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Terrorizm, həmçinin, onun nəticələri 
miiasir dünyanm toqquşduğu əsas və 
daha təhlükəli problemlərdəndir. 

Çağdaş dövrümüzün real faktıdır ki, terrorizm 
bir çox dövlətin təhlükəsizliyinə artıq hədə olub, 
özündən sonra böyük siyasi, iqtisadi və mənəvi 
ziyan vurur. Onun qurbanı hər bir dövlət, hər 
bir insan ola bilər.

Terrorizm müasir dövrün ən təhlükəli, çətin 
proqnozlaşdırılan və getdikcə daha müxtəlif 
formalar əldə edən, daha hədələyici miqyaslar 
alan təzahürlərdən biridir. Terror aktları insan 
təbfatı ilə nəticələnir, böyük insan kütbbrinə 
güclü psixoloji təzyiq göstərir, yenidən bərpası 
bəzən mümkün olmayan maddi və mənəvi 
dəyərləri məhv edir, dövb tb r arasında nifaq 
salır, müharibələrə, sosial və milli qruplar 
arasında inamsızlığın və nifrətin yaranmasına 
səbəb olur. Son əsr boyunca terrorizm bir 
hadisə kimi təzahürünü əhəmiyyətli dərəcədə 
dəyişib. Tarixə dövlətlərin kü tbv i terror 
təcrübəsi də məlumdur, m əsələn, faşist 
Almaniyası və ya keçmiş SSRİ-də. terrorizm 
daha çox XX əsrin 60-cı illərindən, dünyamn 
bir çox regionları müxtəlif yönümlü terrorist 
təşkilat və qruplarm aktiv zona və ocaqlarına

çevrilməsindən sonra inkişaf etdi. Bu gün 
dünyada təqribən 500 qeyri-legal terrorçu 
təşkilatlarm olması göstərilir. Terrorizm artıq 
beynəlxalq, qlobal xarakter alıb. Müqayisə 
üçün demək olar ki, bu yaxınlara qədər terro
rizm haqqında yerli-lokal hadisə kimi 
danışılırdısa, artıq 80-90-cı ilbrdə o, beynəlxalq 
miqyas aldı. Bu, beynəlxalq əlaqəbrin inkişaf 
etməsi və qloballaşması, həmçinin, müxtəlif 
sahəbrdə qarşılıqlı əməkdaşlıq səviyyəsinin 
yüksək olması ilə izah olunur. M üasir 
beynəlxalq münasibətbr sistemində beynəlxalq 
sülh və təhlükəsizliyin, fundamental insan 
hüquqlarınm, dövbtbrarası və beynəlxalq 
münasibətbrin pozulmasına səbəb olan bir sıra 
qlobal problembrin, ilk növbədə, beynəlxalq 
terrorizm, separatizm, dini ekstremizm, kütbvi 
silahlanma kimi problembrin müzakirəsi və bu 
problemlərə qarşı birgə mübarizə zərurəti 
getdikcə daha geniş xarakter alaraq 
intensivbşməyə başlamışdır. 1990-ci ilbrdən 
başlayaraq bu problem lər beynəlxalq 
münasibətbrdə müzakirə səviyyəsinə görə 
artıq ilk yerbrdən birini tutur. 1991-ci ib  
qədər, yəni SSRİ-nin dağılması prosesinə kimi 
dünya lctimaiyyətinin эп çox diqqət yetirdiyi 
məsələ soyuq müharibə və bu müharibənin 
kuliminasiya nöqtəsi olacaq nüvə təhlükəsi 
idisə, bundan sonra dünya artıq soyuq 
müharibədən də təhlükəli bir problem b- 
“beynəlxalq terrorizm”b  üz-üzə gəldi.

1991-ci ildən sonra terrorizmin artan xətb 
inkişaf edərək qlobal xarakter almasının əsas 
səbəbbrindən  olan sosializm sistem inin 
dağılmasından sonra SSRİ-nin və digər sosialist
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ölkələrinin nəzarəti altında olan sol təmayüllü 
terror təşkilatlarının sosializm sisteminin 
dağılmasımn və öz himayədarlannı itirmələrinin 
əsas günahkari kimi qərb cəmiyyətini, qərb 
demokratiyasını əsas götürərək demokratik 
rejimli ölkələrə, ilk növbədə, ABŞ və Avropa 
ölkələrinə qarşı keçirdikləri terror aktlarının 
sayını bir neçə dəfə artırıblar. Məhz bunun 
nəticəsidir ki, son dövrlərdə ABŞ, Qərbi Avropa 
ölkələri, ABŞ-ın strateji müttəfıqləri -  İsrail, 
Türkiyə və digər demokratik rejimli ölkələr bu 
gün terrorizmb üz-üzə qalmışlar. Çox təəssüf 
ki, terrorizm qorxutma və məhvetmə silahı kimi 
öz effektivliyini sübut edir. Son bir neçə il 
ərzində terrorizm dünyada qlobal miqyas alıb 
və artım tendensiyasına malikdir.

