri və peşəkar assosasiyalar müstəqil informasiya vasitələrinin inkişafına
yönəlmiş uzunmüddətli və sabit maliyyə yardımı ilə bağlı məsələlri ilk növbədə həll etməlidir.
Bundan savayı, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişav Bankı, beynəlxalq təşkilatlar və
müvafiq donor təşkilatları informasiya vasitələrinə kredit ayrılması məqsədilə müstəqil fond
yaratmaq üçün səylərini birləşdirməlidirlər.
9. Sərbəst informasiya yaymaq imkanlarını genişləndirən kanallar açan yeni informasiya və
kommunikasiya texnologiyası plüralizmə, sosial-iqtisadi inkişafa, demokratiyaya və sülhə xidmət
edə bilər və etməlidir. Daim ənənəvi KİV-ə aid edilən fikir azadlığının müdafiəsi prinsipi yeni
yaranan informasiya vasitələrinə də şamil olunmalıdır.
10. Ksenofobiya, müxtəlif etnik və dini qruplar arasındakı toqquşmalar Avropanın bir çox
yerlərində sülh və demokratiya üçün təhlükə törədir. Jurnalist etikası məsələlri üzrə proqramlar
hazırlanarkən köhnəfikirliyin və bu cür ayrıseçkilik hallarının doğurduğu təhlükə nəzərdən
qaçmamalıdır. Kütləvi informasiya vasitələri etnik və digər azlıqların və nümayəndələrinin
jurnalistikaya cəlb edilməsinə şərait yaradan kadr siyasəti yeritməlidir.
11. Münaqişə zonalarından reportajlar hazırlanarkən informasiyanın tərəfsiz olması və yalnız
faktlara əsaslanması, yüksək peşəkarlıq normalarının qorunması olduqca vacib əhəmiyyətə
malikdir.
12. Kütləvi informasiya vasitələri üzərində sahibliyi və ya plüralizmi məhdudlaşdıran digər
nəzarət funksiyalarının bir əldə, o cümlədən dövlətin əlində mərkəzləşməsinə yol verməmək üçün
qanunvericilik aktları qəbul edilməli, səmərəli tədbirlər görülməlidir.
13. Cəmiyyətin maraqları mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəyyən edilir. KİV-in
sahibləri və onları maliyyələşdirən aşkar olmalı, ictimaiyyətə bu haqda informasiya verilməlidir.
Dövlət müxtəlif mülkiyyət formalarının hamısına hüquqi təminat verməli, ictimai fondları onların
arasında ayrıseçkiliyə yol vermədən bölüşdürməlidir.
14. KİV-ə kommersiya və digər təzyiqlərin gücləndiyi şəraitdə onların məzmun və
keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqla kütləvi informasiya vasitələrinə olan inamı qoruyub saxlamaq
xüsusilə vacibdir.
15. Bəyannamənin prinsiplərini həyata keçirmək məqsədilə tədbirlər görmək üçün Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş katibi həmin Bəyannaməni Baş Məclisə, Yunesko-nun baş direktoru isə
Baş konfransa təqdim etməlidir.(7)
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SĠYASĠ SAHƏDƏ MĠLLĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠN TƏMĠN
OLUNMASINDA DÖVLƏTĠN ROLU
Məqalədə siyasi təhlükəsizlik anlayışı və onun təmin olunması vasitələri haqqında məlumat
verilir. Siyasi təhlükəsizliyin daxili və xarici aspektləri təhlil olunur. Azərbaycan Respublikasının
siyasi sahədə milli təhlükəsizliyin təmin olunmasında dövlətin yeri və rolu araşdırılmaqla bərabər,
siyasi təhlükəsizliyə olan təhdidlər və onların qarşısı alınma yolları da tədqiq olunur.
Açar sözlər: siyasi təhlükəsizlik, dövlət təhlükəsizliyi, ölkənin suverenliyi, daxili və xarici
təhdidlər, siyasi stabillik
Кенуль ШЫХИЙЕВА,
предподаватель, Бакинский Государственный Университет
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье предусмотрены, и предоставление информации о концепции политической
безопасности и том чесле анализируются внутренние и внешние аспекты политическая
безопасносты. В Статье исследовано рол государства в обеспечении политическое и
национальное безопасности Азербайджанского Республики и угрозы безопасности и пути
профилактики выясняются тоже.
Ключевые слова: политическая безопасность, государственная безопасность,
суверенитет страны, внутренние и внешние угрозы, политическая стабильность
Konul SHIKHIYEVA,
lecturer, Baku State University
THE ROLE OF THE STATE IN ENSURING NATIONAL SECURITY
OF THE POLITICAL SPHERE
The article and the provision of information on the concept of political security is provided.
internal and external aspects of the political security are analyzed. The place and role of the state
in the political sphere by examining the national security and political security threats and ways of
prevention are being investigated.
Key words: political security, state security, the country's sovereignty, internal and external
threats, political stability
Siyasi təhlükəsizliyin təmin olunmasında dövlətin rolundan danişmazdan öncə siyasi birlik
forması olan dövlətin mahiyyəti və funksiyalarından bəhs etmək vacibdir. Siyasi birlik forması
olaraq dövlət siyasi hakimiyyət vasitəsi ilə cəmiyyətdəki prosesləri təşkil, tənzim və nəzarət edir.
Cəmiyyətin və onun üzvü olan ayrı-ayrı şəxslərin, sosial qrupların, sosial təşkilat və təsisatların
inkişafını təmin etmək, müdafiə etmək, qorumaq və təhlükəsizliyini qarantı qismində çıxış etmək
dövlətin əsas vəzifəsidir. Dövlət cəmiyyətin bütün sferalarına-siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni-mənəvi
və hərbi sahələrə nəzarət edir və bu sahələrə olan hər hansi daxili və xarici təhlükələri vaxtında
aşkar edərək dəf edir. Dövlət yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi siyasi qurum olduğundan cəmiyyətin
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bütün sferalarındakı proseslər, istər proqressiv və reqressiv xarakterli olsun, öz həlli və inkişafını
siyasi sferada tapır. Bu baxımdan dövlətin siyasi sistemi və onun strukturlarındakı siyasi stabillik
cəmiyyətin digər sferalarının inkişafına bir başa olaraq təsir. Deməli, dövlət siyasi birlik olmaq
etibari ilə müəyyən struktura malik olan, siyasi hakimiyyətin müəyyən təşkili ilə səciyyələnən və
müəyyən ərazidə sosial proseslərin tənzimlənməsini təmin edən xüsusi təsisatdir. Dövlətin daxili
funksiyasına bunlar aiddir:
-Mövcud siyasi quruluşu, cəmiyyətin sosial-siyasi strukturunu qoruyub saxlamaq;
-Təsərrüfat-təşkilatçılıq və ictimai iqtisadi vəzifələr (iqtisadiyyatın tənzimlənməsi, iqtisadi
sabitliyə nail olmaq);
-Sosial vəzifələri, yəni sosial proqramın yerinə yetirilməsi;
-Mədəni-tərbiyəvi vəzifələr. Bura təhsilin, mədəniyyətin, elmin inkişaf etdirilməsi, bir sözlə,
cəmiyyətin mənəvi həyatının daimi təkmilləşdirilməsi daxildir.
Xarici funksiyaya ölkənin müdafiəsi, beynəlxalq aləmdə onun mənafeyinin qorunması və
suverenliyinin təmin olunması aiddir.
Beləliklə, dövlətin əsas ali məqsədi insan hüquq və azadlıqlarını (həm daxildən, həm də
xaricdən olan təhdidlərdən) qorumaq, ərazi bütövlüyünü təmin etmək, konstitusion quruluşu,
suverenliyi qorumaqdan ibarətdir. Bütün bu sadaladığımız məsələlər hər bi dövlətin milli
mənafeyini və bu mənafelərdən doğaran milli təhlükəsizlik siyasətinin əsasını təşkil edir.
1991-ci ildə dünyanın nəhəng geosiyasi vahidlərindən biri olan SSRİ-nin iflasından sonra
formal müstəqilliyə malik olan yeni milli dövlətlər yarandı. Beynəlxalq hüququn tamhüquqlu
subyektinə və beynəlxalq münasibətlər sisteminin formal milli aktoruna çevrilən bu dövlətlərin, o
cümlədən Azərbaycanın qarşısında yeni dövrün aktual çağırışlarına, reallıqlarına və
qanunauyğunluqlarına müvafiq surətdə milli inkişaf strategiyası hazırlamaq və mərhələli surətdə
həyata keçirmək vəzifəsi dayanırdı. Əlbəttə ki, müəyyənləşdiriləcək və tətbiq ediləcək milli inkişaf
strategiyası özündə bir neçə fundamental səciyyəli istiqamət və məsələləri ehtiva etməli idi. Yəni ilk
öncə siyasi sistemin təşəkkülünə nail olmaq, daha sonra onun struktur elementlərinin mütəmadi
surətdə təkmilləşməsinə mühüm töhfələr bəxş edəcək siyasi-hüquqi islahatlarla müşayiət edilən
əsaslı tədbirlər görmək, bununla yanaşı, milli zəmində müəyyən dissonanslar və deviasiyalarla
təzahür olunan sosial münasibətlər sistemini tənzimləmək, rasional və paritet sosial
stratifikasiyalaşma işini həyata keçirmək, eyni zamanda, milli tərəqqinin maddi substratı qismində
çıxış edən iqtisadi inkişaf strategiyasını reallaşdırmaq, milli həmrəyliyi və bütövlüyü təmin edəcək
ideoloji əsasları yaratmaq, ümummilli ideologiyanı formalaşdırmaq mütləq zərurət idi. Məhz bütün
bu vəzifələrə nail olmaq üçünsə zəngin idarəetmə (dövlətçilik) təcrübəsinə və ənənələrinə, rasional
təfəkkürə və praqmatik fəaliyyət mexanizminə malik olan lider siyasətçinin rəhbərlik etdiyi təkmil
və mükəmməl idarəetmə sisteminin formalaşdırılması lazım idi.
Müstəqilliyimizin ilk iki ilində (1991-1993) ölkəyə irrasional təfəkkürlü qüvvələrin rəhbərlik
etməsi nəinki yuxarıda sadalanan vəzifələrin yerinə yetirilməsini mümkün etmədi, hətta Azərbaycan
müxtəlif xarici imperialist güclərin ideoloji mübarizə və siyasi qarşıdurma meydanına çevrildi.
Bunun fonunda ölkəmizdə sosial, siyasi, iqtisadi, hüquqi və ideoloji sahələrdə xaos və
deviasiyalarla müşayiət edilən dərin böhran halları baş verdi. Siyasi sahədə xaos və kataklizmlərlə
müşayiət edilən antaqonist proseslərin kəskinləşməsi, seperatçılıq meyillərinin və
―mərkəzdənqaçma‖ tendensiyalarının sürətlənməsi, subyektlərarası münasibətlərin sürüşkən
müstəvidə dərin ziddiyyətlərlə təzahür olunması, sosial sahədə asimmetrik təbəqələşmə və qeyriparitet münasibətlər sisteminin formalaşması, dezinteqrasiyanın kəskin xarakter alması, ideoloji
sahədə eksses aktlarının baş verməsi, qarşıdurma və dağıdıcı mübarizələrin güclənməsi, iqtisadi
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sahədə tənəzzül meyillərinin, hüquqi sahədə isə nihilizmin hökmranlıq etməsi ölkəni sözün əsl
mənasında xaos və kataklizmlər meydanına çevirdi.
Məhz belə bir kəskin situasiyanın fonunda 1993-cü ildə ikinci dəfə hakimiyyətə gələn Ulu
öndər Heydər Əliyev rasional təfəkkürü və praqmatik fəaliyyət mexanizminin fonunda tətbiq etdiyi
strategiya ilə Azərbaycanı dərin xaos və kəskin kataklizm meyillərindən xilas edərək yeni inkişaf
yolunu açmış oldu. Ümummilli lider Heydər Əliyev müəyyənləşdirdiyi və tətbiq etdiyi milli
siyasətin fonunda ilk növbədə xaos və kataklizmi şərtləndirən bölücülük meyillərinin və
―mərkəzdənqaçma‖ tendensiyalarının qarşısını aldı, subyektlərarası sürüşkən müstəvidə antaqonist
meyillərlə müşayiət edilən dağıdıcı prosesləri aradan qaldırmağa müvəffəq oldu. Daha sonra həyata
keçirilən quruculuq və inkişaf strategiyasının fonunda siyasi sistemin təşəkkülü və tərəqqisi
yönündə fundamental işlər görüldü. Belə ki, ümumxalq səsverməsi-referendum vasitəsilə müstəqil
Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul edildi, qarışıq seçki sistemi əsasında
parlament seçkiləri keçirildi, ictimai-siyasi institutlaşma prosesinin əsası qoyuldu və bunların
fonunda milli inkişaf strategiyasının mühüm ünsürü kimi səciyyələndirilən siyasi-hüquqi islahatlar
həyata keçirildi. Bunlarla yanaşı, milli həmrəylik və bütövlüyü təmin edəcək keyfiyyət ünsürü olan
və universal ideoloji formula kimi səciyyələndirilən, neokonservatizmin milli modeli qismində çıxış
edən ―azərbaycançılıq‖ ideologiyasının əsası qoyuldu. Bu, milli siyasətin mühüm strateji istiqaməti
oldu və milli həmrəyliyi təmin edən substrat qismində çıxış etdi (9, s.18).
Beləliklə, Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu milli inkişaf strategiyasının fonunda
həyata keçirilən strateji tədbirlər milli tərəqqini təmin edən və şərtləndirən fundamental mexanizmə
çevrildi. Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə siyasi varislik prinsipi əsasında
həyata keçirilən milli inkişaf strategiyası bütün sahələrdə mütəmadi yüksəlişlə müşaiyət olunan
inkişafın mənbəyi və qarantı qismində çıxış etdi. Qısacası, siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial, mədəni,
ideoloji və digər sahələrdə əldə edilən nailiyyətlər Azərbaycanı müasir, müstəqil və güclü milli
dövlətə çevirdi. Artıq müasir, müstəqil dövlət kimi çıxış edən ölkəmiz özünün tərəqqisi ilə milli
inkişafın Azərbaycan modelinin əsasını qoydu. Eyni zamanda, Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən
və icra etdiyi milli inkişaf strategiyasının Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün aktual
çağırışlarına, reallıqlarına və qanunauyğunluqlarına müvafiq surətdə uğurla davam etdirilməsi
Azərbaycanı müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin müstəqil və suveren aktoruna çevirdi. Artıq
Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunun ən güclü və nüfuzlu aktoru, siyasi güc mərkəzi və iqtisadi
lokomotivi olmaq etibarilə özünün praqmatik xarici siyasət strategiyası ilə beynəlxalq münasibətlər
sisteminin nüfuz və güc iyerarxiyasında sürətlə irəliləməkdədir. Bir sözlə, Prezident İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan artıq postsovet ölkəsi deyildir: ―Bəzən bizə belə deyəndə, mən hesab
edirəm ki, buna razı olmamalıyıq, çünki postsovet dövrü başa çatıb. Biz müstəqil, güclü, müasir,
demokratik ölkəyik‖ (6, s. 123).
Hər bir müstəqil dövlətin milii mənafeyi ilk növbədə bu mənafelərin reallaşdırılması və təmin
edilməsi üçün təhlükəsizlik şəraitin yaradılmasını tələb edir. Bu baxımdan ölkənin təhlükəsizliyinin,
bütün istiqamət və formalarda milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi dövlətin strateji məqsədləri
arasında prioritet təşkil edir.Bütün bunlar milli təhlükəsizlik anlayışının mahiyyətinin, məzmunu və
strukturunun, möhkəmləndirilməsi yolları və vasitələrinin tədqiqini və müəyyənləşdirilməsini siyasi
nəzəriyyə və təcrübədə olduqca aktuallaşdırır.
Siyasi leksikonda ―milli təhlükəsizlik‖ anlayışının işlədilməsini bir qayda olaraq ABŞ
prezidenti Teoder Ruzveltin (1901-1909) adı ilə bağlayırlar. Məhz o, 1904-cü ildə Konqresə
göndərdiyi məktubunda Panama kanalının tikilməsi planlaşdırılan ərazilərin işğal olunmasma haqq
qazandırmaq məqsədi ilə bu əraziləri ABŞ-ın milli təhlükəsizlik mənafeyi adlandırmışdır. 1947-ci
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ildə ABŞ Konqresi tərəfindən ―Milli təhlükəsizlik haqqında‖ qanunun qəbul edilməsi və prezident
H.Trumenin iyulun 26-da qanun layihəsinin imzalanmasmdan sonra milli təhlükəsizlik anlayışı
siyasi praktikada və nəzəriyyədə daha geniş şəkildə tətbiq olunmağa başlanmışdır (5, s.23).
Bu gün siyasi elmdə və leksikonda geniş istifadə olunan milli təhlükəsizlik problemi ilk
növbədə qərb politoloqlarının tədqiqatlarında özünün dolğun və çoxşaxəli əksini tapmışdır. Bu
problemin öyrənilməsində Q.Medissonun, İ.Lipmanın, H.Morgentaunun, H.Kissincerin,
Z.Bjerzinski və digər qərb tədqiqatçılarının böyük rolu olmuşdur.
