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Сьогодні Закавказзя або так званий Південний Кавказ, як
називають його останнім часом, стало місцем протистояння трьох
наймогутніших сил (потуг) світу – США, Росії та Європейського
Союзу (ЄС). Так, влітку 2004 р. Вашингтон оголосив регіон сферою
своїх стратегічних інтересів [1]. Разом з тим Південний Кавказ є
традиційною сферою впливу Російської Федерації (РФ), яка має з ним
безпосередні кордони. Однак Москву все більше хвилює проникнення
в Закавказзя ЄС,  ніж США й НАТО. Розширення ЄС на
пострадянський простір позбавляє Кремль можливості здійснювати
активну економічну експансію в країни регіону, де російські товари
поки що залишаються конкурентноздатними.

Усі зацікавлені сторони велике значення приділяють співпраці з
Азербайджаном, передусім як з найбільшою державою на Південному
Кавказі і єдиною в регіоні, що володіє значними покладами вуглеводів.
Водночас викликає інтерес позиція самого Азербайджану, який
потрапив в епіцентр протистояння наймогутніших міжнародних
гравців. Сьогодні здається ні в кого не викликає сумніву, що із
середини 90-х – до початку 2000-х років, за керівництва Гейдара
Алієва Баку віддав перевагу співпраці з Заходом, а передусім – США і
НАТО.  Офіційно ж, щоб не зашкодити розвитку стосунків з усіма
головними партнерами, зокрема з Туреччиною та Іраном, Г. Алієв-



старший був одним із перших на пострадянських просторах, хто
проголосив проведення політики багатовекторності.

Атлантичний напрямок зовнішньої політики Баку
Баку віддавав пріоритет західному напрямку в зовнішній політиці,

що зумовлено низкою чинників. Насамперед передувало цьому
поступове проникнення американців у Закавказзя на початку 90-х
років ХХ ст.,  коли в регіоні були виявлені значні запаси нафти і газу.
Намагаючись встановити свій контроль над ними та майбутніми
шляхами їх транспортування, США відкрито оголосили Каспійський
басейн зоною своїх важливих інтересів.

У 1993 р. Єврокомісія Європейського Союзу запропонувала
програму TRACECA – Транспортного коридору Азія-Кавказ-Європа,
що отримала назву “Відродження Великого шовкового шляху” [2].
Програма передбачала будівництво нових і відродження старих
транспортних шляхів для доставки нафти і газу з Центральної Азії і
Каспійського басейну західним споживачам. До TRACECA
пострадянські країни Закавказзя виявили значну зацікавленість. США
підтримали реалізацію програми, водночас прагнули залучити країни
Центральної Азії та Каспійського регіону до співробітництва з НАТО,
що, зокрема, мало гарантувати безпеку TRACECA в майбутньому.

1994 р., після підписання Азербайджаном, Нагорним Карабахом і
Вірменією спільної угоди про припинення вогню, закавказькі держави
(Грузія, Вірменія й Азербайджан) уклали з НАТО договір про
співпрацю в рамках програми “Партнерство заради миру”. Кожна
країна мала індивідуальну програму партнерства (ІПП). Найбільший
інтерес НАТО проявляло до Азербайджану, як найбільшої держави
Закавказзя за своїм економічним потенціалом, територіальними
розмірами та чисельністю населення [3]. До того часу як у зовнішній
політиці, так і в галузі воєнного будівництва Баку орієнтувався
переважно на Туреччину. На середину 1990-х років у воєнно-освітніх
закладах цієї країни навчалось близько 500 азербайджанських
військовослужбовців, більш ніж з двадцяти воєнних спеціальностей.

У співробітництві з НАТО Азербайджан виявляв зацікавленість
натовським досвідом врегулювання воєнних конфліктів, управління
кризовими ситуаціями, обміном інформацією щодо контролю за
звичайними озброєннями, а також питанням охорони трубопроводів.
Відповідно до ІПП республіка брала участь у навчаннях Альянсу та
конференціях з їх планування. Влітку 1998 р., виступаючи на засіданні
Ради Євроатлантичного Партнерства (РЄАП), міністр оборони
Республіки Азербайджан (РА) С. Алієв закликав натовські країни
надати двосторонньому співробітництву з Баку пріоритетне значення.



Міністр виходив з того, що Азербайджан, порівняно зі своїми
сусідами (Грузією та Вірменією), досяг у співпраці з НАТО більших
успіхів. Крім того, беручи до уваги великий фактор загроз і ризиків для
Баку, С. Алієв вважав за необхідне розвивати з НАТО “особливе
партнерство”, оформлене на основі двосторонніх угод [4].
Азербайджан намагався залучити НАТО і США до розв’язання
нагорнокарабахського конфлікту. У свою чергу, Вашингтон,
західноєвропейські країни, а також Туреччина, прямо зацікавленні в
розв’язанні вірмено-азербайджанської проблеми, адже стабільність у
регіоні Південного Кавказу гарантуватиме їм безпеку видобутку та
транспортування нафти й газу, насамперед нафтопроводом Баку-
Тбілісі-Джейхан, через територію Азербайджану і Грузії .

У 1998 р. США оголосили Каспійський регіон не лише зоною
своїх життєво важливих інтересів, а й включили його в бойові плани та
зони оперативної відповідальності американських збройних сил.
Закавказька частина регіону (Азербайджан, Грузія та Вірменія)
потрапили до зони відповідальності Європейського командування
збройних сил США.

У квітні 2001 р.  за посередництва Вашингтону в Кі-Уесте
(Флорида) відбулась конфіденційна зустріч між президентами Вірменії
та Азербайджану, під час якої вони досягли усної домовленості щодо
головних принципів мирного врегулювання конфлікту. Передбачалось
повернути Нагорний Карабах під юрисдикцію Азербайджану,
вірменські війська повинні були звільнити шість окупованих
азербайджанських районів, а вірменська община мала отримати в
Нагорному Карабасі право на самоуправління, а також сформувати
національну гвардію і вільну економічну зону. Однак перша спроба
Вашингтону врегулювати азербайджансько-вірменський конфлікт
зазнала невдачі через гостру критику домовленості з боку
громадськості не лише у Вірменії та Азербайджані, а й у Нагорному
Карабасі. Після провалу домовленостей Баку поставив за мету
збільшити свій військовий потенціал за рахунок нафтодоларів і тісної
співпраці з Вашингтоном і НАТО, щоб за сприятливих умов бути
готовим до силових методів розв’язання конфлікту [5].