Müasir dövrdə beynəlxalq terrorizm möv- 
zusunun aktuallaşmasınm bir neçə səbəbi var:

Birincisi, adından göründüyü kimi, problem 
beynəlxalq təhlükə halındadır və beynəlxalq 
arenada bütün səylər bu problemin həllinə 
qarşı yönəlib. Hətta dünyanın ən böyük 
beynəlxalq təşkilatı olan BMT beynəlxalq 
terrorizmə qarşı getdikcə daha ciddi mübarizə 
aparır. BMT Baş Məclisinin sessiyalarında 
BMT-nin 6-cı komitəsinin (hüquq komitəsi) 
hazırladığı “Beynəlxalq terrorizm haqqında 
hesabat” müzakirə edilir və müvafıq qərarlar 
qəbul edilir. Bu proses artıq daimi xarakter 
almışdır. Həmçinin, BMT çərçivəsində 
beynəlxalq terrorizmb mübarizə haqqında bir 
neçə Konvensiya və Bəyannaməbr imzalanmış, 
qətnamələr qəbul edilmişdir.

Terrorizmb mübarizədə BMT ib  yanaşı, 
digər beynəlxalq və regional təşkilatların, ilk 
növbədə, Interpol, ATƏT, NATO, MDB, ADT, 
ƏDL, GUAM və digər təşkilatların adını 
çəkmək olar.

Beynəlxalq terrorizm mövzusunu aktual 
edən ikinci bir məsələ insan hüquqları 
məsələsidir. İnsan hüquqlannın, xüsusən də fun
damental insan hüquqlarının qorunması 
müxtəlif beynəlxalq Konvensiyalarla müəyyən 
olunub. Ancaq terror aktını həyata keçirənlər 
üçün insan hüquqlarının hansı konvensiya ib

və necə qorunması eb  bir əhəmiyyət kəsb etmir. 
Ona görə də insanın ən ali hüququ olan 
yaşamaq hüququnun əlindən alınmaması üçün 
bütün səylər insan hüquqlarım kobud şəkildə 
pozan bu problemin həllinə qarşı birbşdirilib.

Mövzunu araşdırmaqda əsas məqsədimiz, bir 
tərəfdən, beynəlxalq terrorizmin beynəlxalq 
problem kimi daha ön sırada durmasını 
vurğulamaq, digər tərəfdən isə terrorizmdən 
əziyyət çəkən d ö vb tlə rin  antiterrorizm  
siyasətinin gündəliyə gətirilməsinin mahiyyətini 
üzə çıxarmaqdır.

Məlum olduğu kimi, terrorizmə qarşı 
mübarizə beynəlxalq və milli səviyyədə apanlır. 
ABŞ, İngiltərə, Almaniya, Fransa, İsrail, 
Türkiyə, İtaliya, İspaniya və digər dövbtbrin 
dəqiq işbnm iş antiterrorizm  strategiyası 
mövcuddur. Bu ölkəbrin müxtəlif elmi-tədqiqat 
institutlarında, strateji araşdırmalar mərkəzb- 
rində terrorizm mövzusu geniş şəkildə tədqiq 
edilir, araşdırıhr və müxtəlif tədqiqat əsərləri, 
monoqrafiyalar yazılır.

Azərbaycan da terrorizmin doğurduğu ağır 
nəticəni yaşayıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
başlayandan sonra erməni terrorçularının 
Azərbaycan ərazisində həyata keçirdikbri 
müxtəlif terror aktları, Bakı Metropolıtenində 
baş verən terror partlayışları, Azərbaycan 
prezidentinə qarşı bir neçə dəfə terror aktı cəhdi, 
yüksək səviyyəli dövbt rəsmilərinə qarşı 
törədilən terrorlar məhz bu qəbildəndir.

Tamamilə aydındır ki, bu təhlükəli problemb 
mübarizə üçün dövbtlərin öz güclərini yüksək 
səviyyədə koordinə etməsi, beynəlxalq 
təşkilatlar şəbəkəsi yaratm ası lazımdır. 
Həmçinin terrorizmb mübarizəylə bağlı effektiv 
fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün onun vahid 
beynəlxalq hüquqi anlayışlarınm, cinayətin 
bu növünün dəqiq hüquqi xarakteristikasırun ha- 
zırlanması vacibdir.