Milli təhlükəsizlik dedikdə, hər şeydən əvvəl dövlətin fıziki mövcudluğu, onun suverenliyi və
ərazi bütovlüyünün qorunub saxlanması, bütün real və potensial daxili və xarici təhlükələrə adekvat
cavab vermək qabiliyyəti kimi geosiyasi göstəricilər nəzərdə tutulur. Milli təhlükəsizilik anlayışı
prioritetelər sistemi kimi milli mənafelərlə və bu mənafelərə zərər vura biləcək təhdidlərlə möhkəm
əlaqədədir. Milli təhlükəsizlik siyasətinin vəzifəsi isə bu mənafeə zərər vura biləcək təhdidlər üzrə
çıxarmaqdan, onların aradan qaldırılması və dəf edilməsi məqsədilə dövlətin sərəncamında olan
bütün vasitələrdən səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir. Onun ali məqsədi cəlmiyyətin azad inkişafı
və tərəqqisidir. Bu mənada ölkənin milli təhlükəsizliyi dedikdə, dövlətin mənbəyindən asılı
olmayaraq onun mənafelərinə toxunan istənilən destruktiv fəaliyyətə qarşı durmaq və cəmiyyətin
bütövlükdə sabit fəaliyyəti və inkişafı üçün normal şərait yaratmaq qabiliyyəti başa düşülür.
Qeyd olunanlardan çıxış edərək milli təhlükəsizliyi, ―vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin
həyati əhəmiyyəti mənafelərinin, eləcə də milli dəyərlərin və həyat tərzinin geniş spektrli və
müxtəlif səviyyəli daxili və xarici təhdidlərdən qorunması vəziyyəti kimi müəyyən etmək olar‖.
Milli təhlükəsizliyin bir-birilə sıx əlaqədə olan üç səviyyəsi mövcuddur: şəxsiyyətin
təhlükəsizliyi, cəmiyyətin təhlükəsizliyi, dövlətin təhlükəsizliyi. Bu səviyyələr arasındakı qarşılıqlı
əlaqələr dinamikdir və ictimai münasibətlərin, siyasi və iqtisadi quruluşunun xarakteri, hüquqi
dövlətin və vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Bir qayda olaraq qeyridemokratik siyasi rejimli ölkələrdə şəxsiyyətin təhlükəsizliyi hesabına dövlətin təhlükəsizliyi
həmişə ön plana çəkilir. Lakin demokratik cəmiyyətlərdə milli təhlükəsizliyin bü üç səviyyəsi
arasında müəyyən tarazlıq yaradılır və konkret tarixi şəraitdən asılı olaraq bu səviyyələrdən birinə
üsiünlük verilir. Müharibə və qeyri-sabitlik şəraitində bir qayda olaraq dövlətin təhlükəsizliyi onun
suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qomnması ön plana çıxır. Bu zaman vətəndaşların həyatı və
mülkiyyəti sülh və sabitlik şəraiti ilə müqayisədə daha çox təhlükələrə məruz qalır. Sülh və sabitlik
şəraitində isə dövlətlər təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində daha səmərəli fəaliyyət
göstərmək imkanına malik olurlar və təbii ki, belə bir şəraitdə vətəndaşların həyatının və
mülkiyyətinin qorunması, onların şəxsi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, cəmiyyətin maddi və
mənəvi sərvətlərinin qorunması və inkişaf etdirilməsi problemi daha çox diqqət mərkəzinda olur.
Hər bir dövlət ictmai-siyasi quruluşunun xarakteri, milli-mədəni ənənələri, maddi istehsalın
səviyyəsi, coğrafı vəziyyət və s.-lə şərtlənən daxili qanunauyğunluqlarla yanaşı beynəlxalq
münasibətlər sistemindən irəli gələn qanunauyğunluqlar əsasında fəaliyyət göstərir və inkişaf edir.
Müxtəlif tarixi dövrlərdə ölkənin milli təhlükəsizliyinə həm daxili, həm də xarici amillər müəyyən
edib təsir göstərə bilər. Bunun əsasında milli təhlükəsizliyin ənənəvi olaraq iki aspekti daxili və
xarici aspekti bir-birindən fərqləndirmək olar.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində fəaliyyət göstərən dövlət xaricdən bir sıra destruktiv
təsirlərə məruz qalır. Bu destruktiv təsirlər siyasi sabitliyin pozulmasına, ölkənin iqtisadi və digər
strukturlarının dağılmasına, onım suverenliyini itirilməsinə səbəb olmaqla, dövlətin beynəlxalq
münasibətlərinin müstəqil və vahid subyekti kimi mövcudluğuna son qoya bilər. Ölkənin milli
təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş xarici təhdidlər müxtəlif təbiətli olurlar. Xarici təhdidbr kimi hərbi
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təcavüzü, terrorçuluq fəaliyyətini, məhsulların, xammalın, valyutanın qanunsuz olaraq ölkə
ərazisinə gətirilməsi və çıxarılmasını, müxtəlif xarakterli kəşfiyyat, təxribat və digər pozuculuq
fəaliyyətini, mənəvi ekspansiyanı, yalan məlumatların yayılmasını və məqsədyönlü
dezinformasiyanı və s. göstərmək olar. Bu təhdidlər arasında hərbi xarakterli təhdidlər çox
dağıdıcılıq qüvvəsinə malik olmaqla, ölkənin milli təhlükəsizliyi baxımından daha böyük fəsadlar
doğurur. Bu baxımdan milli təhlükəsizliyə qarşı yönəlmiş xarici hərbi fəaliyyətin və təcavüzün
qarşısının alınması, neytrallaşdırılması və dəf edilməsi dövlətin milli təhlükəsizlik siyasətində hər
zaman prioritet təşkil edir. Lakin müasir şəraitdə digər təhdidlər də ölkənin milli mənafelərinə
böyük təhlükələr yaratmaqla, onlara qarşı operativ tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb edir. Bu
mənada milli təhlükəsizliyin xarici aspektini milli mənafelərin və dəyərlərin, həyat tərzinin
kənardan gələn mümkün risklərdən, təhlükə və təhdidlərdən qorunması vəziyyəti kimi
müəyyənləşdirmək olar (10, s.148).
Ölkənin milli təhlükəsizliyinin xarici aspekti, dövlətin kənardan gələn bütün distruktiv
təsirlərinin neytrallaşdırılmasına, dəf və konpensasiya edilməsinə yönəlmiş tədbirlərinin
məcmusunu əks etdirir. Milli təhlükəsizliyə xaricidən gələn təhdidlər əksər hallarda iri miqyaslı olur
və onlar adətən konkret insanlara qarşı deyil, bütövlükdə dövlətin təhlükəsizliyinə, onun suverenliyi
və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlir. Dövlətin təhlükəli situasiyalarda və təhdidlərin dəf edilməsində
tətbiq etdiyi tidbirlər çox müxtəlif ola bilər. Tədbirlərin xarakter təhdidlərin təbiəti ilə müəyyən
olunur. Təhdidlərin təbiətindən asılı olaraq dövlətlər xarici təhlükəsizliyin təmin edilməsində siyasidiplomatik və ya hərbi tədbirlərdən, yaxud da lazım gəldikdə həm siyasi-diplomatik, həm də hərbi
tədbirləri özündə birbşdirmək tədbirlər kompleksindən istifadə edə bilərlər. Milli təhlükəsizliyin
daxili aspekti isə şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin sabit fəaliyyəti və inkişafına qarşı yonəlmiş
daxili təhdidlərin neytrallaşdırılması və dəf edilməsini nəzərdə tutur. Daxili təhlükəsizlik ölkədə
mövcud olan milli etnik və dini münasibətlərin xarakteri, ölkənin iqtisadi inkişafı səviyyəsi, sosial
müdafiə sisteminin vəziyyəti və s. lə müəyyən olunur. Dövlətin daxili təhlükəsizliyinə əsas
təhdidlər kimi konstitusiya quruluşunun qanunsuz olaraq dəyişdirilməsinə yönəlmiş cəhdləri, milli
və dini münasibətlərin kəskinləşməsini, separatçılıq, etnik, dini və siyasi ekstremizmin
mövcudluğunu, cinayətkarlığın və xüsusilə də onun mütəşəkkil formalannın artmasını, iri miqyaslı
kölgə iqtisadiyyatının mövcudluğunu, iqtisadi inkişafın dayanmasını və zəifləməsini və s.
göstərmək olar. Daxili təhlükəsizlik ölkədə siyasi və iqtisadi sabitliyin yaradılması, müxtəlif dini,
etnik və sosial qruplar arasındakı həmrəyliyə əsaslanan milli barışığın əldə olunması, cinayətkarlığa
qarşı dövlət orqanlarmın səmərəli mübarizəsi və s. vasitələrlə təmin olunur. Ölkə daxilində sabitlik,
həmrəylik nə qədər möhkəm və dayanıqlı olarsa, həmin dovlətin xarici, destruktiv təsirləri, iqtisadi,
siyasi, sosial və s. strukturlarda meydana çıxan mənfı meyilləri neytrallaşdırmaq və dəf etmək
imkanları da bir o qədər yüksək olar. Cəmiyyətdə sabitlik və onun möhkəmliyi şəxsiyyətin,
cəmiyyətin və dövlətin tarazlaşdınlmış mənafelərinin məcmusu kimi milli mənafelərin təmin
olunmasını və reallaşdırılması səviyyəsindən aslıdır. Milli mənafeləri isə müstəqil daxili və xarici
siyasət həyata keçirməkdən, dövlətin daxili işlərinə xarici müdaxilələri dəf etməkdən lazımi
səviyyədə təmin etmək olmaz. Bu baxımdan, cəmiyyətin sabit inkişafma imkan verən və icümai
həyatın bütün sahəbrində şəxsiyyətin cəmiyyətin və dövlətin həyati mənafelərinin daxili və xarici
təhdidlərdən qorunmasını nəzərdə tutan milli təhlükəsizliyin təmin olunması bütün dövlətlərin
qarşısmda duran ən ali məqsədlərdən biridir (2, s.11).
Beləliklə, dövlət özünün siyasi, iqtisadi, sosial, hərbi, ekoloji, informasiya, elmi texniki, mədəni
və s. sahələrdə təhlükəsizliyini təmin etməklə sabit inkişafı və beynəlxalq münasibətlərin azad və
suveren subyekti kimi mövcudluğu şərtlərini yaradır.
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Milli təhlükəsizliyin əsas istiqamətlərindən biri siyasi təhlükəsizlikdir. Siyasi təhlükəsizlik
cəmiyyətinin siyasi sisteminin daxili və xarici təhdidlərdən qorunması vəziyyətidir. Siyasi
təhlükəsizlik ilk növbədə beynəlxalq münasibətlər çərçivəsində dövlətin siyasi suverenliyinin
qorunmasını və təmin edilməsini nəzərdə tutur. Ölkənin siyasi suverenliyi dövlət institutlarının milli
mənafeləri daha adekvat əks etməsinə şərait yaratmaqla, bütövlükdə cəmiyyətdə sabitliyin və
inkişafın təmin olunmasma yönəlmiş fəaliyyətin daha səmərəli həyata keçirilməsinə imkan verir.
Buna görə də beynəlxalq münasibətlərin müstəqil və aktiv subyekti kimi dövlətin fəaliyyəlinə kənar
müdaxilələr, suverenliyin pozulmasına, siyasi aslılığa səbəb olmaqla, bir qayda olaraq onun milli
təhlükəsizliyi üçün mənfi nəticələr doğurur. Siyasi suverenliyin məhdudlaşdırılması bütövlükdə
milli təhlükəsizlik sistemini böhran və dağılma təhlükəsi qarşısında qoyur. Çünki bu zaman ölkənin
milli təhlükəsizliyinin əsas şərtləri olan dövlətin öz daxili və xarici siyasətini, dövlət quruculuğu və
ölkənin inkişafı məsələlərini müstəqil müəyyənləşdirmək imkanları sual altında qalır. Odur ki,
siyasi təhlükəsizlik problemi ölkənin milli təhlükəsizlik sistemində mərkəzi yer tutumaqla, onun
başlıca struktur element kimi çıxış edir,
Siyasi təhlükəsizlik ilk növbədə, cəmiyyətin daxili sabitliyinə istinad edir. Bu baxımdan ölkədə
sabitlik yaratmaq və ona mənfı təsir göstərən proseslərin qarşısmın vaxtında alınması siyasi
təhlükəsiziyin təmin edilməsinin ən mühüm şərtidir. Siyasi sabitliyə daha çox mənfı təsir göstərən
daxili amillər kimi iqtisadi və siyasi böhranları, xalqın yaşayış səviyyəsinin aşağı düşməsini,
siyasətçilərin sərişdəsizliyini və siyasi kursun uğursuzluğunu, siyasi çevrilişləri, separatizmi, siyasi
mübarizidəki zorakılığı və s. sosial qütbləşməni, xalqın hakimiyyətdən. hakimiyyətin isə xalqdan
özgələşməsini və s. göstərmək olar.
Siyasi sistem eyni zamanda konkret şəraitdə qeyri-sabitlik yarada biləcək xarici təsirlərə də
məruz qalır. Belə təsirlər kimi, digər dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlannın fəaliyyətini, iqtisadi
blokadanı, siyasi tənqidi, güclə hədələməni və s. göstərmək olar. Siyasi sistemə və onun
təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərən daxili və xarici siyasi faktorlar arasında mürəkkəb qarşılıqlı
əlaqə mövcuddur. Tarixi təcrübə və müasir siyasi proseslər göstərir ki, siyasi sistemi yüksək inkişaf
səviyyəsinə və möhkəm daxili sabitliyə malik olan ölkələr xarici distruktiv amilləri, daxili qeyrisabit ölkələrlə müqayisədə daha az təsir edir.
Siyasi təhlükəsizlik anlayışının iki aspekti– daxili və xarici siyasi təhlükəsizlik aspektləri
nəzərdən keçirilməlidir.
Daxili siyasi təhlükəsizlik anlayışına konstitusiya quruluşunun, dövlət hakimiyyəti
institutlarının sabitliyi, vətəndaş və milli həmrəylik, ərazi bütövlüyü, hüquq sistemin vahidliyi
(hüquqi məkanın vahidliyi) və hüquqi qaydanın təmin olunması, insan hüquq vəa zadlıqlarının
aliliyi, siyasi və dini-ekstremizmin, etnik separatizmi doğuran səbəblərin (sosial, etnik, dini
münaqişələr, terrorçuluq) aradan qaldırılması başa düşülür.
Xarici siyasi təhlükəsizlik dövlətin suverenliyi, dünyada mövqelərinin möhkəmlənməsi, digər
ölkələrlə bərabər hüquqlu qarşılıqlı faydalı münasibətlərin formalaşmasını özündə ehtiva edir.
Siyasi təhlükəsizliyin təmin olunması baxımından siyasi sistemin institusional tərkib
hissələrinin təhlükəsizliyi son dərəcə önəmlidir. Siyasi təşkilatlanmanın mərkəzi halqaları qismində
isə dövlət çıxış etməkdədir. Bununla yanaşı siyas ipartiyalar və ictimai təşkilatlar siyasi sistemin ən
önəmli subyektləridir. Lakin siyasi təhlükəsizliyin təmin olunması baxımından məhz dövlətin
imkan və səlahiyyətləri həlledici rol oynayır.
Siyasi sistemin təhlükəsizliyi üçün əsas təhdidlər qismində müxtəlif sosial-siyasi subyektlərin
(dövlətlər, partiyalar, hərəkatlar, elitalar, sosial qruplar, şəxslər) siyasi sabitliyin pozulmasına, siyasi
rejimin laxladılmasına yönəlmiş hərəkətlərlə çıxış edir.
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Ümumilikdə cəmiyyətin siyasi sisteminin sabit inkişafı, siyasi sistemin tərkib hissəsi olan
dövlətin müstəqil daxili və xarici siyasət yeritmək qabiliyyətinin təminedilməsi siyasi təhlükəsizlik
anlayışını təşkil edir. Siyasi sabitlik, milli birlik, milli-etnik problemlərin olmaması, dini sabitlik,
insan hüquq və azadlıqlarının qorunması, ölkəyə qarşı yönəlmiş xarici təsirlərin dəf edilməsi,
terrorçuluq və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə, beynəlxalq əməkdaşlıq, mütəşəkkil,
təşkilatlanmış diasporun yaradılması siyasi təhlükəsizliyi şərtləndirən əsas amillərdir. Hər bir
cəmiyyətin siyasi sistemin imöhkəmlədən sabitlik siyasi sistemin dinamik inkişafını təmin edir.
Görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyev haqlı olaraq göstərirdi: ―Əgər respublikada ictimai-siyasi
sabitlik olmasa, sağlam ictimai-siyasi mühit olmasa heç bir sosial-iqtisadi proqramdan, yaxud
problemlərin həll edilməsindən söhbət gedə bilməz… Bizim böyük məsuliyyətimiz var. Biz
müstəqil Azərbaycan dövləti yaradırıq və onu elə yaratmalıyıq ki, daim yaşasın, heç bir qüvvə onu
heç vaxt, heç bir yana əyə bilməsin, heç bir böyük dövlət gəlib bizim, Azərbaycan xalqının milli
azadlığını, müstəqilliyin əlindən ala bilməsin‖ (5, s.116).
Siyasi sistemlərin təbiətindən asılı olaraq onların sabitliyinin təmin edilməsi də müxtəlif olur.
Totalitar siyasi sistemlər çərçivəsində siyasi sabitliyin təmin edilməsi fikir və ifadə azadlığının
məhdudlaşdırılması, total nəzarətin bərqərar edilməsi ilə təminolunur. Totalitar siyasi sistemə malik
olan ölkələr də təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə siyasi hakimiyyət tabeliyində olan müxtəlif
vasitələrdən, ordudan, xüsusi orqanlardan, manipulyasiyadan geniş istifadə edir.
