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Bildiyimiz kimi, XX əsrin sonlarında SSRİ dağıldıqdan sonra dünyanın siyasi xəritəsində dəyişmələr oldu,
gərginlik dövrü yaşanırdı. Bir sıra sahələrlə yanaşı, din sahəsində də problemlər var idi, lazımınca diqqət
ayrılmırdı. Belə bir zamanda din və mədəniyyətlər arasında dialoqun qurulması vacib məsələlərdən biri idi. Təbii
ki belə bir əhəmiyyətli hadisənin həyata keçirilməsi üçün həmin ölkədə tolerantlıq və dini dözümlülük yüksək
inkişaf etdirilməli idi. Və bunun üçün də Azərbaycan Respublikası ən gözəl nümunələrdən biri idi. Azərbaycan
Respublikasında müxtəlif dini konfessiyalar fəaliyyət göstərir. Ölkə ərazisində din siyasəti qanunla tənzimlənir.
Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır (1). Dini fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətini Azərbaycan
Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirir. Bu komitə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 21 iyun 2001-ci il tarixli 512 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmışdır (2). Bu Komitədə qeydiyyatından
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keçməyən dini icmaların fəaliyyəti qanuna uyğun sayılmır. Həmdə bu Komitədə ölkəmizə xaricdən gələn dini
ədəbiyyata nəzarət edilir, onun dinşunaslıq ekspertizasından keçməyən kitabların satışa buraxılmasının qabağı
alınır. Dini ədəbiyyat isə yalnız özəl, icazəsi olan yerlərdə satıla bilər. Dini qurumlara dövlət və yerli özünüidarə
orqanları tərəfindən maliyyə yardımı göstərilə bilər (3).
Dinşünaslıq ekspertizasının gördüyü çox gərəkli işlərə baxmayaraq, ölkədə yayılması üçün məsləhət
görülməyən ədəbiyyat İntertet və başqa çağdaş informasiya kanalları ilə yenə də özünə yol tapır. Buna görə də
gələcəkdə bu işin səmərə verəcəyi şübhə altında qalmaqdadır. İnternetdə saytların və başqa resursların
yaradılması ilə çeşidli dini icmalar bu ekspertizanın rəyinə baxmayaraq istifadəçilərə öz istənilən ədəbiyyatlarını
və informasiyanı çatdıra bilirlər. Artıq İnternetdə saytların və forumların yaradılması, eləcə də sosial şəbəkələrdə
səhifələrlə bloqların açılması hər bir dini qurumun fəaliyyətinin tərkib hissəsidir. Son zamanlar onların
Azərbaycana yayımlanan şəbəkəsi çox genişlənmişdir. Günümüzdə çox iri tutumlu dini-siyasi və ehkamçı
portallar, eləcə də elektron kitabxanalar və başqa bu kimi resurslar yaradılmışdır.
Bundan başqa, Azərbaycanda vaxtaşırı dəyişikliklərə uğrayan "Vicdan azadlığı haqqında" qanun qəbul
edilmişdir. Bu qanunda din-dövlət münasibətlərinin qanuni əsasları yer almışdır. Bu qanuna görə, bütün
müsəlman icmaları Qafqaz Müsəlmanları Dini İdarəsinə tabedirlər. Bundan başqa, bu qanuna görə, xarici
vətəndaşların ölkə ərazisində dini təbliğat aparılması yasaq olunmuşdur. Eləcə də rəsmi dövlətin icazəsi olmadan
başqa ölkələrin dini məktəb və universitetlərini bitirmiş adamların dini vəzifələr tutması da bəyənilmir. Həmdə
Azərbaycanda hələ Rusiya imperiyası və Sovetlər dönəmlərindən bəri Qafqaf (öncə Zaqafkaziya)
Müsəmanlarının Ruhani İdarəsi (QMRİ) fəaliyyət göstərir. Bu idarəyə müsəlmanların bütün ibadət yerləri və dini
topluluqları tabe olunmuşdur. Bu qurumda şiə və sünnü dini icmaları birləşdirilmişdir. Sovetlər dönəmindən
qoyulan qaydaya görə, QMRİ sədri şiə, onun birinci müavini sünnü olmalıdır.