ABŞ-daki 2001-ci il 11 sentyabr 
hadisəbrindən sonra hamıya aydın oldu ki, hətta 
эп güclü olan dovlət belə özünü terror 
təhlükəsindən qoruya bilmir. Dünyanın эп 
güclü dövbti olan ABŞ dövbtinin xüsusi
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xidməti və ordusu terror aktlannm qarşısmı ala 
bilmədi.

Beləliklə, sonda bir faktı göstərmək lazımdır 
ki, beynəlxalq terrorizmlə mübarizəyə bütün 
inkişaf etmiş dövlətlər tərəfındən ümümdövlət 
məsələləri kimi baxılır.

Terrorizm anlayışı və terror 
tarixinə bir nəzər

Terrorizm əməllərini digər qanlı münaqişə- 
lərdən, cinayətlərdən, müharibələrdən fərq- 
ləndirərkən onun tərkibində gözlənilməzlik, 
qalm aqallıq və qəddarlıq kimi am illərin 
mövcudluğuna diqqət yetirməklə qiymət 
vermək zəruridir. Belə ki, müharibə və digər 
silahlı münaqişələr daha anlaşıqlı və praqmatik 
şəkildə baş verir və bu tip aktlar cəmiyyət tərə- 
fındən qəbul olunmuş müəyyən qanunauyğım- 
luqlarla müşayiət edilir. Yəni cəm iyyət 
müharibə ab-havasına uyğunlaşır, baş verəcək 
hər hansı bir qanlı münaqişəyə psixoloji 
cəhətdən hazır olur və burada baş verən 
aksiyalar anonim şəkildə təzahür etmir.

Lakın terrorizm tarixinin bütün mərhələ- 
lərində bu məsələlərə indiki kimi qəti, birmənalı 
münasibət olmamışdır. Məsələn, XVIII əsrin 
sonu XIX əsrin əvvəlləri tərkibində terrorizm 
əlamətləri olan əməl törətmiş şəxslər bir növ 
sosial vəziyyətın ağır olmasından, hakimiyyət 
dairələrının həmin şəxslərə qarşı biganə 
münasibət bəsləməsindən, qəddarlıqdan bezmiş 
və özlərini azadlıq, haqq uğrunda mübarizəyə 
həsr etmiş fərdlər kimi qəbul edililirlər.

Terrorizm -  latın sözü olub, mənası qorxu, 
dəhşət deməkdir. Terrorizm anlayışı ilk dəfə 
siyasi mübarizə forması kimi Böyük Fransa 
İnqilabı dövründə meydana gəldi. Burada 
radikal inqilabçılar siyasi rəqibbrinə qarşı 
repressiya aktlan həyata keçirir, qanlı aksiyalar 
təşkil etməklə öz siyasət və məqsədlərini 
həyata keçirirdilər. Bu cür metod, yəni terror 
aktları, həmçinin, dövlət tərəfındən müxalifətə, 
öz vətəndaşlarına qarşı həyata keçirilə bilər.

Terrorizmi digər cinayətlərdən fərqləndirən 
əsas cəhət, onun siyasi motivlər güdməsi və ya 
bilavasitə dövlətə təsır göstərməsidir.

Terrorizm fəaliyyətini həyata keçirənlər 
fərdi və ya qrup, bir neçə qrup halmda ola bilər. 
Müxtəlif dövlətlərdə olan bu qrupların fəaliyyəti 
“Beynəlxalq terror şəbəkəsi”ni meydana gətirir 
ki, bu da bəşəriyyət üçün ciddi problemlər 
yaradır.

“Terror” dilimizdə qarşı tərəfin fıziki zor 
(hətta, məhvetmə səviyyəsində) vasitəsilə 
qorxudulması kimi müəyyənləşdirilir. Terrorizm 
isə terror praktikasıdır.

Terminologiya cəhətdən qarışdırmamaq 
üçün ədəbiyyatda “terror” (dövlət tərəfmdən zor, 
güc tətbiq etmə; “güclü” tərəfındən zor) və 
“terrorizm” (müxalifət, “zəif ’ tərəfmdən zor 
tətbiqi) anlayışlarmı fərqləndirirlər.

Ümumiyyətlə isə terrorizmin təbii mövcud- 
luğunu izah edərək biz terrorizmə 3 müxtəlif 
nöqteyi-nəzərdən baxa bibrik: 1) kiçik həcmli 
hərbi münaqişə kimi; 2) /criminal xarakterli 
cinayətkarlıq kimi; 3) sosial-siyasi etiraz üzə- 
rində qurulmuş siyasi miibarizə forması kimi.

Terrorizm -  bu, ictimai şəkildə həyata 
keçiribn və ya həyata keçirilməsi ib  hədələnən, 
əhaliyə və sosial qruplara qarşı yönəlmiş və hər 
hansı bir qərarın qəbul olunmasına və ya 
olmamasına birbaşa və ya dolayısı yolla 
terroristbrin maraqlarından irəli gəbn qeyri- 
qanuni yollarla təsir formasıdır [4, s. 28].