Через три роки, 12 травня 2004 р., у десяту річницю підписання
домовленості між Баку і Єреваном про припинення вогню в Нагорному
Карабасі, президент Азербайджану Ільхам Алієв (молодший) заявив,
що азербайджанський народ і його армія в будь-який момент можуть
розпочати заходи з метою відновлення територіальної цілісності
держави. Разом з тим, він зазначив, що Азербайджан буде прагнути
розв’язати карабахську проблему шляхом переговорів на основі



міжнародного права [6]. Своєю заявою азербайджанський
президент намагався активізувати міжнародних посередників у
розв’язанні вірмено-азербайджанського конфлікту, передусім Москву,
яку явно влаштовує подібний стан речей у цьому питанні. Баку
вдалося досягнути певних успіхів з цієї проблеми. Зокрема, у січні
2004 р. на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)
більшість депутатів схвали резолюцію з питань формування
демократичних інститутів в Азербайджані, у якій уперше на
міжнародній арені невизнана Нагірно-Карабахська республіка була
названа територією, яку Вірменія завоювала в Азербайджану [7].

Новий етап співробітництва Баку із Заходом розпочався після
подій 11 вересня 2001 р.  в Нью-Йорку. З того часу активізувалось
американське проникнення в Закавказзя з метою формування там
центрів антитерористичної боротьби. У березні 2002 р. Вашингтон
підписав з Азербайджаном угоду про модернізацію збройних сил
республіки за натовськими стандартами. Угода передбачала
розширення можливостей азербайджанського Воєнно-морського флоту
(ВМФ) у гарантуванні безпеки морських кордонів країни, а також
проведення стандартизації контролю аеродромів і повітряного
простору. У квітні 2002 р. на реалізацію угоди Вашингтон виділив
Баку 4,4% млн. дол.

Баку вийшов на новий рівень у взаємовідносинах з НАТО,
Європейським Союзом і США. Навесні 2004 р. узгоджена
індивідуальна програма співробітництва Азербайджану з
Північноатлантичним блоком, яка стала проміжним етапом на шляху
отримання РА статусу кандидата в члени альянсу.  У березні 2004 р.
між Вашингтоном і Баку підписана угода про воєнне співробітництво,
згідно з якою на території республіки тимчасово планувалося
розмістити так звані мобільні підрозділи американських збройних сил.
Баку і Вашингтон заявили, що співробітництво лише сприятиме обміну
воєнним досвідом, включатиме навчання азербайджанських військових
у США та проведення спільних військових маневрів і не передбачає
створення воєнних баз на території Азербайджану [8]. Така форма
співпраці пояснюється тим, що в Азербайджані існує закон про
національну безпеку країни, який забороняє розміщувати на її
території іноземні воєнні бази, тому американські військові підрозділи
назвали “мобільними силами”. У серпні 2004 р. під час візиту міністра
оборони США Рамсфельда до Баку було остаточно прийнято рішення
про розміщення восени того ж року американського мобільного
контингенту. Як зазначив замісник командувача американськими
військами в Європі генерал воєнно-повітряних сил Чарльз-Уолд,



Грузія, Азербайджан і Вірменія тепер визнані новим
геополітичним вістрям завдяки вуглеводним ресурсам Каспію, загрозі
тероризму, незаконній торгівлі зброєю і наркотиками. Разом з тим, він
запевнив, що США не мають наміру створювати в країнах Південного
Кавказу постійних воєнних баз, а лише здійснюють, таким чином,
стратегічне воєнне партнерство [9]. В Азербайджані американські
воєнні патрулюють і гарантують безпеку трубопроводу Баку-Тбілісі-
Джейхан і розміщуються в м. Кюрдамір і селещах Насосний і Гала. Це
дозволить їм також контролювати територію Ірану завдяки
радіолокаційній станції. Крім вище зазначених факторів, Баку
зацікавлений у розміщенні на своїй території американських
військових частин, оскільки це сприятиме створенню додаткових
робочих місць для місцевого населення і є надійним джерелом
надходження валюти до держбюджету (від оренди своєї території
іноземними військовими частинами), а в політичному плані гарантує
підтримку існуючому політичному режиму.

Існуюча думка про те, що Сполучені Штати не збираються
створювати свої воєнні бази в Закавказзі, оскільки регіон
контролюється американськими військовими з території Туреччини, а
значить немає нагальної потреби нарощувати воєнну присутність і,
витрачаючи значні кошти, не відповідає реальності. За словами
азербайджанського воєнного експерта У. Джафарова, воєнна
співпраця Азербайджану і НАТО нині давно вийшла за рамки
програми “Партнерство за ради миру”. Про це свідчить і присутність
американських солдат на території республіки, і візит до Баку восени
2004 р. генсека НАТО – Яапа де Хоопа Схеффера, після якого
Азербайджан отримав домашнє завдання щодо реалізації програми
подібно грузинській – “Навчи і споряди”, яка офіційно
впроваджується з 2005 р. [10].

Однак не можна сказати, що Баку сліпо йде в курсі політики
Вашингтону і НАТО. Передусім він не забуває про свої національні
інтереси, які часто відображають і приватні інтереси панівних кіл
країни. Зовнішня політика Азербайджану нерідко нагадує своєрідні
торги, кінцева мета яких – відновлення територіальної цілісності
держави, здобуття виняткового права на розробку спірних нафтових
родовищ у Каспійському морі й звичайно збагачення панівного клану.
Так, восени 2004 р. в Азербайджані планувалось провести воєнні
навчання “Cooperative Best Effort 2004” за участю держав альянсу та
їхніх партнерів з СНД. Уперше в них мали брати участь Вірменія і
Білорусія [11]. Однак в останній момент командування альянсу
змушене було відмінити навчання, чого в практиці НАТО ще не було.



Головна причина – незгода Баку, щоб у навчаннях брала участь
Вірменія. Таке рішення азербайджанського керівництва напередодні
запланованих навчань було зумовлено масовими мітингами і пікетами
населення країни. Вони проходили протягом кількох тижнів за
підтримки провідних засобів масової інформації з єдиною вимогою –
не допустити прибуття вірменських військовослужбовців до
Азербайджану для участі в навчаннях. Брюссель намагався
врегулювати ситуацію і запросив керівників міністерств закордонних
справ обох держав до штаб-квартири НАТО для переговорів, але
компромісу не досягли [12]. Звичайно рішення Баку могло похитнути
довіру з боку західних партнерів, проте в даному випадку керівництво
країни виконувало волю власного народу і тим самим ще раз
акцентувало увагу Заходу на необхідності розв’язання
азербайджансько-вірменського конфлікту стосовно Нагорного
Карабаху відповідно до національних інтересів Азербайджану.