Komitə dini qurumlara heç bir maddi yardım göstərmir. Komitənin əsas fəaliyyət istiqaməti Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 48-ci maddəsinə müvafiq olaraq dini etiqad azadlığının həyata keçirilməsi üçün
münasib şəraitin yaradılması ilə bağlıdır. Konstitusiyanın 18-ci maddəsinin 1-3 bəndlərində göstərilir ki,
Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır, bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir (4), eyni
statusa malikdir, həmçinin islam dini ilə yanaşı digər dinlərə də qayğı göstərilir.
Azərbaycan dünyanın ən tolerant ölkələrindən biridir. Azərbaycanda tolerantlıq ənənələri qədim köklərə
sahibdir. Onu qeyd edə bilərik ki, Babil hökmdarı II Novuxodonosurun (e. ə. 586 il) Yerusəlimi zəbt etməsi
nəticəsində talan olmuş İudeya çarlığından qaçan yəhudi köçkünləri Azərbaycan torpağında özlərinə sığınacaq
tapmışlar. Bəzi mənbələrdə qeyd olunur ki, o vaxtlar Babildə 40 minə qədər əsir var idi. Azərbaycanda üç yəhudi
icması - dağ yəhudiləri, əşkinazi yəhudilər və gürcü yəhudiləri icmaları mövcuddur. Dağ yəhudiləri hazırda
ölkədəki bütün yəhudi diasporu arasında çoxluq təşkil edir. Dağ yəhudiləri əqidə məsələlərində əşkinazi
yəhudilərlə müqayisədə daha ortodoksaldırlar. Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı yəhudilər XVIII əsrdən etibarən
Polşa və Ukrayna yəhudiləri arasında özünü göstərən xasidilik dini-siyasi axınından, həmçinin reformist
yəhudilikdən uzaqdırlar. Bakıda, Oğuzda, Qubada dağ yəhudilərinin bir neçə sinaqoqu fəaliyyət göstərir.
Qubadakı Krasnaya Slobada qəsəbəsi bütün postsovet məkanında dağ yəhudilərinin kompakt yaşadıqları yeganə
yerdir. Əşkinazi yəhudilər Avropa yəhudiləridir, əslən orta əsrlər Almaniyasındandırlar. Gürcü yəhudiləri icması
sayca kiçik olsa da, fəaldır. 1997-ci ildə "Coynt" yəhudi komitəsinin maliyyə yardımı ilə gürcü yəhudilərinin
sinaqoqu bərpa edilmişdir. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra buradakı yəhudi icmaları daha da
fəallaşmış, beynəlxalq yəhudi təşkilatları ilə əlaqələrini möhkəmlətmiş, öz dini məktəblərini-iyeşivalarını,
mədəniyyət mərkəzlərini, cəmiyyətlərini, klublarını, qəzetlərini yaratmışlar. Soxnut yəhudi agentliyi, Coynt və
Vaad-l-Hetzola yəhudi komitələri Azərbaycandakı yəhudi diasporu arasında yəhudi ənənələrini qoruyub
saxlamaq, sinaqoqlara yardım göstərmək və müxtəlif mədəniyyət tədbirləri keçirməklə məşğuldur.
Respublikada qədim ənənələrə malik olan yəhudi icmasının mədəni irsi Azərbaycan hökumətinin qayğısı
ilə əhatə olunur. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakultəsində
ibrani bölməsi açılmış, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Etnoqrafiya İnstitutu isə Rusiyanın yəhudi
mədəniyyətinin qorunması və inkişafı fondu ilə birgə "Yəhudilər Azərbaycanda" kitabının hazırlanmasına
başlamışdır. Bundan başqa, 2001-ci ilin aprel ayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında "Qafqazın dağ
yəhudiləri" mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilmiş, 2000-ci ilin sonunda isə dağ yəhudiləri dini icmasının
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sədri Semyon İxiilov "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunmuşdur.