Beynəlxalq terrorizmin çoxplanlı xarakterini 
və təhlükəlilik dərəcəsini nəzərə alaraq onun 
aşağıdakı xüsusiyyətbrini sadalamaq olar:

-  terrorizm  d övb tin , cəm iyyətin və 
şəxsiyyətin həyati əhəmiyyətli maraqları 
dairəsinə dağıdıcı təsir göstərir;

-  terror hücumlarının əsas obyekti siyasi və 
sosial təhlükəsizlik, siyasi münasibətbr və 
institutlar sistemi, cəmiyyətin dini-mənəvi 
dəyərləri və insan hüquqlarıdır;

-  terrorizm günahsız əhalinin qurbanına çev- 
rildiyi zorun aşağıdakı formalarından istıfadə 
edir: qətl, insan kütbsinin daha six toplaşdığı 
ərazibrdə, nəqliyyat vasitəbrində, yaşayış bi- 
nalarında -  partlayış, girov götürmə, hava və 
dəniz gəm ilərinin, yerüstü nəqliyyat 
vasitəbrinin əb  keçirılməsi və s;
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-  müasir terrorizm üçün həddən artıq yüksək 
səviyyədə planlaşdırma xarakterikdir və s.

Beləliklə, bu gün beynəlxalq terrorizm 
inkişaf etmə tempinə, təşkilati səviyyəsinə, 
maddi-texniki və maliyyə təminatına, miqyasına 
(milli və transmilli), ağırlılıq dərəcəsinə, 
qurbanlarmın sayma, xarakter və məqsədinə 
görə bəşəriyyəti təhlükə altına alan qlobal bir 
fenomenə çevrilmişdir.

Hal-hazırda beynəlxalq terrorizmə anlayış 
verilməsi gündəmdə olan эп böyük və həll 
edilməsi çətin hesab edilən problemlərdən biri 
sayılır.

Hüquqi təcrübədə bəzi hallarda terroristbrin 
cinayətkar əməllərinin təsnifatlandınlmasma da 
cəhdlər edilir. Məsəbn, Cinayət hüququ üzrə 
Beynəlxalq Assosiasiyanm katibi Ş.Bassiuni 
(ABŞ) beb  bir addım atıb. O, terroristbrin 
törətdikləri cinayətləri aşağıdakı kimi təsnifat- 
landırmışdır: 1) adam oğurluğu; 2) adamların 
girov götürülməsi; 3) bomba-məktubların 
göndərilməsi; 4) hava gəmisinin ələ keçirilməsi; 
5) adam öldürmə; 6) soyğunçuluq; 7) yanğınlar; 
8) partlayış törətmə; 9) silahlı basqın; 10) 
snayperlərdəıı istifadə etmə və s.

Bəzi hallarda terror anti-dövbt terrorizmi 
kimi də təqdim olunur. Bu növ terrorizmdə xalq 
dövbtin elementi olduğundan bütün anti- 
dövlət terrorizminin növbri xalqa qarşı yönəlir.

Beynəlxalq terrorizmin əlamətləri, əsasən, 
Vahid Konvensiya layihəsinin 1-ci maddəsində 
əks olunmuşdur. Həmin maddədə qeyd olunur 
ki, ictimaiyyəti qorxutmaq və ya ziyan yetirmək, 
yaxud girov götürülmüş şəxslərin və ya 
ictimaiyyət nümayəndələrinin öldürülməsi 
məqsədi ib  beynəlxalq müdafıə altında olan 
nəqliyyat və ya rabitə sisteminə qarşı yönələn, 
dövb tb r arasında və ya ayrı-ayn dövbtbrin 
vətəndaşları arasında dostluq əlaqələrinin 
pozulması m əqsədib beynəlxalq müdafiə 
altında olan mülkiyyətə və yerb rə  zərər 
yetirilm əsinə səbəb olan, adından asılı 
olmayaraq, fərdin və ya fərdbr qrupunun hər 
hansı hərəkəti beynəlxalq terrorizm cinayəti 
hesab ediləcəkdir.

Beynəlxalq terrorizm -  insanların mənasız 
ölümünə, dövbtbrin və onların nümayəndəb- 
rinin normal diplomatik fəaliyyətbrinin pozul- 
masına səbəb olan, beynəlxalq kontraktların və 
görüşbrin keçirilməsini, habeb  dövlətbr 
arasında nəqliyyat əlaqələrini çətinbşdirən 
beynəlxalq miqyaslı ictimai təhlükəli əməlbrin 
məcmusudur.