Azərbaycan Respublikasının ―Milli Təhlükəsizlik haqqında‖ 2004-cü il Qanununa əsasən siyasi
təhlükəsizliyə olan təhdidlər aşağıdakılardır:
-Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü və konstitusiya
quruluşu əleyhinə qəsdlər;
- ictimai-siyasi sabitliyin pozulması;
- insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının pozulması, demokratik təsisatlara qarşı daxili və
xarici təzyiqlər;
-dövlət orqanlarının təşkilat strukturunun dağıdılması, onların fəaliyyətlərinin pozulması,
ölkədə idarəetmə səviyyəsinin aşağı düşməsi;
-milli və dini münasibətlərin kəskinləşməsi, separatçılıq, etnik, dini və siyasi ekstremizm
hallarının yayılması;
-ictimai təhlükəsizliyin pozulması, hüquqpozmaların sosial profilaktikasının səmərəsizliyi,
cinayətkarlığın, xüsusən onun mütəşəkkil, transmilli formalarının artması;
-qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin yaradılması, silahlı qiyamın təşkil
edilməsi;
-xarici xüsusi xidmət orqanlarının və başqa təşkilatların, həmçinin ayrı-ayrı şəxslərin
Azərbaycan Respublikasına qarşı kəşfiyyat, terror-təxribat və digər pozuculuq fəaliyyəti;
- dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin xidməti və ya siyasi fəaliyyətinə görə onun həyatına
sui-qəsd edilməsi;
- digər dövlətlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının daxili işlərinə müdaxilə;
-Azərbaycan Respublikasının maraqlarına toxuna bilən mövcud və potensial regional
münaqişələrin olması;
-beynəlxalq terrorçuluq (2, s.9).
Siyasi təhlükəsizlik dövlət təsisatlarının təhlükəsizliyinin təminedilməsiilə sıx əlaqədardır.
Dövlət təsisatlarının təhlükəsizliyi mövcud olan müxtəlif dövlət qurumlarının heç bir kənar təsir
olmadan fəaliyyət göstərməsini, onların fəaliyyətinə qarşı yönəldilmiş hər hansı mənfi təsirlərin
zərərsizləşdirilməsini, onlara səmərəli fəaliyyət şəraiti yaradılmasını özündə əhatə edir.
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Dövlət təsisatlarının təhlükəsizliyinin təminedilməsində başlıca yeri dövlət orqanlarına layiqli
kadrların seçilib, yerləşdirilməsi tutur. Aparılan kadr siyasəti zamanı ən yüksək meyarlar əsas
götürülməli, hər bir rnamizəd haqqında lazımi informasiyalar toplanmalı, həmin informasiyalar
təhlil edilməli, hər bir kadrın keyfiyyət göstəriciləri müqayisə edilməli, vəzifənin xüsusiyyətləri ilə
kadrın xüsusiyyətləri müqayisəedilməli, həmin vəzifəyə daha uyğun gələn seçilməli və vəzifəyə
təyin olunmalıdır.
Yalnız ciddi meyarların əsas götürülməsi dövlət orqanlarının kadr heyətinin lazımi səviyyədə
formalaşdırılmasını təmin edə bilər. Yalnız bu halda hər bir dövlət qulluqçusu fəaliyyətində milli
maraqları üstün tutacaq, onları heç bir şeyə dəyişməyəcək. Bu baxımdan dövlət qulluğuna götürülən
hər bir vətəndaş ciddi yoxlanmalı, vətənpərvər kadrlara üstünlük verilməlidir. Bütün ölkələrdə
qanunvericiliklə dövlə qulluqçularının öz fəaliyyətlərində ümumdövlət maraqlarını rəhbər tutmağa
boclu olduqları əksini tapır. Həmçinin onların dövlətin nüfuzuna xələl gətirən hər hansı bir qərar
verməsi yol verilməz hesab edilir. Milli təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
qanununun 23-cü maddəsində deyilir: ―Azərbaycan Respublikasının dövlət qulluqçuları öz
fəaliyyətlərində ümumdövlət maraqlarını rəhbər tutmağa bocludurlar. Dövlət qulluqçularının
dövləth hakimiyyətinin nüfuzuna xələl gətirən qərarlar qəbul etməsi və hərəkətlərə yol verməsi
qadağandır‖.
Ümumilikdə dövlət təsisatları cəmiyyətin idarəçiliyini həyata keçirən orqanlardır. Onların
fəaliyyəti Konstitusiya və müxtəlif qanunlar ilə tənzimlənir. Bu orqanların ölkənin milli maraqlarına
uyğun fəaliyyəti zəruridir. Dövlət təsisatlarına yad, pozucu ünsürlərin qəbul edilməsinin qarşısının
alınması dövlət təsisatlarının təhlükəsizliyində əsas yer tutur. Dövlət orqanlarına xarici xüsusi
xidmət orqanlarının fəaliyyəti nəticəsində yeridilə biləcək, onların fəaliyyətinə zərbə vurmağı
qarşılarına məqsəd qoyan şəxslərin bu orqanlara daxil olmasının qarşısının alınması, həmin
şəxslərin zərərsizləşdirilməsi həmin ölkənin xususi xidmət orqanlarının əsas vəzifələrindən biridir.
Dövlət təsisatlarının təhlükəsizliyi qeyd edildiyi kimi onların heç bir kənar təsir olmadan
sərbəst fəaliyyət göstərməsini özündə ehtiva edir. Dövlət təsisatlarının və ya konkret vəzifəli şəxsin
qərar qəbul etməsinə hər hansı bir təsirlərin qarşısı alınmalı, müəyyən şəxs və qrupların iradəsinə
uyğun qərarların qəbul edilməsinə yol verilməməlidir. Hər hansı bir daxili və xarici qüvvənin dövlət
təsisatlarının fəaliyyətinə təsir edərək müəyyən qərarların qəbul edilməsinə cəhd göstərmələrinin
qarşısının tamamilə alınması zəruridir. Bunun mühüm cəhəti ondan ibarətdirki, dövlət təsisatı əhali
üçün qanun və qərarlar qəbul edir, bu qanun və qərarlar vətəndaşların maraqlarına cavab
vermədikdə cəmiyyətdə müəyyən narazılığın yaranması labüddür.
Seçkili vəzifələrə xalqın iradəsinin ifadəçisi olan insanlar seçilməlidirlər. Seçkilərin
saxtalaşdırılması xalqın iradəsinə qarşı çıxmaq, ölkənin suverenliyinə, konstitusiya quruluşuna qarşı
çıxmaq hesab edilir. Hakimiyyətin hər hansı qeyri-qanuni yolla mənimsənilməsi qadağandır və bu
istiqamətdə atılan hər hansı addıma qarşı dövlətin qəti tədbirlər görməsi zəruridir. Seçkili orqanların
fəaliyyətinə hər hansı kənar təsirlər rmüvafiq orqanların köməyi ilə dəf edilir.
Milli təhlükəsizliyin təmin olunmasında demokratiyanın möhkəmləndirilməsi mühüm yer tutur.
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasında deyilir: ―Azərbaycan Respublikası
insan hüquq və əsas azadlıqlarının qorunmasına təminat kimi demokratik idarəetmə və vətəndaş
cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsini alternativsiz yol kimi seçmişdir.
Dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasından sonra ərazisinin bir hissəsinin qonşu Ermənistan
tərəfindən davam edən işğalının mənfi təsirlərinə baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası
qanunvericilik sistemində və iqtisadi sistemdə mühüm islahatlar aparmışdır. Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə, Avropa
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İnsan Hüquqları Məhkəməsinə və BMT-nin insan hüquqlarıüzrə müqavilə-nəzarət orqanlarına
müraciət etmək hüququ təmin edilmişdir. İnsan hüquq vəəsas azadlıqlarını qorumaq üçün
Ombudsman təsisatı yaradılmış, məhkəmələrin müstəqilliyi təmin olunmuşdur. Bütün kütləvi
informasiya vasitələri üzərində dövlət nəzarəti və senzura ləğv edilməklə söz azadlığını qoruyan
müvafiq qanunvericilik tədbirləri görülmüşdür.
Eyni zamanda, davam edən demokratik islahatlar prosesi çərçivəsindəölkədə seçki
praktikasının bundan sonra da inkişaf etdirilməsi, qanunların icrası mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi, dövlət idarələrində və bu idarələrə işə götürmə ilə bağlı şəffaflığın yaradılması,
yerli özünüidarə orqanlarının səlahiyyətlərinin aydın surətdə müəyyən olunması və onların yerli
problemlərin həll edilməsində rolunun artırılması, habelə kütləvi informasiya vasitələrinin və qeyrihökumət təşkilatlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi hökumətin diqqət mərkəzində
olan önəmli məsələlər sırasındadır.
Bütün təhlükəsizlik strukturları üzərində demokratik mülki nəzarət, onların fəaliyyətinin
şəffaflığı, korrupsiyaya qarşı səmərəli mübarizə, ümdə vəzifəsi xalqa xidmət olan yüksək vəzifəli
şəxslərin məsuliyyətinin daha da artırılması və onların məsul olduğu sahələr üzrə fəaliyyətləri
barədə Milli Məclis deputatlarının, kütləvi informasiya vasitələri ilə ictimaiyyətin
məlumatlandırılması kimi məsələlər üzrə hökumət ardıcıl səylərini davam etdirəcəkdir.
Demokratik hüquqi dövlətin qanunun aliliyi, insan hüquq vəəsas azadlıqları və sosial ədalət
kimi fundamental əsaslarının təmin olunması müvafiq dövlət funksiyalarının yerinə yetirilməsi
əleyhinə yönəlmiş fəaliyyətlərə qarşı mübarizəyə və milli maraqların həyata keçirilməsinə
əhəmiyyətli dəstək verəcəkdir» (3, s.4-5).
Siyasi təhlükəsizliyin təmin olunmasında idarəçiliyin səmərəliliyinin təmin edilməsi mühüm
rrol oynayır. İdarəçiliyin əsas amilləri aşağıdakılardır:
-İdarəçilik prosesində əhalinin mövqeyinin nəzərə alınması və hökümətlərin öz fəaliyyətləri
haqqında hesabat verməsi. Bu zaman vətəndaşların nə dərəcədə öz hökümətlərini seçmək
hüququnun olması, söz azadlığının səviyyəsi, sərbəst toplaşmaq azadlıqları və başqa göstəricilər
əsas götürülür.
-Siyasi sabitliyin və zorakılıqların yoxluğu, o cümlədən hökümətlərin zorakı yollarla
dəyişdirilməsi riskinin dərəcəsi. Hökümətlərin işinin səmərəliliyi, o cümlədən dövlət
qulluqçularının göstərdiyi xidmətin keyfiyyəti, onların siyasi təzyiqlərdən nə dərəcədə azad olması;
-Normativ-hüquqi nizamlama normaları. Qanunun aliliyi, o cümlədən mülkiyyət haqlarının
qorunması, polisin və məhkəmə orqanlarının işi, cinayətkarlığın səviyyəsi. Korrupsiya ilə mübarizə,
hakimiyyətdən şəxsi maraqlar üçün istifadənin səviyyəsi.
1993-cü ilin ortalarından başlayaraq Azərbaycan Respublikasında demokratikləşmə,
qanunçuluq, hüquqi dövlət quruculuğu xətti götürülmüş, ardıcıl məqsədyönlü tədbirlər həyata
keçirilir. 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə dünya standartlarına cavab verən demokratik
Konstitusiya qəbul edilmişdir. Konstitusiyaya görə dövlət hakimiyyəti demokratik rejim
çərçivəsində hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipi əsasında (qanunverici, icra, məhkəmə hakimiyyətləri)
fəaliyyət göstərir. Ölkənin Konstitusiyası bütövlük də dövlət hakimiyyəti sistemində və o cümlədən
icra hakimiyyətində zəruriislahatların ilkin zəminini formalaşdırır.
Dövlət idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, çevik idarəetmə srukturunun yaradılması, bu
istiqamətdə cəsarətli addımlar atılması mühümdür. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
funksional vəzifələri üzrə islahat aparılması dövlətin funksiyaları ilə qırılmaz şəkildə bağlıdır,
çünki müasir amillər və şərait nəzərə alınmaqla həmin funksiyalar da dəyişikliyə məruz qalır. İcra
hakimiyyəti sistemində islahat aparılması kontekstində onu da qeyd etmək lazımdır ki, dövlətin
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ölkədə iqtisadi və sosial inkişafı təmin etmək kimi funksiyaları qalır, amma eyni zamanda yeni
məzmunla dolğunlaşır. Ümumən dövlətin funksiyaları öz növbəsində icra hakimiyyəti orqanlarının
funksiyalarında ifadə olunur. Demokratik siyasi sistemin, bazar istiqamətli və siyasi yönümlü
iqtisadi sistemin formalaşdırılması, hüquqi dövlət quruculuğu icra hakimiyyətinin funksiyalarına da
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.
Dövləti darəetmə sistemində islahat aparılmasının əsas istiqamətlərindən biri mülki qulluq və
kadr siyasəti təsisatını formalaşdırmaqdan ibarətdir. Bu zaman nəzərdə tutmaq lazımdır ki, müasir
dövlət peşəkar hazırlıqlı adamlar ―ordusu‖ ilə güclüdür. İcra hakimiyyəti ilə dövlət quruculuğu
arasında ən sıx qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı asılılıq olduğunu nəzərə alaraq, bunu demək
mümkündür ki, icra hakimiyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi dövlət qulluqçuları korpusunun
keyfiyyətindən birbaşa asılıdır.
Dünya təcrübəsinin də sübut etdiyi kimi, idarəçilik fəaliyyətində peşəkarlığının təmin olunması
icra hakimiyyəti sistemində lüzumsuz strukturların, təkrarlanan funksiyaların aradan
qaldırılmasınıtələbedir.
Dünya təcrübəsi həmçinin əyani şəkildə göstərir ki, iqtisadi islahatların gedişi,
demokratikləşmə proseslərinin inkişafı, hüquqi dövlətin təşəkkül tapması və ölkənin, həm də hər bir
vətəndaşın inkişafı ―məmurlar ordusu‖nun keyfiyyətindən, onların peşəkarlığından, iş
qabiliyyətindən və təşəbbüskarlığından, ölkə Konstitusiyasına sadiqliyindən çox asılıdır.
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TERROR TƏġKĠLATLARI
Məqalədə, terror təşkilatlarının tarixindən, dünya düzəninin formalaşmasında onların oynadığı
roldan, 2001-ci ildən bu yana terrorla mübarizənin dünyəvi xarakter almasından, dünyada mövcud
olan terror təşkilatlarının günümüzdəki fəaliyyətindən bəhs edilir.
Açar sözlər: Terror təşkilatları, terrorizmlə qərb ölkələrinin mübarizəsi, ABŞ-ın terrorla
mübarizə strategiyası, müasir günümüzdə terror.
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ТЕРРРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье, дата террористических организаций, их роль в формировании мирового
порядка, борьбы с терроризмом, с 2001 года его светский характер, обсуждаются текущая
деятельность террористических организаций в мире.
Ключевые слова: террористические организации, борьба с терроризмом, западные
страны, стратегия борьбы с терроризмом Соединенных Штатов, современный террор.
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TERRORĠST ORGANĠZATĠONS
In the article, the date of the terrorist organizations, their role in shaping the world order, fight
against terrorism since 2001 to its secular nature, the current activities of terrorist organizations in
the world are discussed.
Keywords: terrorist organizations, the struggle against terrorism, Western countries, the
United States counter-terrorism strategy, the modern-day terror.
Terror aktları həyata keçirmək məqsədi ilə yaradılan və öz fəaliyyətində terroru rəhbər tutan
təşkilatlar terror təşkilatları adlanır. Terrrorçu təşkilatların aktiv dəstələri terror qrupları adlanır.
Məhz terror qruplarının fəaliyyəti sayəsində təşkilat öz məqsədlərinə nail olur. Dünyada fəaliyyət
göstərən ən böyük terror təşkilatlarına İŞİD, Boko Haram, Hizbullah, Həmas, Əl-Qaidə, İRA, ETA
kimi təşkilatları misal göstərə bilərik. Dünyanın ən varlı 10 terror təşkilatından 8-i islam mənşəli
terror təşkilatıdır. İlk yerdə Suriyada və İraqda fəaliyyət göstərən və xilafət yaratmaq xülyası ilə
yaşayan İŞİD təşkilatıdır. Bu təşkilatın illik gəlirləri 2 milyard dollardan artıqdır. İŞİD bu pulların
99%-ni neft satışından əldə edir. Gündəlik təqribən 30 min barel neft satır. İkinci yerdə illik gəliri 1
milyard dollar olan Fələstinin Həmas təşkilatıdır. Bəzi Körfəz ölkələri açıq-aşkar Həmasa maddi
yardım göstərir. Təşkilatın lideri Halid Meşal dünyanın ən varlı müsəlmanlarından biri hesab
olunur. Onun dünya banklarında milyonlarla pulu var. Üçüncü yerdə isə Kolumbiyanın Farc
təşkilatıdır. Gəliri illik təxminən 600 milyon dollardır. Gəlirinin əsas hissəsini narkotik və insan
alverindən əldə edir. İranın dəstək verdiyi Hizbullah təşkilatı dünyanın ən zəngin 4-cü terror
təşkilatıdır. İllik gəliri 400 milyon dollardır. Digər yerlərdə isə Əl-Qaidə, Taliban və İrlandiya
mənşəli İRA terror təşkilatı qərarlaşıb. Dünyanın ən zəngin 10-cü terror təşkilatı Nigeriyada
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fəaliyyət göstərən Boko Haram təşkilatıdır. Təşkilatın illik gəlirləri 200 milyon dollar civarındadır.
Təşkilat əsas gəlirlərini insan alverindən əldə edir. Əsas məqsədi isə Nigeriyada islam respublikası
yaratmaqdır. Dünyanın ən böyük terror təşkilatlarından biri də Türkiyədə fəaliyyət göstərən PKKdır. PKK terrorçularının sayı 4000-dən çoxdur. 1978-ci ildən bu yana təşkilatın törətdiyi terror
aktları nəticəsindən 37 mindən çox insan həyatını itirdi. 2000-ci ildə tapılan kütləvi bir məzarlıqda
PKK-nın işləri ortaya çıxarılmışdı. Məzarlıqdan bədən parçaları, mismarlanmış insan kəlləri
tapılmışdır ki, bu da təşkilatın öz fəaliyyətində hansı qəddar metodlardan istifadə etdiyinin
göstəricisdir. Şri-Lankada fəaliyyət göstərən və terrorçu sayı 10 mindən artıq olan Tamil Azadlıq
pələngləri ordusu da dünyanın ən böyük terror təşkilatlarından biridir. Təşkilatın parolu - Ölüm
tutulmaqdan daha yaxşıdır, bu səbəbdən də hər bir terrorçu üzərində partlayıcı maddə daşıyır.