Баку також сподівався отримати силову підтримку від Заходу як у
протистоянні з Єреваном стосовно карабахського конфлікту, так і в
суперечках з державами регіону щодо розподілу шельфу Каспійського
моря [13]. Така політика в останньому питанні була зумовлена
декількома чинниками. По-перше, різким скороченням в Азербайджані
запасів нафти на суші, що штовхало його керівництво до прискореного
освоєння нових родовищ на шельфі Каспійського моря. Як наслідок,
енергетична залежність Азербайджану від морських родовищ нафти
вплинула на його політику. Ще 1994 р. Баку в односторонньому
порядку, без врахування інтересів інших прикаспійських держав,
оголосив про свій сектор на Каспійському морі [14]. У 1995 р. в новій
Конституції Азербайджану було закріплено положення про існування
національного сектору на Каспії, що стало явним порушенням
сучасного міжнародного права, оскільки представляло собою
односторонню анексію певної частини акваторії моря з боку Баку. Без
узгодження з іншими державами регіону Азербайджан довільно
визначив і окреслив свій сектор і розпочав освоєння нафтових
родовищ, обґрунтовуючи свої дії традиційною практикою
господарського освоєння Каспійського моря, яка сформувалась у
радянські часи та давньоримським правом першовідкривача. Останній
включає принцип “uti possidetis”, тобто, хто освоїв родовище раніше
всіх, той продовжує ним володіти [15].

На відміну від інших держав регіону, азербайджанське керівництво
відстоює концепцію національних секторів не лише для морського дна,
а й водної товщі та поверхні.

Гострі суперечки щодо розробки деяких нафтових родовищ на



Каспії Баку має з Туркменістаном та Іраном. Стосунки з Тегераном
були ускладнені підтримкою останнім Вірменії у її боротьбі з
Азербайджаном за Нагорний Карабах. У липні 2001 р.
азербайджансько-іранські протиріччя могли перерости в збройний
конфлікт. Тоді сторожовий корабель берегової охорони Ірану змусив
азербайджанське судно, зафрахтоване англійською компанією “Брітіш
петролеум”, припинити розвідувальні роботи на спірних з Баку
нафтових морських родовищах. Літаки військово-повітряних сил Ірану
в липні-серпні 2001 р. неодноразово порушували повітряний простір
Азербайджану. Однак ці події викликали негативну реакцію як з боку
США, так і Туреччини, і навіть Росії. Якщо Вашингтон давно відносив
Іран до табору країн так званої “вісі зла” і його негативна реакція була
зрозумілою, то досить різка позиція Туреччини була дещо новою.
Анкара заявила, що надає виняткове значення незалежності та
територіальній цілісності Азербайджану і готова всебічно йому
допомагати, зокрема у воєнній сфері [16]. У 2001 р. відбулися значні за
масштабами турецько-азербайджанські воєнні навчання з метою
підтвердити рішучість своєї заяви і продемонструвати силу Тегерану
[17].

Згодом стосунки між Баку і Тегераном вдалось дещо поліпшити,
але узгодити схему розподілу Каспію їм не вдалось. Ця проблема не
була розв’язана і під час візиту президента Ірану Мохамеда Хатамі
до Баку в серпні 2004 р. Немаловажну роль у цій суперечці відіграють
США. Зокрема, відразу після візиту іранського лідера до Баку прибув
міністр оборони США Д.  Рамсфельд. Він негативно поставився до
підписаних економічних угод між Іраном і Азербайджаном. Д.
Рамсфельд наголосив, що з Іраном не варто мати будь-які стосунки,
оскільки Тегеран розробляє ядерні програми, які несуть загрозу всьому
світу [18].

Другим чинником зацікавленості Баку в співпраці із Заходом стали
значно завищені попередні підрахунки запасів нафти на території
Азербайджану 1994 р. Тоді вважалося, що республіка володіє 16%
світових запасів цінної сировини, але нові дані 1996 р. свідчили лише
про 3–4% [19]. Цей факт став загрожувати реалізації так званого
“контракту століття” (угода, що передбачала найбільший у світі об’єм
іноземних інвестицій – 10–12 млрд. дол.), який Азербайджану вдалося
підписати в 1994 р. з найбільшими міжнародними фірмами з метою
розробки своїх нафтових родовищ, що, у свою чергу, могло
позначиться на загальній сумі іноземних інвестицій, які мають
надходити до республіки. Уже наприкінці 90-х років минулого століття
було припинено розробку деяких нафтових родовищ як



неперспективних, а річний інвестиційний бюджет найбільшого
міжнародного консорціуму – Азербайджанська міжнародна операційна
компанія (АМОК) (виник після підписання “контракту століття”) – у
1999 р. зменшився майже вдвічі [20].

Отже, керівництво Азербайджану готове йти на різні поступки
західним країнам тільки б вони продовжували інвестувати свої
капітали для реалізації нафтових проектів Баку. Незначна невдача в
освоєнні нафтових ресурсів загрожує Азербайджану економічною
кризою, а режиму Алієвих – великими неприємностями.

Щоб заручитися не лише політичною, а й силовою підтримкою
Заходу в розв’язанні цих двох проблем, Азербайджан морально й
політично підтримав агресію США та Великобританії проти Іраку в
2003 р. Він виявив готовність надати свою територію для сприяння
силам антиіракської коаліції [21]. Але в перші місяці після падіння
режиму С. Хусейна нафтові проекти Азербайджану дещо втратили
свою пріоритетність в очах західних інвесторів, правда, тимчасово.
Невдала окупаційна політика коаліційних сил в Іраку та вимушена
передача ними влади національному іракському уряду (30 червня 2004
р.) знову посилила їх зацікавленість до каспійської нафти.