B eblikb, beynəlxalq terrorizm -  qisas, 
özünütəstiq, beynəlxalq qurumları, konkret 
dövlətlərin hakimiyyət orqanlarmı və ya 
dövlət rəhbərlərini hər hansı qərarın qəbul 
edilməsinə, beynəlxalq hüquq əsasında 
müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsindən 
çəkindirməyə məcbur etmək, beynəlxalq 
təhlükəsizliyi və ya dövlətlərarası münasibət- 
ləri pozmaq məqsədi ilə konkret fərdlər və 
ya onların öldürülməsi, beynəlxalq təşkilat- 
ların və ya həmin təşkilatlara tabe olan qu- 
rumlarm yerləşdiyi binaların müxtəlif üsul- 
larla dağıdılması, əməkdaşlarma bədən 
xəsarəti yetirilməsi və ya onların öldürülməsi, 
diplomatik nümayəndəliklərin partladılması 
və ya orada çalışan fiziki şəxslərə bədən 
xəsarəti yetirilməsi və ya onların öldürülməsi, 
qeyd olunan qurumların və ya onlarda 
çalışan şəxslərin əmlakımn məhv edilməsi, 
yaxud bu cür hərəkətləri törətmək barədə 
hədəbrin yayılmasıdır.

Bir az da tarixə nəzər salaq: Terrorizmin 
yaranma tarixi ib  bağlı tarixçibr və politoloqlar 
arasında fıkir ayrılığı mövcuddur. Bəziləri hər 
bir siyasi qətli terror səviyyəsində gördüyü üçün 
terrorizm tarixi antik dövrə gedib çatır. Digərləri 
isə terrorizmi XX əsrin sonunun fenomeni sa- 
yırlar. Fransız tarixçisi M. Ferro isə terrorizmi 
“XI-XII əsrlər islam Hoşaşin adətinin 
spresifıkliyi” kimi qəbmə verir. Bəzı müəllifbr 
isə müasir terrorizmin yaranışını postnapaleon 
Restavrasiyası dövrü ib  bağlayırlar.

Terrorizm daim insanın yol yoldaşı olub. 
Həb bizim eranın I əsrində İudeydə romalılarla 
əməkdaşlıq edən və yəhudi aristokratiya 
nümayəndəbrini aradan götürən “sikaribr”
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sektası (sika -  xəncər və ya kiçik qılınc) 
fəaliyyət göstərirdi. Нэ1э Akvinalı Foma və 
xristian kilsəsı ataları, onların fıkrincə, xalqın 
düşməni olan hakimlərin öldürülməsinə yol 
verirdibr. Orta əsrlərdə müsəlman sektası olan 
“assoşafılər”in nümayəndəbri xəlifə və əmirləri 
öldürməyə cəhd edirdilər. Elə bu dövrdə 
Hindistan və Çində də bəzi gizli cəmiyyətlər 
siyasi terrora əl atırdılar. Tarixçilər “opriçnina 
terroru”, yakobin terroru, vətəndaş müharibəsi 
zamani qırmızı və ağ terror və s. haqda da 
yazırlar. Ancaq “kütləvi” xarakter daşıyan və 
özundə idologiya, təşkilatçılıq və hərəkatı 
birləşdirən terror XIX əsrin sonlarına təsadüf 
edir. Bu bir sıra ölkəbrdə inqilabi hərəkat və 
təşkilatların fəaliyyətində öz əksini tapdı. 
Məsələn, Rusiyadakı xalqçıların 1876-cı ildə 
“Torpaq və azadlıq” təşkilatım yaratması, 3 il 
sonra bu təşkilatın “Çorniy peredel” və 
“Narodnaya volya” hissələrinə parçalanması 
və nəhayət, narodovolyaçların sırf siyasi ter
ror yolunu tutması buna misaldı.

Əlbəttə ki, I Pavellə II Aleksandrin qətlləri 
arasında fərqi tarixçibr görür. Birinci hadisə, 
saraydaxili hakimiyyət mübarizəsinin (antik 
dövrdəki kimi), ikinci isə ölkədəki inqilabçılann 
fəaliyyətinin nəticəsi oldu [3, s. 15].

Müasir terror ilk dəfə 1876-cı ilin dekabnnda 
İtaliya anarxistbri federasiyasının bəyannamə- 
sində, daha sonra isə fransız anarxisti Pole Bruss 
tərəfindən inkişaf etdirilmiş “fəaliyyət ib  
təbliğat” şüarı ib  yarandı. XIX əsrin sonu 
Avropa və ABŞ-da davamlı anarxist terrorları, 
Rusiyada terror mübanzəsi və terrordan istifadə 
də olmaqla İrlandiya, Polşa, Balkanlarda və 
Hindistanda milli azadlıq hərəkatı dövrü idi [5, 
s. 15].