Cənubi Amerikanın əsas teror təşkilatlarından biri də Peruda fəaliyyət göstərən Parlaq Yol
təşkilatıdır. 70000 adamın ölümünə səbəb olan təşkilat son illərdə eniş dövrünü yaşayır. Modern
terrorizmin ilk dalğası 1880-1894-cü illər arasını əhatə edir. Terror monarxist və aristokrat
rejimlərinə qarşı yönəlirdi. Terrorizmin ikinci dalğası 1920-1960-cı illər aralığına təsadüf edir. 3-cü
terror dalğası 1960-1990-cı illərə təsadüf edir və yeni coğrafi şərtlərlə əhatələnir. 4-cü terror dalğası
90-cı illərdən bu günə qədər olan müddəti əhatə edir. 4-cü terror dalğası qlobal fenomen
dəyişikliklər əməmlə gətirdi – ekstremist xristianlar, yəhudilər, sinqxlər, buddist qrupları da
terrorizm aktlarının ümumi törədiciləri arasında müəyyənləşdi. Terrorizmin ümumi beynəlxalq
şərtləri var: 1) hegemonluq etmək: 2) qlobalizm: 3) imperiya ( kolonial yarış ) (4, s.39).
Stevar Bell ― Soyuq terror‖ məqaləsində 2000-ci ildə Kanadanın baş naziri Paul Martin və onun
kabinetinin kolleqası Mariya Minna Torontoda Tamil Pələnglər qrupunun başçısı ilə görüşdüklərinə
görə xəbərdar edildi. David Pratt və Jon Breyden kimi siyasətçilər, Kollin Kenni kimi senatorlar
buna diqqət yetirsələr də onlar azlıqda idilər. Nəticədə: Təhlükəsizlik xidməti hökümət qərarlarının
təyinində çox kiçik rol oynadı. Kanada terror qruplarının fəaliyyət göstərməsi üçün əlverişli yerdir.
1 aprel 2001-ci il və 31 mart 2003-cü illər arasında Kanadadan terrorist qruplarına ayrılan vəsait 22
milyon dollar müəyyənləşdirilmişdir. Kanada həmçinin terrorçuların terror hücumlarından əvvəl və
sonra saxlanc yeridir. Babbar Kalsa 1978-ci ildə Hindistanda yaradılmış hərbi təşkilatdır. Terror
təşkilatlarına erməni təşkilatları daha bir misaldır. ASALA, Daşnaksütün əsas erməni terror
təşkilatlarıdır. Saxta erməni soyqırımını bayraq edərək 1975-1985-ci illər hücumlar etmiş və onların
əksəri türk diplomatlarına qarşı idi.
Əksər terror qrupları hökümətə qarşı və güc sahibi olmaq üçün yaradılır. Bu kritriyanın uğuru
üçün, terrorizmi özlərinin başlıca strategiyalarına çevirirlər, yalnız bəzi anti-kolonial qruplar öz
hədəflərini tamamilə cəzalandırırlar. EKO (Kipr mübarizəçilərinin milli orqanizasiyası) Kiprdə,
Mau – Mau Keniyada Britaniya hakimiyyətinin əleyhinə, FLN Əlcəzairdə Fransanın əleyhinə
fəaliyyət göstərən ən tanınmış terror qruplarına nümunələrdir. ETA ( Bask ana vətən və azadlıq)
onlar İspaniyadan müstəqilliklərini elan etməyi tələb etmirlər. Onlar İspaniyanın qərarı ilə ərazi
muxtariyyəti tələb edirlər. Aydındır ki, bu dəyişikliklər Britaniya siyasətində İrlandiyanın azadlıq
mübarizəsi tərəfindən reaksiya doğuracaq. Digər bi səbəb İRA-nın Şimali İrlandıyanın azadlığı
uğrunda mübarizəsi ilə bağlıdır. İRA― liberallaşdırılmış zonalar‖ yaratmaq üçün ərazi ölçüsünü
genişləndirməyə çalışmır. Peruda, Sendero Liminoso klassik partizan üslubundan istifadə edir. (
Ayacuço regionunun dağlarında). Bəzi digər Latın Amerikası qruplarında ELN, Farc, Quatema
kasıbların partizan ordusunun fəaliyyətində bu dəst xətlərinin qarışığı var. Partizan terrorist
strategiyası üçüncü dünya ölkələrinin digər hissəsində xarakterizə olunan qruplardır. 1) klassik
terrorizm-buraya kommunist və Qərbi Avropada digər solçu terrorçular ( 1970-1980), sağ qanad
terrorçuları loyalistlər tərəfindən yönləndirilirdi (6, s.11).
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Terrrorizm ideologiya deyil, bu kifayət qədər zorakılıq və yaxud hiper-ekstrimdir. Müasir
terrorizm lokallıqdan çıxaraq beynəlxalq xarakter daşıyır. Əgər 19-cü əsrdə və 20-ci əsrin birinci
yarısında terrorizm ―individual‖ xarakter daşıyırdısa, artıq keçən əsrin sonlarından başlayaraq bu
individuallığı kütləvilik əvəz etdi. ABŞ prezidenti Avraam Linkolnun və Avstriya vəliəhdi Frans
Ferdinadın öldürülməsini göstərə bilərik. ( mövcud vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişdirməyə
çalışırdılar). Terrorizmin bugünkü inkişaf tendensiyası onun texniki və texnoloji bazasının
dəyişməsi ilə müşaiyət olunur. Terrorçular bir çox elm xadimlərini də öz tərəflərinə çəkməklə
maariflənirlər. ( texniki obyektlər haqqında məlumatlar öyrənirlər). Müasir dövrdə terrorizmin
beynəlxalq xarakteri də dəyişmişdir. Bu gün terror qeyri-rasional mübarizə vasitəsinə çevrilib.
Məsələn, ―Əl-Qaidə‖ təşkilatlanmış terrorçu strukturundan cihad hərəkatının ideoloji platformasına
çevrilmişdir. 2001-ci ildən başlanmış antiterror kampaniyasından sonra bu təşkilatın rəhbər
heyətinin 75%-i məhv edilsə də, təşkilatın törətdiyi terror aktlarının intensivliyi aşağı düşməmişdir.
Müasir zamanın tələblərindən irəli gələrək terrorizmin bir çox müasir növləri də yaranmışdır ki,
bura aşağıdakılar:
- kimyəvi terrorizm- bu terrorizmin əsası Yaponiyada Aum Sinrike sektasının sarin qazından
istifadə etməsi ilə qoyulub. Bu akt nəticəsində 12 nəfər ölüb, 500 nəfər isə zəhərlənib. Bu
terrorizmin növünü də iki alt qrupa bölmək olar. Bunlardan birincisi kütləvi qırğın məqsədilə həyata
keçirilən terror aktlarıdır, ikincisi isə iqtisadi cəhətdən ziyan vurmaq üçün işlədilir.
- bioloji terrorizm- Kütləvi yoluxmaların və müxtəlif epidemiyaların yayılması ilə
xarakterikdir. 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-da müxtəlif ünvanlarda zərflərdə göndərilən
Sibir Xorası virusu dövlət orqanlarının ahəngini pozmuşdur.
- nüvə terrorizmi- Xoşbəxtlikdən hələ ki, belə terror aktı törədilməmişdir.
- kiber terrorizm- Mövcud nəzəriyyələrə əsasən terrorizmin bu növü ilə güclü bir dövləti bir
neçə saniyə ərzində məhv etmək olar. Nəzəriyyələrə əsasən 3 mərhələdən keçirilən bu terror aktı ilk
növbədə dövlətin nəqliyyat sisteminə hücumla ölkədə nəqliyyat hərəkatının idarəsi yox edilir, ikinci
enerji təminat bazaları məhv edililir, 3-cü mərhələdə isə ən əhəmiyyətli dövlət binaları partladılır.
Terrorist qrupların virtual aləmdə varlığı 90-cı ilin sonundan başlanır. 1998-ci ildə ABŞ-ın 1996-cı
ilin antiterrorizm və effektiv ölüm cəzası aktına əsasən ― Xarici terrorist təşkilat‖ kimi adlanan 30
qurumun yarıdan çoxu internetdə veb səhifələrə malik olublar. 2000-ci ildə siyahıda veb səhifəyə
malik olanların nisbəti 100% təşkil edib. 2003-2004-cü illərdə aparılan monitorinq zamanı yüzlərlə
belə səhifələr aşkarlanıb.
19-cu əsrin ikinci yarısında terrorçuluq ictimai həyatın dəyişilməz amili kimi qalırdı. Onun
təmsilçiləri isə İrlandiya, Makedoniya, Serbiyadaı rus xalqçıları və millətçi radikallar, Fransadakı
anarxistlər, həmçinin İtaliya, İspaniya və ABŞ-dakı analoji mürtəce hərəkatlar idi.
Eyni zamanda, Hantinqtonun sivilizasiyaların toqquşması ilə bağlı proqnozlarının bəzi
konturları özünü büruzə verməkdədir.
Erməni terrorizminin 100 ildən çox tarixi var. 1885-ci ildə Marseldə ―Armenakan‖, 1887-ci ildə
Cenevrədə ―Hınçaq‖, 1890 Tiflisdə Daşnaksütün partiyalarını yaratdılar. 1973-cü ildə yaradılan
Erməni ―soyqırım intiqamçıları‖ 1980-1982-ci illər ərzində Avstriya, Danimarka və Portuqaliyada
türk diplomatlarını qətlə yetirmiş, eləcə də daşnakların məxfi terror qrupu DRO və onun DRO-8,
DRO-88, DRO-888, DRO-8888 kimi bölmələri hal-hazırda bu istiqamətdə fəaliyyətini davam
etdirir. 1975-ci ildə Livanda yaradılan ASALA, 1981-ci ildə yaradılan Orli qrupu da erməni terror
təşkilatlarına aiddir. Laquer ― Yeni terrorizm‖ adlı əsərində terrorizmi partizan müharibələri ilə
eyniləşdirməməyə çağırır. Müəllif ―terrorizmin müəyyənləşdirilməsi‖ adlı məqaləsində terrorizmin
hələ də tam tərif almadığını vurğulayır. Terrorizm texnologiya ilə əlaqələndirilmişdir. Münhen
421

olimpiadasında İsrail olimpiya komandasında törədilən Fələstinli silahlıların basqını ilə terrorizm
olimpiadalara da yol tapmışdır. Terror təşkilatlarını məlumdur ki, ideoloji baxımdan 4 qrupa
bölürlər. Marksist-Leninist ideologiyaya sahib qruplar-dövlət rejimini uçuraraq yerinə MarksistLeninist bir quruluşu qurmaq istəyiblər. Bir qrup demokratik yollarla, seçimlə iqtidara gələrək
Marksist-Leninist ideologiyalı bir dövlət qurmaq istəyərkən, digər bir qrup çevriliş və silahlı yolla
buna nail olmaq istəyir. Bu cür qruplara verilə biləcək ən yaxşı nümunə 1968-ci ildə, dünya
üzərində Maksist düzənin oturmasına çalışan, qərb kapitalizmini məhv etmək, federal Almaniya ilə
Avropa Birliyinin əlaqəsini terrorizm vasitəsilə pozmaq məqsədi ilə təsis edilmiş, Qızıl Alman
ordusu(RAF)-dır. Təşkilatın, Baader, Meinhoff və 2 iyun hərəkatı adlı qolları rastlanılmaqda,
xüsusilə 2 iyun hərəkatı, irqçi hücumları ilə özündən söz etdirməkdə idi. Maksist-Leninist
təşkilatlarda, mərkəz komitəsi, bölgə təşkilatları qurulmaqdadır. Terrorist qrupların iyerarxik
quruluşu bu şəkildə ortaya qoyulur: 1) lider kadr, 2) aktiv kadr, aktiv dəstəkləyicilər, passiv
dəstəkləyicilər. Dövlətə qarşı, müstəqillik qazanmaq üçün təsis edilmiş təşkilatlara misal olaraq
İngiltərədə 1979-cu ildə qurulan Meibion Qlyndvr, Uelsin müstəqilliyi üçün əməliyyatlar həyata
keçirmiş, İRA qədər böyük bir təşkilat olaraq ədəbiyyatda yer olmamış olsa da 1992-ci ildə səs
gətirici bombalama əməliyyatları həyata keçirilmişdir. Korsika Milli Azadlıq Cəbhəsi (FLNO) də
Korsikanın azadlığı üçün vuruşan bir təşkilatdır. 1990-cı illər Cənubi Amerika urbanizasiyasında
terror uşaq oğurluğu ilə təzahür edirdi. Hətta Soyuq Müharibə dövründə daha az yeni doğulacaq
müharibədə partizanlıq hərəkatının geriyə qayıtması haqqında entuaizm var idi; 1995-ci il rus
diplomatları Livanda oğurlandı. Əl-Qaidə özlüyündə elə bir modeldə qruplardan biridir ki,
beynəlxalq biznes modeli zəifdir: iyerarxialdır, lakin pramida-şəbəkə şəklində deyil, zəif irəliləyir,
sərbəst lakin əlaqəlidir, koordinal əməliyyatlar keçirmək iqtidarındadır (7, s.100).
Birinci, terrorçular yad hədəfləri:yad hava limanları, yerli ofislər, çoxmillətli şirkətlərin işçiləri,
ikinci, terrorçuların-Beynəlxalq diqqət cəlb etmək, səs hüququ qazanmaq. Çox terrorçuların
mübarizəsi qlobal kimidir. Buna Maksist inqilablarını nümunə göstərmək olar. 1996-cı ildə,
trikontinental konfransda Havanada dünya partizan hərəkatları gətirmək niyyətində idi. Cənubi
Amerika urban partizan qrupları 1970-ci illərdə yalnız bir neçə illər uşaq oğurluqları, zorakı
sürgünləri ilə tarixdə qaldı, lakin bunun zorakı sürgünündən başqa heç bir nəticəsi olmadı. Onların
Avropada, Yaponiyada, Şimali Amerikada həmkarları yatırıldı, baxmayaraq ki, İtaliyanın Qırmızı
briqadaları zaman-zaman zəif şəkildə qalxdı. İRA sülh yaratdı, Avropada yalnız İspaniyanın ETA-sı
( indi 4 yerdə qərar tutur) Baskın azadlığı uğrunda mübarizə aparır.
1972-ci il prezident Nikson oktyabrda terrorizmə qarşı kompakt mübarizə aparmaq üçün
kabinet yaratdı. Polis peşə mədəniyyəti-dəfələrlə terrorizmin sınağından çıxıb, onlardan ən
görkəmlisi Manninq (1977), Sqolnik(1966-1985) Amerikada, Britaniyada Kain(1973),
Reiner(1992), Avstraliyada Prenzler (1996-1997). Avstraliyada 1997-ci ildə polis işçiləri arasında
polis olduqlarına inam yaratmaqla polis peşəsinə mənfi mənzərə gətirirdilər. Terrorist
orqanizasiyalarının yaşam şkalası var. Onların genetik başlanğıcı var, onlar böyüyür, transforma
oğurlayır və yaxud sülhpərvər icraçı olmayana çevrilir. İki ölkədə, İraq və Nigeriyada, 2014-cü ildə
bütün ölümlərin 53%-i terrorizmdən idi. Boko Haram, Nigeriyada 6644 ölümün məsuliyyətini öz
üzərinə götürdü. 2012 il 2014-cü illər arasında: İraq, Nigeriya, Əfqanıstan, Pakistan, Suriya,
Ukraynada terrordan ölənlərin faiz nisbətinə görə daha yüksəkdə durmuşdur. Nigeriyada
terrorizmin mahiyyəti İraq və Əfqanıstandan fərqlidir. Nigeriyada terror fəaliyyəti cinayətlərin
törədilmə aktında ümumiliklər var. Hindistanda terrorizm 3 qrup: kommunistlər, islamçılar və
separatçılara bölünür. Maoist kommunist qruplar 2014-ci ildə 172 nəfərin ölümünün məsuliyyətini
öz üzərinə götürdü hansı ki, terrorizmdən olan bütün ölümlərin 41%-ni təşkil edir. Uşaq oğurluqları
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da həmçinin Maoist qrupunun həbs olunmuş nümayəndələrini azadlıqdan məhrum edərkən
hökümətə alət kimi təsir göstərmək üçün divar kimidir. Maoist hücumlarının əhatə etdiyi əyalətlər:
Bihar, Çahatisqarf, Jarklənd, Pakistanla mübahisəli ərazi olan Jammu və Kəşmir islam terrorunun
başlıca mənbələridir. İslam terrorçuları bu regionda 57% ölümdən məsuliyyəti öz üzərinə götürüb,
hansı ki, bu hind terrorundan ölümün 14%-ni təşkil edir (9, s.36).
Terrorizm ekstermentizmin təzahürlərindən biri olmasına baxmayaraq, ekstermentizmin digər
formalarından fərqli olaraq hüquqa ziddir. Terrorizm biznesdir. Qloballaşma terrorizmi yüksəltdi.
Terror iqtisadiyyatı qərb kapitalizminin dirəyidir. İRA Belfastda Daşıma sahəsində monopoliya
yaratdı, PLO-Bekka Voleyevdən həşiş ticarəti ilə məşğul olur, Karlos və Abi Nidal Ərəb liderlərinə
silah satanlara çevrildilər. Bütün dediklərimiz onu göstərir ki, 21-ci əsrdə yeni dünya düzənini
formalaşdıran əsas atributlardan biri və bəlkə də birincisi terrordur. Ona görə də terrorizmə qarşı
mübarizəyə bütün dünya ölkələri səfərbər olmalıdır (8, s.44).