Навесні 2004 р. заступник командувача європейськими силами
США генерал Чарльз Воулд заявив, що Каспій входить у сферу
стратегічних інтересів Вашингтону, який готовий сприяти безпеці в
регіоні [22]. Як наслідок, на міжнародній конференції з приводу
розподілу Каспію, яка відбулась у березні 2004 р. в Баку, Азербайджан
один з п’яти держав регіону (Росія, Казахстан, Туркменія та Іран) не
підписав домовленості щодо принципів визначення національних
секторів Каспійського моря.

Отже, західний напрямок політики Баку обумовлений
необхідністю залучення інвестицій для освоєння нафтових родовищ на
морському шельфі Каспійського моря й створення необхідних гарантій
безпеки країни. Безпека в енергетичній політиці Азербайджану завдяки
Заходу дозволяє Баку проводити свої інтереси на Каспії без особливого
врахування інтересів інших прибережних держав регіону. У свою
чергу, нафтові корпорації Заходу зробили ставку на Азербайджан як на
найбільш сприятливого партнера для свого проникнення і впливу в
регіоні та як на гаранта прибутку [23].

Залежність Баку від Вашингтона
Азербайджан розвиває із США тісні економічні відносини,

зокрема, між ними підписано низку міждержавних економічних угод –
це договір про режим найкращого сприяння у двосторонній торгівлі та
інвестиційний договір, який передбачає національний режим сприяння



для американських корпорацій-інвесторів в Азербайджані і
навпаки. США сприяють переговорам Баку про вступ до Світової
організації торгівлі (СОТ) [24].

Разом з тим, через традиційну підприємницьку жилку
азербайджанців, яка має місце і в зовнішній політиці уряду країни,
Баку потрапив у більшу політичну залежність від Вашингтону.
Відбулося це під час великої приватизації в республіці, яка
проводилась відповідно до рекомендацій МВФ і за участі іноземних
інвесторів.

Ще 1994 р. після приходу до влади (восени 1993 р.) Г. Алієва
Азербайджан під тиском МВФ розпочав економічні реформи. Була
прийнята перша програма приватизації. На останньому її етапі
передбачалося здійснити “велику приватизацію”, тобто
роздержавлення частини нафтового сектору країни за участі
іноземного бізнесу. Останній мав купувати приватизаційні чеки
(опціони) спеціально призначені для зарубіжних інвесторів. Цим
вирішив скористатися відомий чеський аферист міжнародного
масштабу В. Кожені, щоб заробити на “спекуляційних” операціях.

Його компанія “Minaret group” стала скуповувати “опціони” для
відомих зарубіжних інвесторів, насамперед американських, які бажали
брати участь у приватизації нафтового сектору Азербайджану. В.
Кожені і його партнери, зокрема Ханс Бодмер, добре заробили на
купівлі і продажу азербайджанських приватизаційних чеків. Але в 1997
р. Баку прийняв нову програму, яка не включала нафтовий сектор до
приватизаційного процесу. Велику приватизацію передбачалося
провести за індивідуальними проектами, затвердженими главою
держави.

Отже, “опціони”, які купили іноземні інвестори, виявились
нікому не потрібними клаптиками паперу. Зарубіжні партнери Кожені
не могли стерпіти такого обману. Американські компанії (Oily Rock,
Omega Advisers, Pharos Capitel Management), що придбали
приватизаційні чеки звернулися до суду з позивом, вимагаючи
відшкодування збитків. По цій міжнародній афері була відкрита
кримінальна справа. У суді В. Кожені повідомив, що давав великі
хабарі в мільйони доларів високопоставленим азербайджанським
чиновникам для прискорення процесу приватизації нафтосектору.
Виявилось, що хабарі брали тодішній президент Азербайджану Г.
Алієв, його син віце-президент Державної нафтової корпорації
Республіки Азербайджан (ДНКРА) І. Алієв, колишній голова
Держкоммайна – Н. Насіблі і його заступник Б. Нурієв. Спочатку всі ці
імена фігурували в справі Кожені, проте згодом вони були викреслені



із звинувачувального акту. Вашингтон 0скористався цим небезпечним
для Азербайджану судовим процесом як компроматом і засобом тиску
для досягнення необхідних йому поступок і спрямування Баку в русло
своєї політики [25].

Захід і, зокрема США, після президентських виборів 2003 р. в
Азербайджані, на яких переміг син Г. Алієва – І. Алієв, вимагають від
нового керівництва проведення серйозних соціально-економічних і
політичних реформ. Був навіть встановлений крайній їх термін –
вересень 2004 р. Проте Баку не поспішав виконувати рекомендації,
серед них і Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) щодо програми
скорочення бідності та економічного зростання, які фінансуються
фондом. Як наслідок, у нього виникли проблеми з отриманням
чергового траншу – 18 млн. дол. у рамках програми скорочення
бідності, яка загалом розрахована на одержання 119 млн. дол. [26].
Баку не погоджується з вимогами МВФ щодо підвищення внутрішніх
цін на нафту і нафтопродукти до рівня світових, не поспішає
використовувати нафтодолари для поліпшення економічної
інфраструктури країни (будівництво доріг, системи водо- і
газопостачання, іригацій), системи освіти й охорони здоров’я.
Азербайджанське керівництво до цих пір не знизило податки для
галузей, пов’язаних з нафтою, не здійснило приватизацію двох
держбанків – Міжнародного й Об’єднаного універсального та не
досягло прозорості Нацбанку. У 2004 р. через не виконання Баку
взятих на себе зобов’язань місія МВФ відмовилась відвідати
Азербайджан.

Взаємовідносини Азербайджану з ЄС
В останні роки Азербайджан все тісніше співпрацює з країнами

ЄС. Тривалий час західноєвропейські держави не відносили Закавказзя
(Південний Кавказ) до сфери своїх геополітичних інтересів. Старий
світ сподівався на євроатлантичну солідарність, вважаючи, що весь
Захід на Південному Кавказі гідно представляють США. Але останні
події у нафтодобувних регіонах світу (Іракська війна) показали, що ці
інтереси не завжди співпадають. Євросоюз на чолі з Францією та
Німеччиною заявив, що в нього є свої власні інтереси в Закавказзі.
Тому 2004 р. країни регіону, і зокрема Азербайджан, стали членами
програми Європейського Союзу (ЄС) – “Розширення Європи – нові
сусіди” [27].