1990-cı ildən respublikada "Azərbaycan-İsrail" dostluq cəmiyyəti, habelə "Soxnut" cəmiyyəti fəaliyyət
göstərirlər. Yəhudi bayramlarında qəzetlərdə respublikanın yəhudi icmalarının tanınmış nümayəndələri ilə
müsahibələr dərc olunur. Bakıda nəzəriyyəçi-fizik, Nobel mükafatı laureatı Lev Landau, respublikanın əməkdar
həkimi Solomon Qusman, müharibə qəhrəmanı Albert Aqarunov və digər tanınmış yəhudi şəxsiyyətlərinin
yaşadıqları binalarda xatirə lövhələri qorunub saxlanılıb.
Azərbaycanda xristianlıq özünün pravoslavlıq, katoliklik və protestantlıq qolları, habelə müxtəlif sektant
icmaları ilə təmsil olunmuşdur. Dövlət qeydiyyatında 5 erməni-qriqorian icması vardır. Hələ eramızın birinci
yüzilliyinin ortalarında xristianlığın ilk nümayəndələri Azərbaycana gəlmiş və burada Alban kilsəsinin əsasını
qoymuşlar. Və qeyd edək ki, Şəkidə yerləşən qədim Alban kilsəsi olan Kiş kilsəsi Qafqazın ən qədim kilsəsi
hesab olunur. Hazırda Azərbaycanda pravoslavlıq rus və gürcü pravoslav kilsələri ilə təmsil olunmuşdur.
Ölkədəki rus pravoslav kilsələri 2000-ci ildə təsis edilmiş Bakı və Xəzəryanı Yeparxiyasında birləşir.
Azərbaycanda həmçinin pravoslavlıqdan çıxmış köhnə ayinçiliyə mənsub 11 malakan icması da fəaliyyət
göstərir. Malakanların kilsəsi yoxdur, ehkamları xüsusi "ayin kitablarında" verilmişdir. Onlar xüsusi səlahiyyətə
malik kilsə iyerarxiyasını rədd edirlər. Qeyd edək ki, 1920-ci ildə bağlanmış Jen Mironosets baş kilsəsinin binası
1991-ci ildə Rus Pravoslav Kilsəsinə verilmişdir. Azərbaycanda səfərdə olan Moskvanın və bütün Rusiyanın
Patriarxı II Aleksiy 27 may 2001-ci il tarixdə bu məbədi müqəddəs elan etmiş və ona baş kafedral kilsə statusu
vermişdir. Açılış mərasimində sabiq prezident Heydər Əliyev, hökumət üzvləri, səfirliklərin nümayəndələri və
dini icmaların başçıları iştirak etmişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, Allah evinin bərpasını Moskvada yaşayan
azərbaycanlı iş adamı, dini mənsubiyyətinə görə müsəlman olan Aydın Qurbanov öz üzərinə götürmüşdür. Onun
vəsaiti hesabına baş kafedral kilsə az bir zamanda bərpa edilərək dindarların ixtiyarına verilmişdir. Bundan başqa,
1999-2001-ci illərdə paytaxtda digər pravoslav məbədi-Müqəddəs Məryamın Miladı baş kilsəsi bərpa
olunmuşdur. Polşalı keşiş Yerji Pilyusun səyləri nəticəsində qeydiyyatdan keçən respublikanın katolik icması da
hakimiyyətin qayğısından kənarda qalmır. İlk iclaslar dindarların mənzillərində keçirilirdi, 2000-ci ildə isə bu
məqsədlər üçün bina alınmış və o kiçik kilsəyə çevirmişdi. Katolik icmasında Vatikanın təyin etdiyi iki keşiş
xidmət göstərir, ibadətlər bazar və dini bayram günləri yerinə yetirilir. Hal-hazırda respublikanın paytaxdında
layihəsi Vatikan ilə razılaşdırılan katolik kilsə inşa olunur. Öz xarici görkəminə görə o, əvvələr Bakıda olan
katolik kilsəsinə bənzəyəcək.