Yeni tip terrorizmin yaranmasına isə texniki 
ınkişaf şərait yaratdı: dinamitin kəşfı, həmçinin, 
KİV-brin inkişafı və informasiyanın ötürülməsi 
vasitəsi yolu və s. Bu, terror aktlarının 
effektivliyinin təbliğatını artırdı.

Artıq XIX əsrin ikinci yarısından terrorizm 
ictimai həyatın daimi faktorlarından birınə

çevrildi. Onun nümayəndəbri- rus “xalqçılar”ı, 
İrlandiya, Makedoniya, Serbiyadaki radikal- 
nasionalistbr, 90-cı illərdə Fransada anarxistlər, 
həmçinin İtaliya, İspaniya, ABŞ-da analoji 
hərəkatlardır [1].

Müasir dövrdə terrorun növləri

Terrorizm problemini araşdırarkən terroriz
min və terror aktının növbrinə xüsusi fıkir 
vermək lazımdır. Çünki bəzən terrorizm dedikdə 
yalnız kriminal fəaliyyət, terror aktı dedikdə 
partlayış, insan ölümü, dağmtı başa düşülür. 
Ancaq həyata keçiribn terror fəaliyyətini və 
terror aktlarınm özünün də müxtəlif formala- 
rı var:

Siyasi terrorizm. Geniş mənada bütün 
terror növbri siyasi məqsədbrb həyata keçirilir. 
Yəni iqtisadi, sosial, psixoloji, dini, kriminal və 
s. terrorizmdə siyasi çalarlar var. Ancaq dar 
mənada siyasi terrorizm dövbt orqanlarınm 
fəaliyyətinə, onların çıxardığı qərarların ləğvinə 
və ya terrorizmə sərf edən qərarlann qəbuluna 
təsir etmək üçün həyata keçirilən terror aktı for- 
masıdır.

İqtisadi terrorizm. Əsasən, ağır sosial- 
iqtisadi çətinlikbr nəticəsində yaranır və aşağı 
sinfin nüm ayəndəbri bu terror növündən 
istifadə edir. Həmişə terror hədəfı kimi iqtisa
di qurumlar seçilir. Sahibkarların ağır iş 
metoduna -  fasibsiz iş saatı, az этэк  haqqı, itki 
zamanı a ibb rə  kompensasiyaların ödənilmə- 
məsinə etiraz edən işçibr istismar edilməbrinin 
qarşısını almaq məqsədi ib  ışbdikbri zavod və 
fabrikbrə, digər iqtisadi obyektlərə ziyan vu- 
raraq avadanlıqlan yarasız hala salırlar. Iqtisadi 
terrorizmə misal: Luddizmın son həddi.

Iqtisadi terrorizm XX əsrin əvvəllərində 
Bakının neft sənayesində çalışan fəhbbrin sa- 
hibkarlara qarşı apardığı mübarizədə xüsusi yer 
tutur. Məsələn, 1903-cü ildə Bakıda ümumi tətil 
zamanı neft buruqlarının yandırılm ası, 
avadanlıqların və dəmir yollarının istifadəsiz 
hala salinmasına gətirib çıxarmışdı [1].
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Müasir dövrdə də terror təşkilatlan iqtisadi 
terror ııövündən mütəmadi yararlanırlar və 
mübarizə hədəfınə iqtisadi cəhətdən ziyan 
vurmaq üçün iqtisadi infrasturkturları məhv 
edirlər. Məsələn, Yaxın Şərqin bir sıra terror 
təşkilarlarınm regionda yerləşən qərb bankla- 
rını partlarması.

İdeoloji terrorizm. Müəyyən ideologiyanm 
yayılmasını təmin etmək üçün həyata keçirilən 
terrorizmdir. 2 əsas formada özünü büruzə verir.

Siyasi-ideoloji terrorizm siyasi ideologiyanı 
yaymaq üçün həyata keçirilən terrorizm nö- 
vüdür. Siyasi ideologiyanın yayılmasında əsas 
məqsəd dövlətin ətrafında “təhlükəsizlik sipəri” 
çəkmək və digər regionlarda maraqlarını təmin 
etmək üçün müttəfiq əldə etməkdir.

II Dünya müharibəsindən sonra SSRİ-nin 
Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində sol 
ideologiyasının yayılması və bu ölkələrin 
“sollaşması” artıq SSRİ-yə gözlənilən qərb 
təhlükəsinin qarşısında sipər idi və Sovet 
İttifaqı bu sipəri yaratmaq üçün siyasi-ideoloji 
terrorizmdən də istifadə etmişdi. Həmçinin, 
SSRİ kapitalizmi daxildən dağıtmaq üçün Av- 
ropanın bir sıra kapitalist ölkələrində marksist- 
leninçi təmayüllü terror təşkilatlan da yaratmağa 
nail oldu. Almaniyada “Baader M ein h o fİta - 
liyada “Qırmızı Briqada”, Fransada “Aksion 
Dairekt”, Belçikada “SSS”, Yunamstanda “ 17 
noyabr” və s. bu qəbildən idi.