Останнім часом Азербайджан отримав від ЄС через різні канали
допомогу на суму 303,3 млн. євро. З них 140 млн. євро від Німеччини.
Берлін надає Баку стабільну економічну й політичну допомогу, при
цьому не акцентує увагу на питаннях дотримання демократичних



принципів і прав людини в Азербайджані. Це відбувається на
фоні регулярної і досить різкої критики Баку з боку інших
європейських держав та міжнародних організацій, які вважають, що в
Азербайджані постійно порушуються права громадян і вимагають
розв’язати питання з політв’язнями [28].

Німеччина ж намагається досягнути значного економічного
проникнення в Азербайджан. У такій співпраці зацікавлений і Баку.
Зокрема, наприкінці літа 2004 р. І. Алієв відвідав Берлін, де провів
переговори з федеральним канцлером і президентом Німеччини –

Г. Шредером і Х. Келером. Були досягнуті домовленості про
ліквідацію подвійного оподаткування й укладено низку угод
економічного характеру [29]. Отже, це ще раз підтверджує слова
президента Азербайджану, що він у своїй зовнішній політиці віддає
пріоритети економічним питанням перед політичними.

Разом з тим, можна констатувати, що Баку перебуває в значній
економічній, воєнній і навіть юридичній залежності від західних
держав. Але він намагається грати на незначних суперечностях між
США і ЄС та окремими державами Західної Європи.

Азербайджансько-іранські стосунки
Зважаючи, передусім, на те, що в Ірані проживає в 3–4 рази

більше азербайджанців, ніж у самому Азербайджані (азербайджанці
друга за чисельністю нація Ірану), ворожі стосунки із сусіднім Іраном
не можуть задовольняти Баку. Крім того, населення Азербайджану на
95% складається з мусульман, тому в умовах антиамериканських
настроїв у мусульманському світі, здійснювати проамериканську
політику і підтримувати Вашингтон у його протистоянні із сусідньою
мусульманською державою небезпечно. Усе це добре розуміє
керівництво як Азербайджану, так і Ірану. Як наслідок, наприкінці
2004 р. під час зростання американської загрози Ірану Тегеран
активізував свої стосунки з Азербайджаном. Тоді Баку відвідали
спеціальний представник президента Ірану з питань Каспію, міністри
безпеки, оборони та охорони здоров’я. Міністр безпеки А. Шахмані,
зокрема, заявив: “Безпека Азербайджану – наша безпека. Наша
обороноздатність – ваша обороноздатність. Ми готові до встановлення
будь-яких взаємозв’язків з Азербайджаном і немає сили, що
перешкодить цьому” [30].

Отже, Іран намагався швидкими темпами розв’язати всі
суперечливі питання з Азербайджаном. Крім того, Тегеран пропонував
Баку виступити посередником у його переговорах з Вашингтоном,
оскільки після подій в Україні був не зовсім упевнений у позиції свого
головного союзника в регіоні – Росії. Взамін Іран зобов’язався надати



гарантії безпеки в договірному порядку, обіцяючи ні за яких
обставин не розв’язувати суперечливих питань між двома державами
силовими методами. Тегеран також висловив згоду поділити
суперечливі частини каспійської акваторії за національними секторами
по серединній лінії, а спірні родовища розділити порівно. Іранський
уряд дозволив відкрити азербайджанське консульство в Тебризі, чого
Баку не вдавалося зробити протягом десяти років. За все це Іран хотів
отримати гарантії того, що Азербайджан не надасть свою територію
американським воєнним для інтервенції чи нанесення удару по Ірану.
Тегеран домагався підтвердження зобов’язань сторін про не
допущення використання територій двох держав третьою державою,
для нанесення удару. У цих політичних торгах іранське керівництво
відкрито натякало, коли США використають територію Азербайджану
для інтервенції чи нанесення ракетно-повітряного удару по Ірану, то
ракетний удар у відповідь буде завданий по азербайджанській
території (ракети середньої дальності, якими володіє Іран, можуть
досягнути будь-якої точки території Азербайджану). Крім того,
Тегеран не двозначно натякнув, що на випадок виникнення збройного
протистояння в регіоні Азербайджан може стати мішенню для
ісламських терористів, чого до цих пір йому вдавалось уникати.

На початку 2005 р., коли у світі широко обговорювалось питання
про можливість нанесення Вашингтоном воєнного удару по Ірану, до
Тегерану з офіційним візитом прибув І. Алієв. Тоді було підписано
ірано-азербайджанський “пакт про ненапад”, згідно з яким сторони
надали одна одній гарантії безпеки [31]. Така угода відкриває для Баку
нові можливості розв’язання проблеми Нагорного Карабаху й
окупованих Вірменією територій Азербайджану.

Під час візиту було укладено близько 10 документів про
двостороннє співробітництво, реалізація яких передбачає великі
дивіденди не лише обом країнам, а й регіону в цілому. Зокрема, це
стосується ухвалення рішень щодо прискорення реалізації проекту
“Північ-Південь”, у якому зацікавлені багато країн Європи й Азії. Крім
того, Іранський банк розвитку експорту виділив Азербайджану кредит
на 40  млн.  дол.  для будівництва 243  км автомагістралі Баку-Астара
(Іран), а також залізниці Астара–Решт (Азербайджан) [32].

Отже, завдяки етнічним, релігійним, економічним і географічним
чинникам, незважаючи на окремі територіальні суперечки і всупереч
політиці Вашингтону, Баку змушений рахуватися з таким важливим
сусідом, як Іран.

Російський вектор зовнішньої політики Азербайджану
Після розпаду СРСР стосунки між Азербайджаном і Росією



загострилися через Нагорний Карабах, оскільки Москва явно
підтримувала в ході конфлікту Вірменію. Згодом Кремль став
виражати невдоволення стосовно будівництва нафтопроводу Баку-
Тбілісі-Джейхан, який спрямує каспійську нафту в обхід Росії. Але
антиросійські кроки азербайджанського керівництва не спричинили
загострення стосунків між двома державами. Незважаючи на
присутність американських військових на території республіки і її
співпрацю з НАТО, Баку має тісні економічні зв’язки з РФ, які не
дозволяють йому не враховувати інтереси північного сусіда. До того ж
економічна співпраця є пріоритетною в зовнішній політиці нового
президента – Алієва-молодшого. Сьогодні в Росії існує чимала
азербайджанська діаспора та велика кількість емігрантів-заробітчан. За
офіційним даними, наприкінці 1990-х років їх нараховувалось 500 тис.,
а за неофіційними – 800 тис. тільки в Москві. У цілому по Росії – до 2
млн. осіб, що становить 25% населення Азербайджану. Загальна сума
азербайджанського прибутку в легальному і нелегальному секторах
російської економіки оцінюється неофіційними експертами в 25–26
млрд. дол., половина з них приходиться на Москву. Це значно більше,
ніж валовий національний продукт (ВНП) самої республіки. За даними
російських фахівців, протягом 1996–1998 рр. щорічно з Росії до
Азербайджану надходило до 2.5 млрд. дол., що в 2,5 рази
перевищувало іноземні (західні) капіталовкладення в економіку
республіки. Правда, восени 1999 р., щоб припинити витік капіталу
російський уряд в односторонньому порядку призупинив повітряне
сполучення з Азербайджаном. У серпні 2000 р. РФ розірвала
Бішкекські угоди про безвізовий режим між країнами СНД, а замість
нього стала укладати двосторонні договори про візовий режим,
зокрема й з Азербайджаном [33].