Pentaqon mifindən sonra terrorizmlə mübarizənin dünyəvi miqyas alması Əfqanıstanda
Amerikanın hərbi bazasını yerləşdirməsi bütün Mərkəzi Asiyanı kədərli vəziyyətə salır. Amerika
Özbəkistanın, Qırğızıstanın, Əfqanıstanın və Tacikistanın özündə strateji dayaqlarını yaradır.
Tarixin hər bir mərhələsində olduğu kimi, müasir günümüzdə də əsas problemlərdən biri dövlətin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Xüsusən 70-80-ci illərdən başlayan elmi-texniki inqilab və 90cı illərdə başa çatan soyuq müharibə bu məsaləni daha vacib etdi. Elm və texnologiyanın
nailliyətlərindən mənfi məqsədlə istifadə təhlükəsizlik məsələsini daha da qabardır. Terrorizmin
texnologiyanın ən son nailliyətlərindən istifadə etməsi ona qarşı mübarizə formasını dəyişdirir.
Təsadüfi deyil ki, ikinci dünya müharibəsindən sonra varlı şimal ölkələrinin kasıb cənuba
göstərdikləri köməyin müəyyən məqsədləri vardır. Əgər 50-70-ci illərdə bu köməyin başlıca
məqsədi iqtisadi inkişafa kömək və kasıblığın azaldılması idisə, 80-ci illərdə effektiv idarəçiliyin
yaradılması, 1990-cı illərdə təhlükəsizliyin təmini əsas məqsəd idi. 11 sentyabr hadisələrindən sonra
isə bu yardımın əsas məqsədi terrorizmə qarşı mübarizə idi. Əslində 11 sentyabr hadisələri
terrorizm tarixində yeni səhifə oldu. Məhz bu hadisələr göstərdi ki, terrorizm sərhəd tanımır. 11
sentyabr hadisələrindən sonra beynəlxalq terrorizm məsələsi gündəmə gəldi. 4 minə yaxın insanın
həlak olduğu 11 sentybr hadisələri tarixdə ən böyük terror aktıdır. Terror termini siyasi leksikona
1789-1794-cü illər Fransa burjua inqilabı dövründə daxil olub. Hərfi mənada terror xof, qorxu
yaratmaq mənasına gəlsə də, termin olaraq müxtəlif mənalarda izah edilir. Məhz buna görə də
terrorizmin yaranması tarixini müəyyən etmək çox çətindir. Qay Yuli Sezarın öldürülməsini ilk
klassik terror aktı kimi qəbul etmək olar. Eyni zamanda bizim eranın 66-72-ci illərində Fələstin
ərazisində romalılara qarşı mübarizə aparan skarilər sektasını da ilk terror təşkilatı kimi göstərmək
olar. Lakin digər qrup araşdırmaçılar terrorun tarixinin Fransa burjua inqilabı dövründən başladığını
iddia edirlər. Bu cür ikili yanaşmanın kökündə isə terror və terrorizm anlayışlarının izahı durur. İlk
baxışdan da göründüyü kimi hər iki terminin eyni mənşəli olması onlar arasında elə də ciddi fərqin
olmadığını göstərir. Bir çox tədqiqatçılara görə isə terror və terrorizm bir-birini tamamlayan
anlayışlardır. Terror zorakılığın tətbiq metodunu göstərən hadisə kimi izah olunur, terrorizm isə
təbii ki, bu metodun tətbiq edilmə prosesi kimi izah olunur. Başqa bir yanaşma isə bu terminlərin
sinonim kimi işlədilməsidir. Biz bunu daha çox Kuznetsovun və İordanın tətqiqatlarında görə
bilərik. Lakin bir sıra tətdiqatçılar bu terminləri fərqləndirmək üçün onların subyektlərinə diqqət
yetirməyi təklif edir. Subyekt dedikdə, zorakılığı tətbiq edənlər və zorakılığa məruz qalanlar
nəzərdə tutulur. Şabalin, Kudrin və Bernqardın fikirləri ilə razılaşsaq qeyd etməliyik ki, terrorgüclülərin daha zəiflərə münasibətdə, terrorizm isə zəiflərin daha güclülərə münasibətdə zorakılığın
və kənarlaşdırmanın obyektiv tədqiqidir. Burada güclü dedikdə hakimiyyət, zəif dedikdə isə
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müxalifət nəzərdə tutulur. Onu da qeyd edləmək olar ki, bu gün terrorizmə vahid yanaşma mövcud
deyil. Məsələn, Amerikalı tarixçi Xadman ―Sosial elmlər ensiklopediyasındakı‖ Terrorizm
məqaləsində terrorizm mütəşəkkil qrupların və partiyaların qarşılarına qoyduqları məqsədə çatmaq
üçün tətbiq etdikləri sistemli zorakılıqla izah edir (10, s.12).
Göründüyü kimi terrorizmə vahid yanaşma mövcud deyil. Bu onun daha geniş mənaya malik
olması ilə izah olunmaqla yanaşı, həm də müxtəlif dövlətlərin və institutların terrorizmi hansı
aspektdən qiymətləndirməsindən asılıdır. İlkin sinifləndirməyə əsasən terrorizmin iki formasını
göstərə bilərik- universal və milli. Bunlar isə öz növbəsində siyasi, dini və identik əsaslı formalara
ayrılırlar. Terrorizm baş verdiyi areala görə iki yerə ayrılır. Növbəti mərhələdə isə daha çox
məqsədlər ön plana çıxır. Başqa bir yanaşmaya görə isə, terrorizm məqsədinə görə qruplaşdırılır:
sağ və sol qanad siyasi terrorizmi, dini terrorizm, milli terrorizm və identik əsaslı terrorizm.
Terrorizmin formalarından danışarkən onun makro, mikro və mezo formalarını da qeyd edə
bilərik. Bu halda terrorizmin obyekti və subyekti nəzərə alınır. Mikro səviyyəli terrorizm
terrorçunun öz məqsədləri naminə kiməsə hücum etməsidir. Terrorizmin mezo formasında isə
terrorçunu təşkilatlandırılmış terror qrupları əvəz edir. Makro səviyyə isə istər gücünə, istərsə də
terror aktının təşkil səviyyəsinə görə terrorizmin ən ali səviyyəsidir. Günümüzdəki terror aktlarının
demək olar ki, hamısı makro səviyyəyə aid edilir. Terrorizmin məqsədlərini, hədəflərini,
subyektlərini eyni anda nəzərdən keçirərək aşağıdakı terror formalarını göstərə bilərik:
- siyasi terrorizm: bir çox tədqiqatçıların fikrincə terror hansı xarakterli olur-olsun onun
kökündə siyasi motivlər dayanır.
- iqtisadi terrorizm: daha çox sosial mahiyyət kəsb edən terrorun bu formasında əsas hədəf
iqtisadi qurumlardır.
-ideoloji terrorizm: müəyyən ideologiyanın həyata keçirilməsinə xidmət edən terror formasıdır.
- dini terrorizm: bu terror növünün həyata keçirilməsində əsas məqsəd dini müxtəlifliyin
qabardılmasıdır.
- irqi terrorizm: terrorun bu növündə əsas məqsəd irqi müxtəlifliyin qabardılmasıdır.
- kriminal terrorizm: narkobiznes, silah qaçaqmalçılığı və digər sahələr üzərində nəzarəti həyata
keçirmək məqsədilə tətbiq olunan terror növüdür.
- dövlət terrorizmi: bir dövlət tərəfindən düşünülmüş və məqsədyönlü şəkildə digər dövlətin
ərazisində həyata keçirilən terror növüdür.
- etnik terrorizm: repressiv və seperatist kimi növlərə ayrılır. Seperatist terrorizm bir çox
hallarda dövlət terrorizmi ilə üst-üstə düşür. Avropada seperatist təşkilatlara PKK, İRA, ETA-nı
nümunə göstərmək olar.
- fərdi terrorizm: psixoloji, dini, etnik və digər səbəblərdən yaranan terrorunun bu növü fərdi
xarakter daşıyır.
- xarici və daxili terrorizm: bu bölgüdə əsas prinsip kimi terror aktının həyata keçirildiyi yer
nəzərə alınır. Avropada daxili terrorist təşkilata misal kimi, ETA-nı göstərə bilərik. Xarici terrorist
təşkilata misal kimi isə, Avropada və Amerikada Türkiyə səfil və konsullarına qarşı terror aktları
həyata keçirən ASALA-nın fəaliyyətini göstərmək olar (5, s.101).
İnsan bütün ömrü boyu yaxşı yaşamaq uğrunda mübarizə aparır. Bəşər övladının tarix boyu
tarix boyu apardığı müharibələrin alı məqsədi sonda yaxşı yaşayışı təmin etməkdən ibarətdir.
İnsanın cəmiyyətdə daha yaxşı mövqe uğrunda mübarizəsi, partiyaların hakimiyyət uğrunda
mübarizəsi, dövlətlərin dünya siyasi arenasında daha güclü mövqe qazanmaq uğrunda mübarizəsi
məhz iqtisadi maraqlar konteksində izah olunmalıdır. Terror adlı ölüm mənbəyinin atası da anası da
qərblidir. Eynicinslilərin nikahını demokratiyanın təntənəsi kimi bütün dünyaya sübut etməyə
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çalışanların demokratiya bayrağı altında Şərqi bir-birinə qarışdırması, Şərq insanının yüz illərlə
formalaşmış yaşam tərzini bir zərbə ilə dağıtmaq həvəsi əks-effekt verdi və nəticədə İŞİD kimi
qorxulu terror təşkilatı meydana çıxdı. İndi çoxları düşünür ki, Qərbin yaratdığı silah onun özünə
qarşı yönəlib. Qərb ölkələri əsrlər boyu bir qaydada yaşayıb və bir qaydada idarə olunan xalqları
mərhələli şəkildə deyil, qısa zaman kəsiyində "demokratiyaya uyğunlaşdırmaq, həvəsinə düşəndə
bilməliydilər və hesablamalıydılar ki, bu, bəşəriyyətə hansı faciələri yaşadacaq...
Terroristlərin internetdən istifadəsini araşdırarkən səkkiz müxtəlif istiqaməti aşkarlamaq
mümkündür:
1) psixoloji müharibə - dezinformasiyanın yayılması, terror aktlarının dəhşətli görüntülərinin
yayılması, kiberterrorizmin həyata keçirilməsi, birjaların idarəsini ələ keçirməklə iqtisadiyyatın
çökdürülməsi
2) kütləvilik və təbliğat – istifadəçi auditoriyasının genişliyi və asan təbliğat imkanının
mövcudluğu
3) maliyyələşmə - məsələn, İRA terror təşkilatının veb səhifəsində istifadəçilər plastik və kredit
kartları vasitəsilə təşkilata yardım edə bilərlər.
4) məlumat bolluğu – terroristlər internet imkanlarının bolluğundan istifadə edərək bir çox
sahələrdə pulsuz məlumatlar əldə edə bilər. Bu məlumatlar nəqliyyat, nüvə enerjisi hətta
antiterrorizm əməliyyatları haqqında da ola bilər.
5) səfərbərlik – İnternet təşkilata maliyyə yardımları ilə kifayətlənməyən daha fəal şəxsləri
təşkilatın sıralarına cəlb etməyə kömək edir.
6) şəbəkələşmə - internet terror təşkilatlarının öz daxilində, eləcə də digər terror təşkilatları ilə
əlaqələr qurmasına kömək edir.
7) informasiya mübadiləsi – İnternet informasiyaların daha sürətli ötürülməsinə və daha ucuz
və asan əldə olunmasına kömək edir. Xüsusən də, kimyəvi və partlayıcı silahların hazırlanma
texnologiyası və onlardan istifadə yolları haqqında müzakirələrin aparılması internet vasitəsilə çox
asan başa gəlir.
Asiyada regional hegemonluq uğrunda Rusiya, Yaponiya, Çin, Cənubi Koreya arsında gərgin
mübarizə gedir. Çinin güclənməsinin qarşısını hər vəchlə almağa çalışan ABŞ Yaponiya və
Koreyaya dəstək olmaqla Çinin regionda güclənməsinin qarşısınıı almağa çalışır. Artıq Çin dünyada
ÜDM-in həcminə görə ikinci, ÜMM-in həminə görə isə birinci yerdədir. Bütün bu faktlar onu
göstərir ki, qurulan yeni dünya düzənində Çin əsas söz sahiblərindən biri olacaq. Lakin bu ölkə
fövqəldövlət olmaq uğrunda apardığı mübarizə yolunda ABŞ və qərb ölkələrindən fərqli olaraq
daha çox iqtisadi mübarizə metodundan istifadə edir. Bu gün hər kəs öz iş kabinetindəki əşyalara
nəzər salsa onların 90%-nin Çin istehsalı olduğunu görər ki, bu da bizim sözlərin öz təsdiqini
tapdığını göstərir. Dövlətlər kimi Beynəlxalq təşkilatlar da dünya düzənin qurulmasına öz
töhfələrini verməyə çalışır. Lakin bu gün dünyaya nəzər salsaq görərik ki, yeganə universal təşkilat
olan BMT öz funksiyalarını tam icra edə bilmir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın işğal
olunmuş əraziləri ilə bağlı olaraq qəbul etdiyi qətnamələr bu günədək yerinə yetirilməyib. Yaponiya
və Almaniya kimi ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü deyillər. Bütün bu faktlar onu
göstərir ki, artıq yeni islahatlar aparılmalıdır. Yaponiya, Almaniya, Hindistan və Nigeriya kimi
ölkələr son illər Şuranın daimi üzvü olmağa can atırlar. Hər an dəyişən və inkişaf edən dünyamızın
artıq daha demokratik və universal olan təşkilatlara ehtiyacı var. Dünyada yayılan terrorizmin
kökünü kəsməyə çalışan ölkələr həm də özləri terrorun yayılmasına rəvac verən ölkələrdir. BMT
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkə dünyada silah satışına görə ilk beşlikdədir. Əgər
terrorizmin qarşısını almaq istəyiriksə ilk növbədə qanunsuz silah ticarətinin qarşısını almalıyıq.
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Terrorla mübarizə döyüş meydanlarından deyil, təhsil ocaqlarından başlamalıdır. Hər bir
terrorçunun yetişməsi üçün ilk növbədə onun beyni yuyulmalıdır və müəyyən ideologiyanın əsirinə
çevrilməlidir. Anri Koenin ―Bunu sənin üçün edəcəyəm‖ adlı kitabı bu dediklərimə parlaq
nümunədir. Əsərdə oğlu terrorunun qurbanı olan ata terrorçularından qisas almağa çalışır, lakin
buna edə bilmir. Şeyx ibn Feysalı öldürməyə çalışan Jan son anda fikrindən daşınır. Çox yüksək
psixoloji məzmuna malik olan əsərdə əsas ideya bundan ibarətdir ki, terrora terrorla cavab vermək
olmaz. Mənim övladımı terrorçular öldürüb deyə, hər hansı günahsız uşağı qisas naminə öldürmək
olmaz. Əgər terrorla effektiv şəkildə mübarizə aparmaq istəyiriksə ilk növbədə dediyim kimi,
insanların düşüncə tərzini dəyişmək lazımdır. Döyüş meydanlarında mübarizə aparmaqla terrora
qalib gəlmək olmaz. Bu gün dünyada əsas mübarizə tükənən enerji mənbələri uğrunda gedir. Ərəb
ölkələrinin əsas bədbəxtliyi onların zəngin neft və qaz yataqlarına sahib olmasıdır.
Son 500 ildə Qərb mərkəzə, Şərq isə ucqara çevrilib. 9-cü əsrə kimi ərəblər coşqunluqla
irəliləsələr də, sonra öz yerlərini Orta Asiyadan gəlmiş türklərə verdilər. Türk passionarlığı 16-cı
əsrə kimi davam elədi, sonrakı əsrlər isə nisbətən tənəzzül dövrü oldu. 16-cı əsrdən etibarən qərb
ölkələri yeni coğrafi kəşflərdən sonra müstəmləkəçilik siyasətinə başladılar və demək olar Amerika,
Afrika, Asiya və Avstraliya bütünlüklə Avropa ölkələrinin müstəmləkəsinə çevrildilər. İngiltərə
tarixdə ilk dəfə olaraq supergücə çevrilən dövlət oldu və demək olar ki, dünyanın dörd bir tərəfində
müstəmləkə əldə etdi. Mərkəz-ucqar münasibətlərindəki gərginlik 1400 ilə yaxındır ki, davam edir.
Bu əlaqələr iqtisadi və intellektual sahədə müəyyən uğurla nəticələnsə də, əksər hallarda qarşıdurma
ilə nəticələnir. Qeyri-qərb ölkələrinin demokratikləşməsi yolunda ortaya çıxan əngəllər çox böyük
problemlər doğurur. Liviya, Suriya, İraq kimi ölkələrə onları demokratikləşdirmək adı ilə müdaxilə
edən ölkələr dünyada qaçqınların sayını artırmaqdan başqa heç bir işə yaramırlar. Ölkəyə
demokratiyanın xaricdən gəlməsi çox vaxt fəlakətlə yekunlaşır ki, biz də dünya təcrübəsində bunun
çox şahidi olmuşuq. 20-ci əsrin əvvəllərində olan qaçqınların sayından 20 dəfə çox qaçqın var bu
gün dünyada....
Yeni dünya nizamının formalaşması ilə bağlı nəzəriyyələr SSRİ-nin süqutundan sonra daha çox
yayılıb. Beynəlxalq terrorizm təhlükəsi, ərəb inqilabları və digər hadisələr bu nəzəriyyələrin daim
gündəmdə qalmasına səbəb olur. Yeni dünya nizamı bizə nə vəd edir görəsən?