Dini-ideoloji terrorizm dini ideologiyanı 
yaymaq üçün həyata keçirilən terrorizmdir. Ölkə 
ərazisinə müxtəlif yollarla daxil olmuş və 
ölkədo mövcud olan dinə qarşı təbliğat aparan, 
ölkənin dünyəvi quruluşuna qarşı çıxan və öz 
dini ideologiyasm ı yaymaq istəyən dini 
missionerbr tərəfındən həyata keçirilir. Bu 
terrorizm zamani maddi təminatı zəif olan 
kütlə pulla ələ alınır, onlar dini ideologiyanı 
yaymağa cəlb edilir və həmin kütlənin 
əksəriyyəti öz dinini dəyişir. Terror isə onlara 
aşılanan dini fanatizmin nəticəsi ola bilir.

Dini terrorizm müxtəlif dini təriqətlərə 
sitayiş edən qruplann qarşıdurması zamani mey

dana çıxır. Dini terrorizm müxtəlif zamanlarda, 
əsasən, dini təriqəti qeyri-sivil yollarla yaymaq, 
“din qardaşlarma” yönələn təzyiqlərə cavab 
vermək üçün və s. həyata keçirilir. Dini 
terrorizm, həmçinin, siyasi zıddiyyətlər zamani 
dini təfəkkürün müəyyənedici amil olduğu 
vaxtda meydana çıxır. Məsələn, İrlandiyada ka- 
tolik-protestant qarşıdurması, Kəşmirdə bir 
sıra dini radikal təşkilatlar tərəfındən həyata 
keçiribn terror aktları və s.

Sektant terrorizm bır sıra totalitar xarakterli 
sektalar tərəfındən həyata keçırılir. Terror 
obyekti kimi bütün cəmiyyəti seçən bu 
terrorizmin məqsədi daha sivil, daha ədabtli 
cəmiyyət formalaşdırmaqdır. Məsələn, ABŞ-da 
“Menson dəstəsi”, Yaponiyada “Aum Simike” 
qrupu və s.

İrqi terrorizm mövcud irqi üstünlüyü 
qorumaq üçün müxtəlif sosial qruplar arasında 
baş verən mübarizənin nəticəsində yaranan və 
irqi ayrı-seçkilik yaradan terrorizmdir. Bu 
zaman əsas terror obyekti kimi dövlətin 
daxilində yaşayan irqi azlıqlann nümayəndəbri, 
irqi qruplar, onların birbşdiyi təşkilat seçilir. 
ABŞ-da “Ku-Klus-Klan” təşkilatının zəncibrə 
qarşı etdiyi zorakılıqlar, Almaniyada nasistbrin 
alman irqini başqalarından üstün tutaraq qey- 
ri-alm anlara qarşı etdiyi zorakılıqlar bu 
qəbildəndir.

Dövlət terrorizmi bir dövbt tərəfindən 
düşünülmüş və məqsədyönlü şəkildə digər 
dövbtin ərazisində həyata keçiribn zorakılıq 
metodudur. Əsas məqsəd reallıqda təsir göstərə 
bilmədiyi və ya geosiyasi, siyasi, iqtisadi, 
ideoloji maraqlar naminə həmın dövləti öz təsiri 
altına salmaq və ya ümumilikdə məhv etməkdir. 
Ümumiyyətb, dövbt terrorizmi siyasi dövbtlər 
tərəfindən strategiya formasında işlənib 
hazırlanır və həyata keçirilir. M əsələn, 
Erm ənistan Respublikası. 1988-ci ildən 
başlayaraq Azərbaycana qarşı dövlət terrorizmi 
siyasəti həyata keçirir.

Etnik və ya milli terrorizm hər hansı bir 
dövbtdə yaşayan etnik qruplann, milli azlıqlann
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həyata keçırdiyi terror aktı növüdur. Məsələn, 
bask seperatçılan (ETA). Ölkəmiz də müəyyən 
vaxtda belə terrorun hədəfmə çevrlib. Ermənilər 
Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərdə yaşayan 
azərbaycanlılara qarşı etnik terrora əl atıb.

Kriminal terrorizm narkotik ticarəti, silah 
qaçaqmalçılığı, reket fəaliyyəti və digər gəlirli 
sahələr üzərində nəzarəti ələ keçirmək üçün 
həyata keçirilən terror növüdür.