До вступу в дію нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан
Азербайджан поставлятиме свою нафту на світовий ринок через
російський нафтопровід Баку-Новоросійськ.

Отже, тісні економічні стосунки, незважаючи на суперечності з
приводу Нагорного Карабаху та будівництва нафтопроводу в обхід
Росії, зробили Москву і Баку стратегічними партнерами. Правда, війни
в Чечні та теракти в Москві завдають шкоди азербайджанському
бізнесу, оскільки за порушення паспортного режиму азербайджанських
емігрантів-заробітчан, як осіб кавказької національності, депортують
на батьківщину. Баку заборонив перебування на своїй території
чеченських бойовиків.

На початку 2001 р. російський президент В. Путін уперше в
історії двох держав відвідав Азербайджан, поклавши початок тісній



співпраці між двома державами. А під час візиту до Москви у
січні 2002 р. Г. Алієва була підписана заява, у якій лідери двох країн
підтвердили своє стратегічне партнерство і прагнення розвивати
співпрацю в боротьбі з міжнародним тероризмом. Був також
підписаний договір про довготривале співробітництво на період до
2010 р., який торкається широкої сфери торгово-економічних відносин
і, передусім, нафтогазової галузі [34]. Важливою стала домовленість
між Російською Федерацією та Азербайджаном від 7 липня
2002 р. про статус, принципи і умови використання російською
стороною Габалінської радіолокаційної станції (РЛС). Цей воєнний
об’єкт з часів СРСР залишається важливим компонентом
протиракетної оборони Росії і держав СНД, які є учасниками угоди про
об’єднану систему протиповітряної оборони (ОС ППО СНД).

Азербайджан тяжко переносить обмеження торгово-економічних
відносин з Росією. Так, після теракту першого вересня 2004 р. в
Беслані Москва ввела жорсткий пропускний режим на кордоні з
Азербайджанською республікою без попередніх консультацій з її
керівництвом. Це викликало невдоволення, насамперед, жителів
прикордонних районів республіки, і Баку відразу став вимагати
проведення переговорів. Їх наслідком стала нова домовленість. За
ради поновлення попереднього пропускного режиму на кордоні з РФ
Азербайджан зобов’язався не тільки не пропускати на свою територію
чеченських терористів, а й затримувати та передавати їх у руки
російської влади [35]. Таким чином, Москва зберігає вагомий чинник
економічного тиску на Баку. Однак останній проявляє зацікавленість
до розширення й поглиблення двосторонньої економічної співпраці.
Так, найбільшою сенсацією наприкінці 2004 р. стала заява президента
АМОКу Д. Вудворда, у якій він зазначив, що акціонери нафтопроводу
Баку-Тбілісі-Джейхан розглядають варіант транспортування російської
нафти цим трубопроводом у турецький порт Джейхан. Як можливого
учасника цього проекту було названо компанію ТНК–ВР, яка
видобуває нафту в Росії, а транспортує поки що на західні ринки через
український трубопровід Одеса-Броди. Російську нафту планується
доставляти в Баку шляхом зворотного прокачування по нафтопроводу
Баку-Новоросійськ. Крім того, президент міжнародної компанії сказав,
що до трубопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан можуть підключитися й
інші російські компанії, які постачають нафту до Астрахані, а звідти –
в іранський порт Нека [36].

Політологи вважають, що така сенсація стала можливою після
візиту В. Путіна до Туреччини, де під час переговорів розглядалось
питання про підключення Росії до нафтопроводу Баку-Тбілісі-



Джейхан. Можливість такого кроку з боку Росії, яка не має
жодних проблем з транспортуванням власних енергоносіїв на світові
ринки, обумовлюється зростанням американського політичного та
економічного проникнення на Південний Кавказ, а також намаганням
Москви посилити економічний вплив на Баку. Підключення Росії до
нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан забезпечить його рентабельність.
Адже на час відкриття трубопроводу, яке перенесено з 2005 р. на 2006
р., Азербайджан не зможе наповнити на 100% його пропускну
спроможність своєю нафтою, а це означає, що транспортування
сировини, за таких обставин, буде неприбутковим.

За 2004 р. взаємний товарообіг між двома країнами збільшився на
рекордну цифру – 50% і досяг майже 800 млн. дол. Напередодні візиту
в лютому 2005 р. І. Алієва до Росії представниками залізничних
відомств Азербайджану, Ірану та Росії був підписаний меморандум з
організації міжнародного транспортного коридору (МТК) “Північ-
Південь”, згідно з яким створено спільне підприємство для
будівництва й експлуатації залізничної лінії Казвін (Росія)–Решт
(Іран)–Астара (Азербайджан). Це важливий як для Росії, так і для
Азербайджану документ, оскільки його кінцева мета – створення
транспортного коридору між РФ та Індією. Цим коридором
передбачається щорічний обсяг товарообігу в 10 млн. тон, а в
подальшому – 20 млн. Реалізація проекту дозволить прискорити і
спростити взаємне постачання вантажів між країнами Азійсько-
Тихоокеанського регіону і Перської затоки. Згідно з даними
товаровідправників, цей маршрут буде на 15–20% дешевим і на 20 діб
швидшим за існуючий, що проходить через Суецький канал [37]. Під
час візиту азербайджанський президент запевнив свого російського
колегу, що співробітництво з РФ носить характер “стратегічного
партнерства” (договору про стратегічне партнерство не підписано).
Алієв також зазначив, що між двома державами не залишилось
нерозв’язаних питань. 2005 р. було оголошено роком Азербайджану в
Росії.