Yeni dünya nizamından danışarkən alimlərin fikri əsasən iki istiqamətdə özünü büruzə veir: 1)
dünyanın güc mərkəzləri arasında yenidən bölüşdürülməsi; 2) milli dövlətlərin gücünün və
suverenliyin azalması (4, s.55).
Dünyanın strateji əhəmiyyətli yerlərinə sahib olmaq uğrunda gedən mübarizə dövlətlərin
zəifləməsinə gətirib çıxarır. Zəngin neft yataqlarına və strateji məntəqələrə sahib olmaq uğrunda
mübarizə aparan ABŞ-ın bu gün dövlət borcu 17 trilyon dollardan çoxdur ki, bu da faktiki olaraq
ölkənin iqtisadiyyatının sıfra bərabər olduğu anlamına gəlir. Ölkənin dövlət borcları ÜDM-in
109%-ni təşkil edir. Son illər dünyada etnik və dini seperatçılıq meyillərinin də sürətlə artması
vəziyyəti bir qədər də qəlizləşdirir. İnqilabların baş verdiyi ölkələrdə qurulan yeni hökümətlər
seperatçılıq meyillərinin qarşısını almaqda aciz qalır. İdarə olunan xaos şəraitində insanlar gələcəyə
ümidlə baxa bilmirlər. Suriya, Liviya, İraq, Fələstin kimi ölkələri olan dünyada hansı gələcəkdən və
inkişafdan danışmaq olar. ABŞ siyasi analitiki Robert Kaplan ― Anarxiya və hegemonluq‖
məqaləsində beynəlxalq sistemdə demokratiya prinsiplərinin özünü doğrultmadığını bildirir və
hesab edir ki, dünyada sabitliyi yalnız hegemonluq siyasəti ilə təmin etmək olar. Bütün bu
fikirlərdən belə qənaətə gəmək olar ki, yeni dünya nizamı ilk növbədə, çoxqütblü dünyaya qarşı
yönəlib. Dünyanın müxtəlif ölkələrində maraqlarını təmin etməyə çalışan ABŞ və onun müttəfiqləri
onlara qarşı çıxan ölkələrdə sabitliyi pozmaqla, həmin ölkələri öz ideyalarının gerçəkləşməsi
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uğrunda apardıqları mübarizə yolundan kənarlaşdırırlar. Bu cür siyasət Qərbdə konstruktiv xaos
adlandırılır və bunun Yaxın Şərq və digər regionlarda şahidi oluruq. Beləliklə, yeni dünya
düzəninin gələcək vəziyyətinin xaotik bir şəkil alacağının şahidi oluruq. Bizimlə olmayan bizə
qarşıdır devizini rəhbər tutan ABŞ-ın qurulacaq gələcək dünya düzənində əsas rəqibləri Çin və
Rusiya olacaq. Lakin Çin hərbi cəhətdən rəqiblərindən geri qalır. Rusiya və ABŞ 10 minə yaxın
nüvə başlığına sahib olduğu halda Çində bu göstərici təxminən 400-ə bərabərdir. ABŞ və Rusiya 6cı nəsil təyyarələrdən istifadə etdiyi halda, Çində hələki 4-cü və 5-ci nəsil hərbi təyyarələrdən daha
çox istifadə olunur. Dünyada olan hər bir ölkə ilk növbədə öz geosiyasi maraqlarını düşünür. Belə
olan halda xoşbəxt gələcəyə iddia edə bilmərik. Hər bir dövlət ilk növbədə bəşəriyyətin gələcəyini
düşünməlidir. Çünki bəşəriyyətin gələcəyi hər birimizin gələcəyidir. Dünyada nə qədər silahlı
münaqişə çoxdursa, bu fəlakətə gətirib çıxaracaq nüvə silahının istifadə olunması ehtimalını artırır.
Ən dəhşətlisi isə odur ki, bu silahlar terrorçu təşkilatların əlinə keçə bilər. Qlobal nizamın
yaranması üçün qlobal həmrəylik tələb olunur. Henri Kissincerin fikrincə, kütləvi qırğın silahlarının
yayılması nəticəsində dünya xaos təhlükəsi ilə üzləşib. Hazırda idarə olunmayan ərazilər fenomeni
mövcuddur və Liviya nümunəsində biz bunun şahidi oluruq. Dünyanın bir çox yerlərində dövlət bir
təsisat olaraq böhranlı vəziyyətdir və hər an hücum təhlükəsi qarşısındadır. Keçmiş diplomatın
fikrincə bütün bunlara baxmayaraq, paradoksal olsa da ilk dəfə dünya nizamından danışa bilərik. O,
öz fikrini belə izah edir: Son vaxtlara qədər dünya nizamı əsasən regional nizam olub. İlk dəfə
olaraq indiki dövrdə dünyanın istənilən nöqtəsi digəri ilə internet üzərindən əlaqə yarada bilər. Bu
qloballaşan dünya üçün yeni nizamın yaradılmasını zəruri edir. Lakin universal qəbul edilən
qaydalar yoxdur. Çin, İslam, qərb və rus yanaşmaları mövcuddur ki, onlar da heç vaxt bir-biri ilə
tam uzlaşmır‖.
Bu gün dünya üçün əsas təhdidlərdən biri də nüvə silahının sürətlə yayılmasıdır. Bəzi
mütəxəssislərin fikrincə nüvə silahına sahib olan ölkələrin sayının artması hərbi balansı qoruyur,
digər qrupun fikrincə isə təhlükəni daha da artırır. Son illər İranın nüvə problemi məsələsi dünya
gündəmini zəbt edib. ABŞ birmənalı olaraq İranın nüvə silahı əldə etməsinə qarşıdır. İran isə ABŞ
nüvə silahına sahibdirsə, niyə mən də olmayım prinsipini rəhbər tutmaqla geri çəkilmək fikrində
deyil. ABŞ qorxur ki, periferiya dövlətləri nüvə silahına nə qədər çox sahib olacaqsa, mərkəzin
periferiya üzərində nəzarəti bir o qədər itəcək. Lakin nüvə silahının yalnız bir neçə ölkənin əlində
cəmləşməsi də yaxşı heç nə vəd etmir. Çünki, nüvə silahına malik olan güclər daim digər dövlətləri
qorxu və təhdid altında saxlayır. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə isə, yeni dünya nizamı adlı quruluş
gizli təşkilatlar tərəfindən ortaya atılmış bir ideyadır. Qlobal Mason təşkilatının Yeni dünya nizamı
adlandırdığı quruluş əslində, transmilli şirkətlərin arzuladığı dünya quruluşudur. Gizli təşkilatların
fəaliyyəti son 70 ildə daha da geniş yayılıb. Onların əsas ideyası isə demokratiya ideyasıdır. Yeni
dünya nizamını istəyən imperialistlər hər bir ölkədə ilk növbədə qadınları və gəncləri hədəf alırlar.
Bu da ondan irəli gəlir ki, qadınlar və gənclər inqilaba daha çox meyilli olur (2, s.34).
2013-cü illə birlikdə Soyuq müharibə sonrası dönəmin 11 sentyabr 2001 ilə təyin olunan
paradiqmalarını bir kənara buraxır və yeni dünya nizamına yelkən açırıq. Çünki artıq yaşadığımız
dövrü 11 sentyabr sonrasının qaydaları ilə izah etmək mümkün deyil. Yeni dövrün əsas
xüsusiyyətləri aşağıdakı şəkildə sadalana bilər:
- Strateji böyük güc mübadiləsinin Asiya–Sakit okean bölgəsinə keçməsi, başda Çin olmaqla
bölgə dövlətlərinin hərbi potensiallarını sürətlə artırması,
- ABŞ-ın aktiv güc balansı strategiyasını tərk edərək, müdaxilələri regional güclərə buraxması,
Avropadan uzaqlaşaraq özünə yeni regional müttəfiqlər axtarması,
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- Soyuq müharibə dövründə yaranan beynəlxalq təşkilatların öz nüfuzlarını itirmələri və
regional güclərin önə çıxmağa başlaması.
Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətllərin normal gedişinə təhlükə yaradan, beynəlxalq hüquq
qaydalarına dağıdıcı təsir göstərən qorxulu hallardan biri də beynəlxalq terrorçuluqdur. Beynəlxalq
terrorçuluq nədir? Çox təəssüflər olsun ki, bu günə qədər beynəlxalq sənədlərdə beynəlxalq
terrorçuluq anlayışı öz əksini dəqiq olaraq tapmamışdır.
21-ci əsrdə hər il yüzlərlə terror aktı törədilir. Hal-hazırda dünyanın ən təlükəli terror təşkilatı
İŞİD terror təşkilatıdır. Bu təşkilatın o birilərindən əsas fərqi odur ki hətta Əl-Qaidənin belə edə
bilmədiyini edir, yəni torpaq zəbt edir. Dünyanın ən təhlükəli terror təşkilatlarından biri də
Nigeriyada fəaliyyət göstərən Boko Haram terror təşkilatıdır. Nigeriyanın şimal-şərqindən olan bu
cihadçı qrup 2011-ci ilin mayından bu günə qədər 6800 insanı qətlə yetirib. 2009-cu ildən Əbubəkr
Sekau təşkilatın lideri olandan təşkilat daha amansız terror aktları törətməyə başlayıb. Bu təşkilat
nəinki 300 məktəbli qızı qaçırdıb, hətta məktəbdə şagirdləri diri-diri yandırıb. Boko Haram təşkilatı
ucbatından ABŞ Nigeriya ordusuna hərbi yardımları dayandırıb (1, s.18).
Əfqanıstanda fəaliyyət göstərən Kataib Hizbollah terror təşkilatı da ən böyük terror
qruplaşmalarından biridir. Təşkilat 2006-cı İraqda gözətçilik edən ABŞ patrul xidmətinin
gözətçilərini öldürmək üçün yaradılıb. Bağdadın ən qorunan zənası yaşıl zona hesab olunur. Kataib
Hizbollah təşkilatı məhz öz terror aktlarını yaşıl zonada həyata keçirir. İraq ordusu dağıldıqdan
sonra təşkilat daha da güclənib.
Bеynəlхаlq tеrrоrçuluqlа mübаrizədə хüsusi əhəmiyyətə mаlik оlаn bеynəlхаlq sənədlərdən biri
də BMT Bаş Məclisi tərəfindən 1999-cu ildə qəbul еdilmiş ―Tеrrоrçuluğun mаliyyələşdirilməsi ilə
mübаrizə hаqqındа‖ Bеynəlхаlq Kоnvеnsiyаdır. Аzərbаycаn bu Kоnvеnsiyаyа Milli Məclis
tərəfindən 2001-ci ilin оktyаbr аyındа qəbul еdilmiş Qаnun ilə dахil оlmuşdur. Bеynəlхаlq
tеrrоrçuluğun üç növü vаr: а) fərdi tеrrоrçuluq; b) mütəşəkkil tеrrоrçuluq; c) dövlət tеrrоrçuluğu.
Müаsir dövrdə bеynəlхаlq tеrrоrizm bəşəriyyətə təhlükə yаrаdаn, bеynəlхаlq münаsibətlərə аktiv
şəkildə müdахilə еdən, insаn hüquqlаrını kоbud fоrmаdа pоzаn prоblеmlərin içərisində ilk
yеrlərdən birini tutur.
Yazıçı Uğur Mumcu qeyd edir ki, terrorizm hegemonluq edən bir yerdə azad seçkilər, qanunun
aliliyi, Konstitusiya və demokratiya haqqında danışmaq əbəsdir. Hər bir terroru dəstəkləyən dövlət
digər dövlət tərəfindən sanksiya və cəzalara məruz qalmalıdır. Yazıçı-jurnalist Yuri Pompeyev
Xocalı faciəsini Hitler Almaniyasının Xatın kəndində törətdiyi faciədən daha dəhşətli faciə
adlandırıb. Ermənilər bu terror aktı ilə öz vandallıqlarını bütün dünyaya göstərdilər.
Qədim terrorizm xüsusilə ( mahiyyətcə sol qanad ideoloqları və yaxud etnonassionalist və
separtist ( İrlandiya, Bask, Fələstin) Marksist terrorist qrup kapitalist sisteminə qarşı mübarizə
aparır, onların siyasi məqsədi inqilabdır. ( Ölkələrin parçalanması, etnomilli vətənlərinin yenidən
yaradılması, kapitalist sistemindən fundamental dəyişikliklər ―qədim‖ terrorizm kimi
təsnifatlandırılırdı. Yeni terrorizmin xarakteristikasında, dini fundamentalizm boy atır.
Strategiyaları - 1) təhlükəli materiallar vasitəsilə yeni metodlar tapmaq, 2) qarşılıqlı konflikti
yaratmaq rəylərini davam etdirmək, 3) vətəndaş zorakılığı ( ekstrimentalizm). Terrorun yeni sadə
paradiqması müxtəlif terror hücumları hadisəsi şəklində törədilməsidir. (1993) Dünya Ticarət
Mərkəzi partladılmaqla Amerikaya terrorizm gətirsə də, lakin vətəndaşdaxili, sağ qanad (1995)
Oklohoma şəhərinin partladılması terrorizmi əhalinin nəzərində yeganə vacib olan amilə çevirdi.
Amerikalılar terrorun müxtəlif formalarının-partlayış, lincləmə, uşaq oğurluğu, assosiasiyalar, sadə
amerika vətəndaşlarına hücumun şahidi oldular. Beynəlxalq ictimaiyyət bir sıra beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində yalnız beynəlxalq – hüquqi münasibətlərin konkret subyektlərinə qarşı deyil,
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həmçinin bütünlüklə ictimaiyyəti təhlükə altında qoyan zorakılıq və aqressiya aktlarının qarşısının
alınması sahəsində müəyyən addımlar artıq atmışdır. Lakin beynəlxalq terrorizmlə mübarizə
sahəsində atılmış bu müvəffəq addımlara baxmayaraq görüləsi işlər sözsüz ki, hələ də çoxdur.
Beynəlxalq terrorizmlə bağlı problemin müzakirəsi və həlli məsələlərinə BMT-nin əsas, köməkçi və
xüsusi orqanları cəlb olunmuşdur. BMT –nin Beynəlxalq Məhkəməsi bu sahədə ilk dəfə olaraq
1979- 1980-ci illərdə İran ərazisində amerikalıların girov götürülməsi ilə bağlı işə baxmışdır. 1986cı ildə Məhkəmə Nikaraquanın ABŞ-a münasibətdə qaldırdığı iddia ilə əlaqədar qərar qəbul
etmişdir. İddianın səbəbi ABŞ-ın Nikaraquanın ərazi sularını minalaşdırması idi. Bu prosesdə ABŞ
Nikaraqua kontrasları ilə ( sandinist rejiminə qarşı çıxanlar ) əməkdaşlıq edrdi. 1986-1987-ci ildə
BMT-nin Baş Assambleyası bu işlə əlaqədar rezolusiya qəbul etdi. Rezolusiya Beynəlxalq
Məhkəmənin qəbul etdiyi qərarın dövlətlər tərəfindən həyata keçirilməsi öhdəliyini müəyyən edirdi.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən beynəlxalq terror aktları ilə əlaqədar
edilmiş bir sıra şikayətlərə baxmışdır. Məsələn, 70-80-ci illərdə İsrail Livana qarşı, 1983-cü ildə
ABŞ Qrenadaya qarşı, 1988-ci ildə Amerika Panamaya qarşı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İsrail
xüsusi xidmət orqanları tərəfindən Tunis ərazisində Fələstin inqilabının rəhbər müavini Əbu
Cihadın qətlə yetirilməsi ilə əlaqədar işə baxmışdır. Nəticədə Təhlükəsizlik Şurası İsraili tənbeh
edərək bu hərəkəti Fələstin və Tunis suverenliyinin kobud şəkildə tapdadılması halı kimi qələmə
vermişdir. 1972-ci ildən başlayaraq BMT-nin Baş Assambleyası ― beynəlxalq terrorizmin qarşısının
alınması vasitələri‖ barədə bir neçə rezolusiya qəbul etmişdir. Bunlardan ən vacibi və əsası 1972-c
il 18 dekabrda 27-ci sessiyada qəbul edilmiş rezolusiyadır. Bu rezolusiya vasitəsilə BMT-nin üzv
dövlətlərinin beynəlxalq terrorizmə qarşı müasibətləri müəyyənləşdirilərək beynəlxalq terrorizm
üzrə Xüsusi Komiitəyə bu sahədə mandat verilir. Bu rezolusiyanın qəbul edilmə təklifi hələ 1972-ci
il 8 sentyabrda BMT-nin baş katibi tərəfindən verilmişdir. Belə ki, Baş Katin əlavə bir punktun 27ci sessiyanın gündəliyinə salınmasını təklif edir. Punkt aşağıdakı cür formulə edilir: ‖ əsas hüquq və
azadlıqları təhlükə altına qoyan və günahsız insanların ölümünə səbəb olan terrorizmin və digər
formalarda təzahür edən zorun qraşısının alınmasına yönəlmiş vasitələr‖. Sessiya bu punktu
nisbətən başqa cür formulə edərək gündəliyə salır: ―əsas hüquq və azadlıqları təhlükə altına qoyan
və günahsız insanların ölümünə səbəb olan beynəlxalq terrorizmin qarşısının alınmasına yönəlmiş
vasitələr və terrorizmin və zorakılıq aktlarının bu formalarının funadamental səbəblərinin tədqiqi‖.
Problem 1972-79-cu illər arasında BMT-nin Baş Assambleyasının sessiyalarında və beynəlxalq
terrorizm üzrə xüsusi komitə tərəfindən məhz bu ad altında müzakirə olunub. Beləliklə BMT-nin
Baş Assambleyasının 27-ci sessiyasında beynəlxalq terrorizm sahəsində aparılmış müzakirə bir
daha göstərmişdir ki, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə aparmaq üçün ilk növbədə onun yaranma
səbəblərini tədqiq edib öyrənmək lazımdır (2, s.44).