Sosial terrorizm. cəmiyyətdə baş verən 
sosial-siyasi münaqişələr zəminində formala- 
şan sosial terrorizm özünü iki istiqamətdə 
göstərir:

1) sol (inqilabi) terrorizm. İdeoloji cəhətdən 
sol (marksizm, leninizm, trotskiçilik, sosializm, 
maoçuluq) təmayüllərə əsaslanan sol terrorizmin 
əsas məqsədi iş adamlanna, dövlət məmurlanna, 
iqtidar partiyalan liderlərinə və s. şəxslərə qarçı 
mübarizə aparmaqla, terror aktı həyata 
keçirməklə sosializm sisteminin qurulmasına 
nail olmaqdır. Sol terrorçular gizli təşkilatlar, 
qruplar yaradırlar;

2) sağ (qeyri-inqilabi) terrorizm. Ənənəvi 
milli siyasi, həmçinin, keçmiş milli tarixi 
dəyərlərə əsaslanan sağ terrorizmin əsas 
məqsədi liberallara və milli azlıqların 
nümayəndələrinə qarşı mübarizə aparmaqla 
yekcins və sərt rejimlı dövbt yaratmaqdır. 
Sollardan fərqli olaraq sağ terrorçular qanuni 
fəaliyyət göstərən xüsusi təşkilatlar yaradırlar.

Daxili terrorizm. Bir ölkənın ərazisində 
həyata keçiribn terror aktıdır. Terror aktını 
həyata keçirənbr və terror aktının qurbanları 
eyni ölkə vətəndaşlarıdır. B eb terror aktları 
Əlcəzairdə, Türkiyə və başqa ölkələrdə baş 
verib. Məsələn, Əlcəzairdə daxili terrorizm 
“Silahlı İslam Qrupu” tərəfmdən həyata keçirilir. 
Təçkilatm əsas məqsədi Əlcəzairdə möveud 
hakimiyyəti devirməklə islam dövləti yarat- 
maqdır.

Xarici terrorizm. Terror təşkilatları və 
terrorçu şəxslər tərəfindən xarici ölkə 
vətəndaşlarına, beynəlxalq təşkilat nümayəndə- 
ləri və digərlərinə qarşı həyata keçirilən

terrorizmdir. Məsələn, “ASALA”, “Əl-Qaidə” 
və s.

Kiberterrorizm (Kompyuter terrorizmi).
Kompyuter şəbəkəsinə təcavüz anlamında 
olan kompyuter terrorizminin ilk əlamətləri 90- 
cı illərin əvvəllərində meydana çıxdı. 
Kompyuter xakerbri tərəfmdən kompyuter 
və Internet şəbəkəsinə müxtəlif viruslann daxil 
edilməsi, xaker hücumları acı nəticəbrə səbəb 
olaraq külli miqdarda maddi ziyanlara yol 
açır və müxtəlif təşkilatların, insitutların, 
ümumilikdə comiyyətin normal iş ahəngini 
pozur.

Kimyəvi terrorizm. Müasir dövrdə daha 
qlobal və özünə qarşə mübarizə proqramı 
tələb edən problemdir. Çünki bu terror 
növündən bir dəfə istifadə olunub. 1995-ci ildə 
Yaponiyada “Aum-Sinrike” sektasinin sarin 
qazmdan istifadə edərək Tokio metrosunda 
həyata keçirdiyi terror aktında 12 nəfər ölüb, 
5000 nəfərə yaxın adam isə zəhərbnib. E b  bu 
aktla da kimyəvi terrorun əsası qoyulub.

Kimyəvi terrorizm iki hissəyə aynlır: 1) küt- 
ləvi qırğın məqsədib həyata keçiriən terror aktı;
2) iqtisadi cəhətdən ziyan vurmaq üçün edibn 
hücumlar.

Bioloji terrorizm kütbvi qırğın törətmək 
üçün əhalinin six məskunlaşdığı yerlərə 
müxtəlig bakteriyalann, viruslann, mikroblann 
atılmasıdır. Məsələn, beb terror aktı 2001-ci ildə 
ABŞ-da baş vermişdir. 11 sentyabr hadisəbrin- 
dən sonra müxtəlif ünvanlara zərflərə göndəribn 
“Sibir Xorası” virusu və s. hadisələr.

Nüvə terrorizmi terror təşkilatlannın kütbvi 
qırğm törətmək və böyük dağıntılara səbəb 
olmaq üçün radioaktiv (nüvə) maddəbrdən 
istifadə edərək keçirdiyi terror aktıdır. İndiyə 
qədər beb  təsirli terror aktı baş verməsə də, 
nüvə terrorizmi müasir dünya üçün ən təhlükəli 
problembrdən biridir.

Terror aktının növləri: təxribat, girov gö- 
türmə, nəqliyyat piratlığı, xüsusi əhəmiyyətli 
tikilibri və binaları əb  keçirmək və s.
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