Отже, у стосунках з Москвою визначальним є передусім
економічний чинник, який тісно поєднує дві держави і робить їх
стратегічними партнерами.

Пошук нових шляхів
Разом з тим, здійснювати таку багатовекторну зовнішню

політику Азербайджану стає все складніше через економічну й воєнну
слабкість, порівняно зі своїми головними партнерами – Росією та
США. А також через те, що останні, ведучи між собою боротьбу за
домінування на Південному Кавказі, домагаються від Баку визначитися



з пріоритетами, тим самим позбавляють його можливості
проводити незалежну політику. Так президент І. Алієв відкрито заявив,
що у військовій співпраці пріоритет віддано США і НАТО, у
політичному – країнам ЄС. Азербайджан відмовився ввійти до
Організації Договору про Колективну Безпеку (ОДКБ)  в рамках СНД,
не проявляє зацікавленості в інтеграційних процесах у рамках
Співдружності незалежних держав [38]. Водночас Баку не поспішає і з
реалізацією євроатлантичного курсу, враховуючи не тільки позицію
Москви, а й стан розвитку демократії в країні. Алієв-молодший не
зацікавлений у демократизації суспільно-політичного життя, адже це
нестиме загрозу існуючому авторитарному режиму, створеному ще
Алієвим-старшим. Сьогодні офіційний Баку намагається лавірувати
між Кремлем і Білим Домом.

Навесні 2005 р. І. Алієв уникнув зустрічі як із шефом Пентагону
Д. Рамсфельдом, який прибув до Баку з незапланованим візитом, так і з
командувачем російським Каспійським флотом. США домагаються від
Баку однозначної відповіді стосовно створення в Азербайджані сил
спеціального призначення і воєнних баз, які гарантуватимуть безпеку
всього Каспію. Американський проект носить назву “Каспійський
страж” і передбачає формування сітки підрозділів спеціального
призначення і поліцейських сил у країнах регіону, які повинні будуть
швидко реагувати на випадок надзвичайних ситуацій, включаючи
загрозу нападу терористів на нафтові об’єкти, зокрема й трубопроводи.
“Страж” – це також система спостереження за повітряним і морським
простором, а також – сили прикордонного контролю. На цей проект
Вашингтон виділив 100 млн. дол., а реалізувати його передбачається
протягом десяти років. Проект повинен стати передовою
європейського командування США, до зони відповідальності якого
входить і Каспій. Командний центр “Каспійського стражу” планується
розмістити в Баку. На думку азербайджанських експертів, керівництво
республіки не проти розміщення мобільної групи швидкого реагування
на території країни. Однак втілення проекту стане реальною загрозою
для оборони інтересів Росії, оскільки його реалізація поставить під
американський контроль велику територію РФ. Російські аналітики не
виключають, що Вашингтон має намір створити в регіоні військово-
політичний союз держав.

На противагу американському проекту “Каспійський страж”
Кремль виступив з ідеєю створення Спільних сил швидкого
реагування для гарантування безпеки в басейні Каспійського моря.

До таких сил швидкого реагування мають увійти на добровільних
засадах війська і морські підрозділи прикаспійських держав. Їх



завдання – боротьба з тероризмом, протидія організованій
злочинності і наркотрафіку. Російський проект передбачає заборонити
розміщувати в регіоні збройні сили третіх держав, які не мають
безпосереднього виходу до моря, а також плавання кораблів під
прапорами не прикаспійських держав [39].

Така політика Білого Дому і Кремля ставить Баку перед складним
вибором.

Крім того, на відміну від Москви, США домагаються від
керівництва Азербайджану демократизації країни, проведення
політичних й економічних реформ. Щоб прискорити ці процеси,
Вашингтон намагався натиснути на І. Алієва в цьому питанні
напередодні парламентських виборів в Азербайджані восени 2005 р.
Проте Вашингтон і Захід не були зацікавленні в розгортанні в країні
революції, аналогічної грузинській чи українській, яка могла б
дестабілізувати ситуацію у важливому для них регіоні.
Азербайджанський президент скористався цим і розпочав із Заходом
традиційний дипломатичний торг. Йому вдалось налякати своїх
західних й американських партнерів непередбачуваністю дій опозиції і
запевнити їх, що саме він і правляча партія “Ені Азербайджан” (Новий
Азербайджан) є гарантом стабільності в країні. Було досягнуто
консенсусу – віддати опозиції 25–30 місць у парламенті зі 125, щоб
заспокоїти її і не допустити в країні протистояння. Отримавши
підтримку, Алієв-молодший у період передвиборчої кампанії розробив
план ліквідації потенційних противників. У країні було оголошено про
розкриття змови з метою силового захоплення влади. Під виглядом
боротьби зі змовниками заарештовано головних активістів опозиції.
Міжнародні демократичні інститути, зокрема й ОБСЄ, не встигли
розібратися й об’єктивно відреагувати на розкритий державний
переворот. До того ж, І. Алієв запевняв, що існувала загроза
громадянської війни в країні. Але після проведених 7 листопада 2005 р.
парламентських виборів Бюро демократичних інститутів і прав людини
при ОБСЄ зазначило, що вибори до Міллі меджлісу (парламенту)
Азербайджану не відповідали багатьом зобов’язанням, встановленим
ОБСЄ, і стандартам Ради Європи щодо демократичних виборів [40].
Позицію ОБСЄ підтримав і Вашингтон, який закликав Баку ліквідувати
порушення і покарати винних. Водночас Росія, більшість держав СНД,
а також Туреччина й Іран визнали вибори законними. Незважаючи на
це, офіційний Баку змушений був відреагувати на критику
Вашингтону. Протягом кількох днів І. Алієв звільнив декількох
високих чиновників за втручання у виборчий процес. Азербайджанська
опозиція скористалась моментом і звернулась із закликом до



президента Буша бути вірним своєму слову і не приносити
демократію в жертву стабільності в Азербайджані.

Таким чином, наприкінці 2005 р. внутрішнє становище
Азербайджану залежало від зовнішніх чинників. Правда більшість
політиків схильні вважати, що на парламентських виборах в
Азербайджані перемогла політика нафтодоларів.