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BÖYÜK MÜBAHĠSƏ VƏ ONUN GƏLƏCƏK ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ
Böyük mübahisələr – bir paradiqmaya əsaslanan nəzəriyyələrin digər paradiqma baxışları ilə
toqquşmasıdır. Bu tip mübahisələrin gedişatı nəticəsində nəzəri fikirlər dəyişmiş, yeni nəzəriyyələr
formalaşmışdır. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi nəzəri bilik sahəsi kimi üç böyük mübahisəyə
əsaslanır və onların yaranması fonunda öz inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirmişdir.
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ТРИ БОЛЬШИХ СПОРА В ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ
Большие споры – это столкновение ряда теорий, придерживающихся одной парадигмы
с рядом теорий другой парадигмы. В результате таких споров теории изменились,
появились новые теории. Теория международных отношений как область теоретического
знания основывается на трех больших спорах и благодаря им имела свое развитие в
процессе их появлений.
Ключевые слова: международные отношения, теория международных отношений,
мировая политика, парадигмы, политический актор, спор, государство
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THREE GREAT DISPUTES IN THE THEORY OF INTERNATIONAL
RELATIONS AND ITS PERSPECTIVES
The big controversy is the clash of a number of theories that stick to one paradigm with a series
of theories of another paradigm. As a result of such disputes, theories have changed, new theories
have appeared. The theory of international relations as a field of theoretical knowledge is based on
three large disputes and thanks to them had its development in the process of their appearances.
Keywords: international relations, theory of international relations, world politics, paradigms,
political actor, dispute, state
Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin inkişafında üç ―böyük mübahisə‖ məlumdur. Milli
maraq, qüvvə və qüvvələr balansı, hüquqi institutlar və əxlaqi davranış normaları kimi anlayışlar
ətrafında təmərküzləşən realizm və siyasi idealizm məktəbləri arasındakı birinci mübahisə İkinci
Dünya Müharibəsindən sonra qısa vaxt ərzində ən yüksək zirvəsinə çatdı. Morgentaunun kitabı
siyasi realizm nəzəriyyəsinin mövqelərini uzun müddətə mökəmləndirdi. O vaxt hesab edilirdi ki,
ictimai praktikanın belə vacib sahəsində nəzəri fikirlərin bütövlüyünü və qeyri-ziddiyyətliliyini
gerçəkliyi təhlil edən səmərəli konkret metodika və texnika ilə birləşdirən fənn, nəhayət, yaradıldı.
Həmin dövrdə elmi dairələrdə hakim olan atmosferi mötədil realist adlandırılan məşhur Amerika
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tədqiqatçısı Stenli Xoffmann dəqiq təsvir etmişdir. BM-in bir çox fənlər tərəfindən – coğrafiyadan
iqtisadiyyata, tarixdən demoqrafiyaya, hüquqdan sosiologiyaya və ―daxili siyasi elm‖dən
kibernetikaya qədər tədqiq olunduğunu qeyd edərək, o yazırdı: ―hər fənn müxtəlif sual tiplərinə
cavab verir və bu cavablar eynisəpkili obyektə (insanlar, dəyərlər, məkan, insanlararası
münasibətlər), həm də təqdim etdikləri predmetə (sadə təsvir, izah, fəlsəfə) görə fərqlənirlər‖ (2, s
12). Sintetik təsviri tapmaq üçün vahid ölçü meyarına, başqa sözlə, bütün bu fənlərin pullar kimi
konvertasiya edilə biləcəkləri, bir növ, etalona malik olmaq lazımdır. BM nəzəriyyəsi məhz belə bir
etalondur, yəni həm bilavasitə siyasi elm, həm də digər müvafiq elmlər tərəfindən öyrənilən
fenomenləri nəzərə alan müddəalar məcmusudur. Hətta bu fənnin xüsusi uğurla inkişaf etdiyi
Birləşmiş Ştatda bütün müasir siyasi elm əvvəlki hiperfaktualizmə və həmçinin fiziki elmlər,
sosiologiya, kommunikasiya haqqında elmlərə cavab olaraq, nəzəri yönümlüdür.
Lakin artıq 1966-cı ildə başlanmış ―yeni böyük mübahisə‖nin əsasını məhz BM haqqında elmi
fəlsəfi yanaşma, müşahidə, tədqiqatçının intuisiyası, tarixi müqayisəyə əsaslanan ənənəvi metodlara
sadiqliyi və nəzəriyönümlülüyü təşkil etdi. Beynəlxalq münasibətlər üzrə tədqiqatçıların yeni nəsil
nümayəndələri çalışmalarında məhz ―klassik‖ cərəyan nümayəndələrinin qəbul etmədikləri sistemli
modelləşdirməni (Morton Kaplan), kompyuter ekstrapolyasiyasını (Con fon Nyumen), oyunlar
(Oskar Morgenştern) və sosial kommunikasiyalar nəzəriyyələrini (Karl Doyç), siyasi koalisiyaların
(Uilyam Riker) və xarici siyasətin (Corc A.Modelski) formallaşmış təhlilini, silahlanma və ölümcül
mübarizə yarışının riyazi nəzəriyyəsi (Levis F.Riçardson), münaqişələr (Kennet Bouldinq və Anatol
Kaplan) və ticarət nəzəriyyələrini (Tomas Şellinq) və s. ön plana çəkdilər (1, s 176).
―İkinci böyük mübahisə‖nin başlanğıcı 1966-cı ilin yanvarında London İqtisadiyyat və Siyasət
Məktəbində keçirilən elmi konfransda Hedli Bull tərəfindən elə həmin il ―World Politics‖ (Dünya
siyasəti) jurnalının aprel nömrəsində çap olunan ―Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi: klassik
yanaşmanın nümunəsi‖ məqaləsi ilə qoyulmuş və elmi ictimaiyyətdə böyük rezonansa səbəb
olmuşdur. Qeyd etmək istərdim ki, H.Bullun məqaləsində klassik və elmi adlandırılan iki cərəyanın
nümayəndələri arasındakı mübahisə, sözügedən əsərin nəşrindən əvvəl də var idi. Lakin Bullun
―klassik‖ yanaşmanın tərəfdarlarının arqumentlərini ardıcıl, aydın və dəqiq ifadə edilmiş formada
ümumiləşdirməsi bu müzakirəni gələcəkdə BM elminin inkişafında mühüm mərhələ kimi
qiymətləndirməyə imkan verdi.
Nəzəriyyə ontoloji (öz obyektinin mahiyyəti, spesifikası və xüsusiyyətlərinin açılması) və
epistemoloji (özünün mənbəyi, inkişaf şəraiti və funksiyalarının aydınlaşdırılması) rollarla yanaşı,
həm də metodoloji rol oynayır. Yaxşı məlumdur ki, metodologiya dərketmə metodlarının cəmidir.
Müasir beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi (BMN) ən müxtəlif ənənəvi, elmi, keyfiyyət və
kəmiyyət, təsviri və analitik, formal və refleksiv və s. metodlardan istifadə edir. Metodlar
probleminin əhəmiyyətini azaltmaq düzgün olmazdı, çünki söhbət beynəlxalq münasibətlər
haqqında ən etibarlı bilgilər verən yollar və prosedurlar haqqında gedir. Buna görə də beynəlxalq
münasibətlər nəzəriyyəsinin inkişafı prosesində xüsusi mərhələ yaratmış böyük diskussiyalardan
biri məhz metodlar problemi ilə bağlı olmuşdur.
Həmin diskussiya 1960-cı illərdə ənənəvi və elmi yanaşmaların tərəfdarları arasında baş
vermişdir. Ənənəvi, yaxud klassik yanaşmanın tərəfdarları (H.Morgentau, R.Aron, M.Uayt,
X.Bull) beynəlxalq münasibətlərin tədqiqində fəlsəfəyə, tarixə, hüquqa, intuisiyaya, sağlam
düşüncəyə əsaslanaraq hesab edirdilər ki, bizim biliklərimiz qeyri-mükəmməl olduğuna və nisbi
xarakter daşıdığına görə hipotetik və natamam kimi qiymətləndirilməlidir.
Həmin məşhur məqalədə H.Bull yazır: ―BM nəzəriyyəsinə dair iki yanaşma eyni dərəcədə
bizim diqqətimizi cəlb edir. Onlardan birincisini mən klassik adlandırardım. Bununla mən
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beynəlxalq qarşılıqlı təsirlərə müraciət edən BM klassiklərinin, Hobbs, Qrotsi, Kant və keçmişin
başqa böyük mütəfəkkirlərinin əsərlərini öyrənilməsi və tənqidini nəzərdə tutmuram. Əlbəttə ki,
klassiklərin əsərlərinin öyrənilməsi klassik yanaşmanın nümunəsidir və müstəsna dərəcədə
məhsuldar və vacib metodu verir. Lakin mənim nəzərdə tutduğum daha genişdir: bu elə bir nəzəri
yanaşmadır ki, o fəlsəfə, tarix və hüquqdan irəli gəlir və ilk növbədə, sağlam düşüncənin düzgün
olması barədə,həmçinin verifikasiya və isbat meyarlarının dar çərçivələrinə qapanmaqla, BM
haqqında mühüm əhəmiyyətli şeylərin söylənilməsinin qeyri-mümkünlüyü barədə olan inama
əsaslanır. Beləliklə, bu predmet haqqında ümumi müddəalar elmi mənada qeyri-təkmil proses olan
qavrama, yaxud intuisiyadan irəli gəlməli və mənbəyinin etibarsızlığına görə hipotetik və natamam
qiymətləndirilməlidir‖ (4).
Elmi yanaĢma və ya modernizm tərəfdarları (M.Kaplan, C.fon Nyuman, C.Modelski,
O.Morgenştern) israr edirdilər ki, beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsini riyazi sübutlara,
modelləşdirməyə və formalizasiyaya əsaslanan müddəalarla zənginləşdirmək lazımdır. Onların
fikrincə, beynəlxalq münasibətlərin tədqiqi dürüst empirik prosedurlar vasitəsilə yoxlanıldıqdan
sonra elmi hesab oluna bilər. Başqa sözlə desək, modernizm bir pozitivist cərəyan kimi, siyasi elmə
təbiət və riyaziyyat elmlərinin metodlarının gətirilməsi ilə bağlıdır. Bu diskussiyanın
nəzərəçarpacaq nəticələrindən biri beynəlxalq münasibətlərin tədqiqinə sistemli yanaşmanın daxil
edilməsidir. Məhz sistemli yanaşma əsasında təhlilin səviyyələri metodu işlənib hazırlanmışdır.
Sonuncu əsasən keyfiyyət metodlarına aid edilir və ənənəvi metodlarla müqayisədə daha dəqiq
hesab olunur. ―Təhlilin səviyyələri‖ terminini ilk dəfə beynəlxalq siyasət üzrə məşhur Amerika
mütəxəssisi K.Uolts ―İnsan, dövlət və müharibə‖ (1965) adlı əsərində işlətmişdir. Beynəlxalq silahlı
münaqişələri təhlil edərək, alim belə qənaətə gəlmişdir ki, müxtəlif münaqişələrin səbəblərinin
olduqca mürəkkəb, kompleks xarakterinə baxmayaraq, onları siyasətin üç əsas sahəsi və ya
səviyyəsində axtarmaq lazımdır: qərarları qəbul edən şəxslərin səviyyəsində və yaxud fərdi
səviyyədə, daxili-siyasi amillər, yaxud dövlət səviyyəsində və nəhayət, dövlətlərarası sistem
səviyyəsində. Belə yanaşma beynəlxalq arenada dövlətlərin davranışlarına müxtəlif təsir göstərən
siyasət sahələrini konseptual baxımdan ayırmağa imkan verir. Bu metodum metodoloji əhəmiyyəti
ondan ibarətdir ki, təhlil səviyyələri beynəlxalq münasibətləri öyrənənlərə digər sahələrdən
müvəqqəti uzaqlaşaraq, fikrini siyasətin yalnız konkret bir sahəsində cəmləməyə imkan verir.
Beləliklə, birinci, yaxud fərdi səviyyədə beynəlxalq-siyasi qərarları qəbul edən şəxsin özəl
səciyyəvi keyfiyyətləri tədqiq edilir. Buraya onun xarakterik xüsusiyyətləri, psixologiyası, ideoloji
baxışları, mənəvi siması və s. daxildir. Dövlət səviyyəsində maraq qrupları və koalisiyaları təhlil
edilir. Üçüncü səviyyədə dövlətlər arasında hakimiyyətin bölünməsi və onun daxili rejimə və
beynəlxalq davranışa təsir imkanları qiymətləndirilir. Bununla yanaşı, Uoltsun fikrincə, həmin
münaqişələrin əsas səbəblərini dövlətlərarası sistem səviyyəsində axtarmaq lazımdır. Ona görə ki,
beynəlxalq arenada dövlətlərin davranışları məhz bu sistemin konfiqurasiyası və strukturundan
(ikiqütblü, çoxqütblü və ya birqütblü olmasından) asılıdır. Bütün üstün cəhətlərinə baxmayaraq,
səviyyələrin təhlili metodu mükəmməl və yeganə düzgün metod hesab edilə bilməz. Həmin
metoddan istifadə intuisiyaya, tarixi analogiyaya və digər ənənəvi metodlara müraciət etmək
zərurətinin qarşısını almır. Belə məhdudiyyətləri modelləşdirmə və kəmiyyət təhlili metodları da
yaratmır.
Müasir beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin təşəkkülü və inkişafında paradiqmalar oynayır.
İndi bu sahədə ən əhəmiyyətli paradiqmalar realizm, liberalizm (idealizm) və radikalizmdir.
Bunlar öz aralarında daim rəqabət aparır, tənqid edir və inkar edirlər (9, s 33).
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Məlum olduğu kimi, paradiqma – ümumnəzəri orientasiyalar məcmusu, elmin obyektinin
öyrənilməsi üçün əsas müddəalar toplusudur. Hər paradiqmada beynəlxalq münasibətlər aşağıdakı
məsələlər üzrə özünəməxsus tərzdə izah edilir: beynəlxalq münasibətlərin mahiyyəti və təbiəti
nədir? O, vaxt keçdikcə dəyişirmi, yaxud olduğu kimi qalır? Beynəlxalq münasibətlərdə əsas
proseslərin xarakteri necədir? İştirakçılardan hansılarını aparıcı aktorlar hesab etmək olar? Onlar nə
məqsədlər güdürlər? Həmin məqsədlərə çatmaq üçün nə kimi vasitələr var? Hər paradiqma bu
suallara öz cavablarını verir, onların əsaslandırılması üçün öz arqumentlərini təklif edir, öz
kateqoriya və metodoloji vasitələr toplusunu işləyib hazırlayır. Əsas paradiqmaların hər birini
üzərində qısaca da olsa dayanaq.
Siyasi realizm paradiqmasına əsasən, beynəlxalq münasibətlərin mahiyyəti onunla izah edilir
ki, göstərişləri məcburi olan tənzimləyici başlanğıc, sərəncamları mütləq xarakter daşıyan və bütün
iştirakçılar tərəfindən qeyd-şərtsiz yerinə yetirilən vahid idarəetmə mərkəzi mövcud deyil. Başqa
sözlə desək, beynəlxalq münasibətlər anarxiyalı xarakter daĢıyır (3). Buna görə də həmin
münasibətlərin subyektləri digər iştirakçılarla qarşılıqlı münasibətlərdə yalnız öz imkan, güc və
ehtiyatlarına güvənirlər. Siyasi realizm hesab edir ki, beynəlxalq münasibətlərin başlıca iştirakçıları,
yaxud aktorları vətəndaş birliyinin ictimai müqaviləsi nəticəsində meydana gələn siyasi vahidlər –
dövlətlərdir.
1980-ci illərin əvvəllərində beynəlxalq aləmdə siyasi realizm nəzəriyyəsinə yeni bir alternativ
nəzəriyyə məktəbi opponentlik etməyə başlayır. ―Neorealizm‖ adlanan bu nəzəriyyəni elmi
ədəbiyyata Kenned Uols özünün ―Beynəlxalq siyasət nəzəriyyəsi‖ adlı kitabı ilə gətirmişdir. K.
Uols beynəlxalq münasibətləri vahid bir orqanizm – dövlətlərarası əlaqələr sistemi kimi xarakterizə
edir. Bu sistemin fəaliyyət prinsipləri daimidir, getdikcə təkmilləşir və hamı üçün məcburi olan
hüquq normaları ilə tənzimlənir. Beynəlxalq hakimiyyət dünyada mövcud olan güc balansları
(aparıcı dövlətlər nəzərdə tutulur) arasında bölüşdürülür ki, bu da qüvvələr tarazlığını qoruyub
saxlayır. Dövlətlər belə şəraitdə beynəlxalq münasibətlər sisteminin qayda-qanununa tabe olmağa
məcbur edilir, daxili və xarici təsir mexanizmləri ilə onların davranışı idarə olunur.
Liberal idealist cərəyan tərəfdarları (bunlar beynəlxalq münasibətlərin əsasına dövlətlərin
əməkdaşlıq və inteqrasiya meyllərini, dünyanın qarşılıqlı maraqlar əsasında idarə olunmasını, qeyridövlət aktorlarının dünya siyasətində oynadığı müsbət rolu və bunun qarşılıqlı əməkdaşlıq mühitinə
müsbət təsirini və s. qoyurlar. Liberal idealistlər hesab edir ki, beynəlxalq münasibətlərin əsas
tənzimləyicisi getdikcə təkmilləşən hüquqi və əxlaqi normalardır). Cərəyanın əsasını R. Koxen,
Kuper və C. Nay qoymuşdur (5).
Radikalizm, yaxud neomarksizm (bu cərəyan öz mənbəyini marksizmdən götürür və belə hesab
edir ki, beynəlxalq münasibətlərin əsasında istismar, qeyri-bərabərlik, sinfi mübarizə dayanır.
Beynəlxalq mübarizənin əsasında dövlət və TMK, yaxud qeyri-dövlət aktorları deyil, yalnız
siniflərin, hakimyyətlərin maraqları dayanır. Guya siniflər arasında fərq aradan qalxandan, bütün
dünyada zəhmətkeşlərin maraqları ön plana çıxandan sonra müharibə və münaqişələrə son
qoyulacaq). Bu cərəyan sonralar (1960- 23 cı illərdə) neomarksizm adı ilə İ. Qaltunqun, İ.
Vallerştaynın və b. əsərlərində təbliğ olunmuşdur. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində
radikalizm paradiqması digər paradiqmalarla müqayisədə nisbətən daha gec yaranmışdır. O, öz
başlanğıcını K.Marks və F.Engelsin ―Kommunist manifesti‖ndən götürür və tərkibinə bir sıra
ümumi müddəalara malik olan klassik marksizm-leninizm, neomarksizm və postklassik
marksizm versiyalarını daxil edir. Radikalizm tərəfdarlarının baxışlarına görə, beynəlxalq
münasibətlər anarxist xarakterdən daha çox imperialist və istismarçı xarakter daşıyır. Beynəlxalq
münasibətlərin əsas aktorları dövlətlər, transmilli qruplar və birliklər deyil, sosial siniflərdir.
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Beynəlxalq arenada imperiyalararası böhranlar, əsas siniflər, yəni istehsal kapitalının
mülkiyyətçiləri olan imperialistlərlə proletarlar, varlılarla yoxsullar arasındakı ziddiyyətlər və
mübarizə üstünlük təşkil edir. Beynəlxalq münasibətlərin təbiəti daimi deyildir. Belə ki, həmin
münasibətlərin başlıca tənzimləyiciləri qismində çıxış edən sinfi mübarizə və inqilablar gec-tez
qələbə ilə nəticələnəcək və onda K.Marksın təbirincə desək, ―beynəlxalq münasibətlərdə
mənəviyyat və ədalətin sadə normaları zəfər çalacaqdır‖ (10, s 28).
Radikalizm çərçivəsində əksər hallarda bir-biri ilə rəqabət aparan yanaşmalar və konseptual
fikirlər mövcuddur.
Dünya müharibələri arasındakı zaman kəsiyində radikalizmin əsas müddəaları V.İ. Lenin və
onun havadarları tərəfindən dünya imperializmi nəzəriyyəsində verilmişdir. Onlar 1914-1918-ci
illərdə baş verən Birinci Dünya Müharibəsinin səbəblərini imperializmə xas ziddiyyətlərdə, varlı
ölkələrin inhisarçı burjuaziyasının dünyanın iqtisadi və siyasi cəhətdən dəyişdirməyə,
müstəmləkələrin və maliyyə kapitalının təsir dairələrinin yenidən bölüşdürülməyə meylində
görürdülər. Həmin müharibə imperialist, işğalçı və soyğunçu kimi səciyyələndirilirdi. Müharibənin
belə xarakteri döyüşən ölkələrin istismar olunan siniflərinin maraqlarını dünya imperializminə qarşı
qoyaraq onları yaxınlaşdırdı. Bu səbəbdən qarşıduran ölkələrin istismar olunan sinifləri öz
hökumətlərinin məğlubiyyətini istəyirdilər. Onlar bu müharibənin ümumdünya anti-imperialist
hərəkatına çevrilməsi, sisilə vətəndaş müharibələrinə keçməsi və sosialist inqilabının baş
verməsində maraqlı idilər. Radikalizmin bu silsiləsini klassik marksizm-leninizm adlandırırlar (8).
―Üçüncü diskussiya‖nın əsas mübahisələri K.Uoltsun ―Beynəlxalq siyasət nəzəriyyəsi‖ kitabı
ətrafında cərəyan etdi. Kitabda tənqidçilər əsasən realizmin ―bürokratik siyasət‖, ―qarşılıqlı asılılıq‖
və s. submilli və transmilli konsepsiyalara əks-hücumunu görürdülər. Əks-hücum olduqca intensiv
idi. Bu gün həmin kitabı bütün istiqamətlərdə - məzmun, metod və dəyərlər nöqteyi- nəzərindən
tənqid edən çoxlu əsərlər mövcuddur. Hətta siyasi nəzakətin sosial-elmi ekvivalentliyi Uoltsun bu
kitabından uzaqlaşmaq olubdur. Neorealizmi tutarsız qnoseologiya və siyasi mühafizəkarlığa görə
tənqid edirlər. İllər ərzində kütləvi tənqidə məruz qalmasına baxmayaraq, ortaq bir fikir mövcuddur
ki, beynəlxalq sistem, milli dövlət, sülh və təhlükəsizlik məsələlərinə istiqamətlənmiş ―ortodoksal
realizm‖ politologiyada öz təsirini qoruyub saxlamaqdadır (6). Uolts klassik realizmin prinsiplərini
sistemləşdirəndə, artıq həmin cərəyanın gerçəkliyə uyğun gəlməməsi ortaya çıxmağa başladı. Bu
barədə BM-in məşhur tədqiqatçısı, nəzəriyyə ilə empirik analizin əlaqəsinin tərəfdarı R.O.Kohen
yazır: ―Dünya iqtisadiyyatının beynəlmiləlləşməsi, bir çox aktorlar (yalnız dövlətlər deyil) və külli
miqdarda problemlərin həlli üçün qüvvə tətbiq edilməsinin qeyri-səmərəliliyi ilə xarakterizə olunan
sənaye cəhətdən inkişaf etmiş demokratik ölkələri ―kompleks qarşılıqlı asılılıq‖ vəziyyətinə gətirib
çıxardı (7, s 96). Kompleks qarşılıqlı asılılıq müəyyən ideal tipdir, lakin gerçəklik ona nə qədər
yaxın olarsa, realizm nəzəriyyəsi ona bir o qədər də münasib olur. Kompleks qarşılıqlı asılılıq ilə
üzə çıxan əvvəllər qəbul olunmuş adi normalardan uzaqlaşma özünü büruzə verir.
Beləliklə, XXI əsrin başlanması BM-də kardinal dəyişikliklərin baş verilməsini kəskin surətdə
təsdiqləyir. Təbii sərvət və bütövlükdə ətraf mühit problemləri daha kəskin xarakter alır; özəl
şirkətlər iri dövlətlərin ənənəvi milli maraqlar sferasına daxil olur; dövlət suverenitetinin struktur və
rolu ciddi transformasiyalara məruz qalır; iqtisadi cəhətdən az inkişaf etmiş ölkələrin ―daxili‖
münaqişələri regional və hətta qlobal miqyasda potensial təhıükəli olur; millətçilik, dini
ekstremizmin yayılmasıyla sivilizasiya qarşıdurmasının beynəlxalq-münaqişə potensialı artır;
nəhayət, dünya dövlətin, o cümlədən dünyanın ən qüdrətli dövlətinin təhlükəsizliyi beynəlxalq
terrorizmin təhdid və təcavüzündən sığortalanmayıb. ABŞ-da 11 sentyabr 2001-ci ildə törədilmiş
beynəlxalq terrorizmin qeyri-insani aktı bunun faciəvi təsdiqidir.
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Belə şəraitdə BM nəzəriyyəsinin yenilənməsinə, o cümlədən köhnəlmiş baxış və ənənələrdən
imtina edilməsinə ehtiyac vardır. Bu cür yenilənmə artıq baş verir: yeni yanaşma, konsepsiya,
istiqamət və paradiqmalar yaranır. Eyni zamanda yeni beynəlxalq reallıqlar boş yerdən əmələ
gəlmir, onlar çox vaxt analoqları elmə hələ Fukidid dövründən məlum olan hadisə və təzahürlərlə
birlikdə mövcud olur. Buna görə beynəlxalq qarşılıqlı təsirlərin ümumi nəzəri mənzərəsi, yenilərlə
birlikdə əhəmiyyətini qoruyub saxlamış, özünü doğrultmuş yanaşma, nəzəriyyə və baxışların
məcmusu diqqət alındıqda, təsvir edilə bilər.
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Bu məqalədə, mən ilk növbədəqlobalizasiya prosesini vəonunla bərabər yaranmış olan
problemlərə nəzər yetirəcəyəm. Sonra isə dövlətlərin yeni texnoloji silahlanma məsələsinə və nüvə
silahlanmasına aydınlıq gətirəcəyəm
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GLOBALISATION PROCESS AND GLOBAL THREATS
OF INTERNATIONAL SECURITY
In this article, firstly I will analyse globalisation processes and new global problems which
arised with it.Then I will clarify problem of new technological armamant and intensive nuclear
armament
Keywords: Globalisation, globalistics, global threats, problem of new technological armament,
intensive nuclear armament
Глобализации – охватывает не только экономику, но и политическую и социальную
сферы. Глобализация – это не только одна из основных тенденций мирового развития.
Сегодня этим термином характеризуется во многом возникновение новой системы
международных политических и экономических отношений. Новая система международных
отношений, характеризуемая термином - глобализация, в гораздо большей мере управляется
рыночными экономическими процессами, политико-идеологическими решениями и
межгосударственными отношениями. Процессы глобализации практически затронули все
аспекты жизни современного общества. Влияние глобализация оказала тоже на развитие
международных отношений. Глобализация отразилось в изменениях, произошедших в
области глобальной безопасности, где государствам пришлось столкнуться с новыми
угрозами, среди которых чаще всего выделяют распространение оружия массового
уничтожения, международный терроризм, а также внутренние вооруженные конфликты.
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Термин ― глобализация ‖ впервые подробно был истолкован как уплотнение мира и
усиление осознания мира как целого в 1985 году Р. Робертсоном. У. Бек в своей книге ― Что
такое глобализация? ‖ - справедливо соотносит глобализацию с процессами интеграции, и он
говорит о невозможности ― устранить уже возникшую глобальность ‖ , под которой он
понимает ― то, что мы давно уже живем в мировом обществе ‖. Похожие идеи высказывает
М. Алброу в 1990 году , он определяет глобализацию как процессы, ― благодаря которым
народы мира инкорпорируются в единое мировое общество, глобальное общество ‖.
А. Н. Чумаков рассматривает глобализацию как ― процесс универсализации, становления
единых для всей планеты Земля структур, связей и отношений в различных сферах
общественной жизни‖. Термин ― глобальный‖., происходящий от слова global ( общий ), охватывающий весь глобус, то есть ‖. ― распространяющий свое влияние на всю планету
Земля‖. Он старается определят генезис глобализации.
Этот подход представляется нам более справедливым. Глобализация распространилась
на все сферы общественной жизни, начиная от философии, экономики, политики и
заканчивая спортом и культурой. Мы можем считать позитивные и негативные явления
глобализации, как терроризм, наркомафия, преступность, облегчению наркотрафика и т.д.
Терроризм был до XVIII веке, в основном религиозным, после Французской революции стал
политическим, сейчас он стал международным. Помимо международные террористические
организации, незаконных вооруженных формирований, национальных террористических
групп и других экстремистских организаций осуществляют деятельность которых,
направлена на подрыв конституционного строя иных государств, международного
правопорядка и международных отношений в целом(1,с.16).
На сегодняшний день признано существование такого явления, как глобальные
проблемы. Глобалистика – это отрасль науки которая изучает глобальные проблемы. Можно
встретить различные определения глобальных проблем в научной литературе, например:
 эти проблемы, возникающие в результате объективного развития общества и
создающие угрозу всему человечеству в мире и требующие для своего решения
объединенных усилий всего мирового сообщества;
 это совокупность проблем человечества, которые встали перед ним во второй
половине XX века и от решения которых зависит существование человечества;
Эти определения объединяет что все признают общечеловеческий характер проблем и
отмечают для решения этих проблем необходимость усилий всего мирового сообщества.
Сложные проблемы возникали перед человечеством по ходу развития цивилизации. Но
не можно назвать все проблемы общественного развития, глобальными. Если какая-либо
проблема была признана глобальной, она должна отвечать следующим признакам
глобальных проблем: 1) они касаются всего человечества, затрагивая интересы всех стран,
социальных слоев и народов; 2) приводят к значительным социальным и экономическим
потерям, могут угрожать всему существованию человеческой цивилизации; 3) требуют для
своего решения сотрудничества, коллективных действий всех стран и народов.
В научной литературе можно встретить различные виды классификации глобальных
проблем:
1. Проблемы, связанные с изменениями в природной среде: 1) сокращение
биологических ресурсов планеты; 2) потепление мирового климата; 3) истощение озонового
слоя; 4) проблема мусора; 5) загрязнения воздуха.
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2. Проблемы социально-экономического характера: 1) инфляция; 2) энергетический
голод; 3) рост населения мира; 4) стран рост нищеты; 5) неравномерность экономического
развития; 6) безработица; 7) нехватка продовольствия; 8) международный терроризм; 9)
ядерная угроза; 10) разоружение военного производства; 11) проблемы Мирового океана; 12)
экологическая проблема; 13) энергетическая проблема; 14) продовольственная проблема; 15)
сырьевая проблема
3. Культурно-нравственные проблемы: 1) отрицание традиционныхценностей; 2) утрата
доверия к социальным институтам; 3) наркомания; 4) рост преступности; 5) рост числа
разводов.
4. Проблемы социального характера: 1) проблема межнациональных отношений; 2)
демографическая проблема; 3) дефицит демократии; 4) кризис культуры и нравственности;
5) охрана здоровья; 6) проблемы урбанизации;
―Универсальные проблемы‖ - политического и социально-экономического характера, как
обеспечение устойчивого развития мирового сообщества, сохранение мира, предотвращение
ядерной войны и повышение уровня организованности.
Возможные пути решения глобальных проблем
1. уничтожение запасов ядерного оружия; 2) разоружение и военная конверсия; 3)
установление норм общемирового природопользования; 4) использование альтернативных
источников энергии; 5) сотрудничество в устранении экологического бедствия; 6) решение
проблем нищеты, голода, болезней; 7) помощь развивающимся странам в развитии
экономики; 8) научное исследование проблемы рака и спида; 9) выделение средств для
лечения наркомании и алкоголизма; 10) борьба с международным терроризмом,
предотвращение термоядерной катастрофы, новых мировых войн; 11) преодоление
отсталости слаборазвитых стран; 12) нормальное функционирование мирового хозяйства;
Классификации формы сотрудничества для решения глобальных проблем:
 Выделение кредитов;
 Осуществление совместных проектов и программ;
 Передача технологий;
 Участие в добыче и распределении природных ресурсов;
 Предоставление развивающимся странам доступа на мировой рынок;
 Международные и региональные соглашения под международных организаций;
 Содействие индустриализации слаборазвитых стран(10,с.6-25).
Ученые указывают причины появления глобальных проблем, прежде всего, на
возникшую всемирную общность людей, целостность современного мира, которую
обеспечивают в первую очередь глубинные экономические связи, усилившиеся культурные,
политические контакты, новейшие средства массовой коммуникации. Когда планета
становится единым домом человечества, многие проблемы, противоречия, конфликты могут
приобрести глобальный характер. Научно-технический прогресс является другой причиной
появления глобальных проблем(2,с.2-6).
Проблема новых технологий вооружения
Другой важной проблемой является то, что существенно меняются и сами вооружения,
используемые в войне. Вооруженная борьба все больше автоматизируется. В США
регулярно проходят испытания беспилотных космических самолетов. В военных и в
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разведывательных операциях Россия и США используют безпилотников. Модерные
транспортные возможности вооруженных сил и ускорение транспортных перевозок
обеспечивают переброску крупных контингентов войск в другой регион в течение
нескольких дней. Технологические и финансовые возможности большинства развивающихся
государств не позволяют обеспечить военно-технологическое равенство с армиями ведущих
стран НАТО. Появление информационных войн является ярким примером изменений в
характере вооруженного противоречие на современном мире. Это отражается на структуре
людских потерь в ходе военных действий: Е. Степанова отмечает, что 90% погибших в
современных конфликтах составляют не вооруженные комбатанты, а гражданские
лица(4,с.108-110).
Основная гонка ядерных вооружений закончилась во времена холодной войны, ядерное
оружие стало сдерживающим фактором, обеспечивающим безопасность. Ядерные страны
готовы применить ядерное оружие. Применение ядерного оружия в ответ на применение
против им. Ядерные разработки Северной Кореи и Ирана способствуют эскалации
напряженности в этих регионах. Новым типом оружия, обусловленным перехода военных
действий в киберпространство и это является информационное оружие. Под
информационным оружием американские специалисты понимают «совокупность специально
организованного и структурированного информационного трафика, который, наряду с
новейшими информационными и телекоммуникационными технологиями, позволяет
целенаправленно уничтожать информацию, ограничивать допуск законных пользователей,
преодолевать системы защиты, дезорганизовывать работу технических средств,
осуществлять дезинформацию, нарушать функционирование носителей информации,
компьютерных систем и информационных сетей . Появление такого типа оружия меняет
механизм развития вооруженных конфликтов. Обладание информационным оружием
обеспечивает политическое и военно-стратегическое преимущество над государствами, у
которых его нет.
Информационное и ядерное оружие может служить для политического давления и для
сдерживания. Вопрос применения информационного оружия начал обсуждаться на уровне
ООН, была поставлена необходимость начать разработку понятия ―информационная
безопасность‖ и учредить международные стандарты обеспечения безопасности глобальных
информационных систем. На саммите ―Группы восьми‖ на Окинаве в 2000 году хартии
―Глобального информационного общества‖, часть этих положений была зафиксирована.
Особую важность приобретает закрепление международных правил обеспечения
информационной безопасности на фоне разработки в США концепции проведения
возможных военных операций в киберпространстве. Информационные сети становятся
наиболее эффективным и распространенным видом современного оружия. Доступность
новых информационно-коммуникационных технологий и социальных сетей позволяет
использовать их в военных целях(11).
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