Отже, унаслідок значної зацікавленості Азербайджаном з боку
великих світових потуг, з 1993 р. Баку вдається до багатовекторності в
зовнішній політиці. Головними є три вектори – західний, який можна
розділити на атлантичний (проамериканський) і європейський,
північний або російський і південний або іранський.

Азербайджанське керівництво прикладає максимум зусиль, щоб у
стосунках з великими державми-партнерами чи сусідами не стати
об’єктом їх політики. Тісні партнерські стосунки, зокрема зі США та
країнами ЄС, Баку намагається використати для захисту та
відстоювання своїх національних інтересів, у тому числі, у
протистоянні із сусідніми державами. Так Азербайджан сподівається
на підтримку Заходу в розв’язанні конфлікту з Вірменією стосовно
Нагорного Карабаху, а також у суперечках з країнами регіону щодо
розподілу шельфу Каспійського моря. Офіційний Баку розглядає США
і НАТО як головних воєнно-політичних партнерів, здатних
гарантувати безпеку і суверенітет країни, а держави ЄС і США як
головних інвесторів для реалізації нафтових проектів, від яких
залежить майбутній добробут і процвітання країни та її керівництва
зокрема.

Разом з тим, Баку не йде сліпо у фарватері політики Вашингтону і
НАТО. Передусім він не забуває про свої національні інтереси, які
часто відображають і приватні інтереси панівних кіл країни. Зовнішня
політика Азербайджану нерідко нагадує своєрідні торги, кінцева мета
яких – відновлення територіальної цілісності держави, здобуття
виключного права на розробку спірних нафтових родовищ на
Каспійському морі й, звичайно, збагачення панівного клану.

Азербайджанське керівництво враховує пряму зацікавленість
Вашингтону, західноєвропейських країн і Туреччини в розв’язанні
нагорнокарабахської проблеми, адже стабільність у регіоні Південного
Кавказу гарантуватиме їм безпеку видобування й транспортування
нафти і газу через територію Азербайджану і Грузії.

Разом з тим, відсутність демократичного режиму і ринкових
перетворень в Азербайджані ускладнюють розвиток його
взаємовідносин із Заходом. Доказом цього стали останні
парламентські вибори в листопаді 2005 р. Правда, західні держави не



мають єдності в цьому питанні. Для деяких з них Азербайджан є,
передусім, найбільш сприятливим партнером для проникнення і
поширення свого впливу в регіоні, а також головним гарантом
прибутку. Керівництво республіки вміло цим користувалося як за часів
президентства Г. Алієва, так і сьогодні за правління його сина – І.
Алієва.

Дипломатичний торг і пріоритет економічних інтересів є
характерною рисою зовнішньої політики Азербайджану і водночас є
проявом традиційної підприємницької жилки азербайджанського
народу. Але підприємницька риса через занадто велике бажання
керівництва країни збагатитися та відсутність необхідного
дипломатичного досвіду ведення зовнішньополітичних справ інколи
призводить до промахів, які перетворюють країну в політично залежну
від інших держав, підривають до неї довіру на міжнародній арені.

Баку перебуває у значній воєнно-політичній, економічній і навіть
юридичній залежності від західних держав. Щоб послабити свою
залежність від Заходу він намагається грати на протиріччях між США
і ЄС та окремими державами Західної Європи.

Водночас надання пріоритетності західному, передусім
проамериканському, напрямку зовнішньої політики азербайджанським
керівництвом ускладнює його стосунки з найбільшими сусідніми
державами (Росією й Іраном), важливими для нього як щодо
національної безпеки, так і розвитку торговельно-економічних
відносин.

Зростаюча енергетична залежність Азербайджану від морських
родовищ нафти, також негативно позначилась на його стосунках із
сусідніми Туркменистаном й Іраном, які мають з Баку суперечки щодо
розподілу нафтових родовищ на Каспійському морі.

Прагнення Баку мати добрі стосунки з Тегераном, незважаючи на
окремі територіальні суперечки і на противагу політиці Вашингтону,
обумовлено низкою етнічних, релігійних, торгово-економічних і
геополітичних чинників. Зокрема, Іран може сприяти Баку в
розв’язанні вірмено-азербайджанського конфлікту.

Важливість північного вектора зовнішньої політики Республіки
Азербайджан, тобто взаємовідносин з Росією, визначається передусім
економічними чинниками. Росія є головним ринком для
азербайджанської сільськогосподарської продукції, поки що головним
транспортним шляхом для постачання азербайджанської нафти на
світовий ринок, а також – головною державою для азербайджанської
трудової еміграції. Тільки останній чинник дозволяє забезпечувати
засобами до існування майже половину населення РА. Разом з тим,



завдяки економічному фактору Москва може вагомо впливати на
політику Баку.

Офіційне озвучення ідеї про можливість транспортування
російської нафти нафтопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан можна
розглядати як чергове досягнення в російського-азербайджанських
відносинах.

Здійснювати багатовекторну зовнішню політику Азербайджану
стає все складніше через економічну та воєнну слабкість, порівняно зі
своїми головними партнерами – Росією та США. А також через те, що
останні ведучи між собою боротьбу за домінування на Південному
Кавказі, домагаються від Баку остаточно визначитись на чиєму він
боці, тим самим позбавляють його можливості проводити незалежну
політику. Як наслідок, сьогодні Баку не поспішає з реалізацією
євроатлантичного курсу, враховуючи не тільки позицію Москви, а й
стан розвитку демократії в країні. Алієв-молодший не зацікавлений у
демократизації суспільно-політичного життя, адже це несе загрозу
чинному авторитарному режиму, створеному ще Алієвим-старшим. Із
цього боку для Баку більш вигіднішими є стосунки з Москвою, яка не
акцентує увагу на недемократичності політичного режиму в
Азербайджані. Нині офіційний Баку ще намагається лавірувати між
Кремлем і Вашингтоном, але можливостей для такої політики у нього
стає все менше.
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В данной статье анализируется процесс становления и развития
приоритетных направлений во внешней политике Азербайджана в
1990-х – вначале 2000-х годов. Рассмотрены политические,
экономические, этнические и религиозные факторы взаимоотношений
Баку с США, НАТО, Европейским Союзом, Россией, а также Ираном.
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This article analyses the process of formation and development of the
priority directions of the foreign policy of Azerbaijan in 1990’s and early
2000’s. It tackles the political, economic, ethnic and religious factors of the
relations between Baku and the USA, NATO, EU, Russia and Iran.
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