VII əsrdə ərəblərin buraya gəlişindən sonra islamçılıq yayılmağa başladı və bununla da dini dözümlülük
ənənələri daha da möhkəmlənmişdir. Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, VII-VIII əsrlərdə müsəlmanlar yəhudilik,
xristianlıq və zərdüştiliyin tərəfdarlarına qarşı ehtiram və dözümlülük göstərmişlər. Qurani-Kərimidə deyildiyi
kimi, "Dində məcburiyyət yoxdur".
Təəssüf ki, Azərbaycan xalqı 70 il İslamdan qoparılmağa çalışılmışdır. Amma Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin “Dinimizin yasaq edildiyi sovet dönəmində hər bir etiqadlı azərbaycanlı onu öz qəlbində gizlincə
yaşatmışdır. İndi isə müstəqil Azərbaycan Respublikası, İslama etiqad edən azərbaycanlılar müsəlman aləminin
və ümmətinin tərkib hissəsidir” sözlərindən də göründüyü kimi, xalqımız hər zaman İslama sadiq qalmışdır.
İnsanların yaddaşında ateizm mərhələsi kimi qalan Sovet dönəmində də xalqımız öz milli-mənəvi dəyərlərindən,
dini baxışlarından və adət-ənənələrindən uzaqlaşmamış, əksinə, milli və dini əxlaqa söykənərək, xeyirxah işlər
görərək, qohum-qonşulara, maddi yardıma ehtiyacı olanlara əl tutaraq savab qazanmağa çalışmış, həmin dövrdə
bir çox qadağalara baxmayaraq, Novruz, Qurban və Ramazan bayramlarını qeyd etmişdir. Azərbaycanın tutduğu
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu millə- tin özünü dərindən dərk etməsini tələb edir, milli
özünüdərk isə millətin ictimai və dini fikrinə, adət-ənənələrinə müraciət olunmasını labüdləşdirir. Ümummilli
Liderin 1994-cü ilin iyul ayında müqəddəs Məkkə və Mədinəyə ümrə səfərinin yekunları bunu bir daha əmə- li
surətdə təsdiq etdi (5). SSR-i dağıldıqdan sonra sovet məkanında mövcud olan bütün müsəlman dini təşkilatları
böhrana məruz qaldığı halda, Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani İdarəsi 1980-ci ildə şeyxülislam seçilmiş axund
Allahşükür Paşazadənin sədrliyi altında öz fəaliyyət dairəsini daha da genişləndirir, Azərbaycanın müstəqilliyi
illərində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi adı altında nüfuzunu bütün Qafqaza yaymağa cəhd göstərir. 1998-ci ildə
Qafqaz müsəlmanlarının Bakıda keçirilən X qurultayında bu cəhdləri reallaşdırmaq istiqamətində addımlar atılır.
QMİ-nin Gürcüstanda və Dağıstanda nümayəndəliklərinin açılması da bu sahədə diqqəti cəlb edən
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addımlardandır. Azərbaycanda islam şiə-imami, sünni-hənəfi və şafii məzhəbləri ilə təmsil olunmuşdur. Son
zamanlar ölkənin açıqlığı bir sıra digər məzhəblərin və sufi təriqətlərinin də bölgəyə yol tapmasına şərait
yaratmışdır.
Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra ölkədə İslam haqqında bilgilər çoxalmış, yeni məscidlər
tikilmiş, mədrəsələr və universitetlər qurulmuş, gənclər xarici ölkələrdə ilahiyyat elmləri üzrə təhsil almağa
getmişdirlər. Rəsmi rəqəmlərə görə, müsəlmanlar ölkə əhalisinin 96% təşkil edirlər (6). Birbaşa İslam dininə
bağlı olan strukturlara, qurumlara, təhsil və ibadət ocaqlarına gəldikdə isə, Azərbaycanın müstəqilliyi boyu
onların sayı görünəcək qədər artmışdır. 2011 ildə ölkədə məscidlərin sayı 1802-ə yüksəlmişdir. Onlardan çoxusu
hələ Sovetlər dönəmindən öncə tikilmiş köhnə binalardır. Yeni tikilən məscidlərin sayı isə 595 olmuşdur. Həmən
ilə qədər Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində çoxusu müsəlmanların olan 534 dini icmalar qeydiyyatdan
keçmişdir
Müsəlmanların dini təhsil ocaqlarına gəldikdə isə, onların fəaliyyətinə yalnız Təhsil nazirliyinin verdiyi
lisenziya əsasında yol verilir. Bundan öncə isə onlar bu nazirliyə DQİDK-dan onların qanuna uyğunluğunu
doğrulayan sənədi çatdırmalıdırlar (7). Azərbaycanın dini təhsil ocaqlarının məzunlarına dini təbliğatın
aparılması və dini vəzifələrin tutmasında üstünlük verilir.QMİ-nin sədri İdarənin beynəlxalq islam təşkilatları ilə
əlaqəsini ardıcıl şəkildə təmin edir, qonşu müsəlman ölkələri ilə dini zəmində sıx əlaqələr yaratmağa nail olur. Bu
gün QMİ öz səlahiyyətləri çərçivəsində Azərbaycanda islam dini icmalarına rəhbərlik edir, şəri qayda-qanunların
düzgün yerinə yetirilməsinə nəzarət edir, 1991-ci ildə yaradılmış Bakı İslam Universiteti vasitəsilə ruhani
kadrların yetişdirilməsi sahəsində xeyli işlər görür, ölkənin dini həyatında gedən proseslərin məsuliyyət yükünü
daşıyır. Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsində də 1992-ci ildən ilahiyyatçı və islamşünas
mütəxəssislər hazırlanır. Bu fakültə 1992/93-cü illərdə Azərbaycanın Təhsil nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti və
Türkiyənin Dəyanət Vakfı arasında bağlanmış anlaşmanın əsasında açılmışdır. Orada oxuma müddəti beş ildir,
məzunlar isə ilahiyyatçı və ərəb dili müəllimi ixtisasını alırlar (8).
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, SSRİ –in dağılması nəticəsində dini dözümlülük ənənələri mühüm
əhəmiyət kəsb edirdi. Məsələn, Azərbaycan-Ermənistan-Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Düzdür, bu münaqişə dini
zəmində baş verməmişdir. Lakin onu da qeyd edək ki, ermənistanın dini lideri I Vazgen separatçı hərəkatı
qızışdıran şəxslərdən biri olmuşdur. Ermənilər qərbə və rusiyaya çatdırmağa çalışırdılar ki, guya Azərbaycandan
"islam təhlükəsi" gözlənilir. Hənçinin, bəzi qüvvələr respublikanın müsəlman əhalisini xristianlaşdırmaqla ölkədə
anti-müharibə və ermənipərəst meyllərin yayılmasına nail olmağa çalışırdılar. Təbii ki, bu cür hallar din və
mədəniyyətlər arası dialoqun möhkəmlənməsinə mənfi təsir edirdi. Lakin 1993-cü ildə ümumilli lider Heydər
Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra bütün bu neqativ halları aradan götürəcək siyasət yürütməyə başladı. Dinlər
arasında münasibətlər yaxşılaşmağa başladı. Burada müsəlman ruhanilərinin müəyyən rolu olmuşdur. Bu
baxımdan 26 noyabr 2003-cü il tarixdə Moskva şəhərində keçirilən cənubi Qafqaz ölkələri və Rusiyanın dini
liderlərinin görüşünü müsbət qiymətləndirmək olar. Adı çəkilən tarixi görüş müvafiq sənədin qəbulu ilə
yekunlaşmışdır. Bu sənəddə qeyd edilmişdir ki, Qafqaz xalqları arasında inamın bərpa olunması üçün "milli
azlıqları ictimai həyatın bütün sahələrinə inteqrasiya etmək, onların dini əqidə azadlığını təmin etmək, öz
mədəniyyət və dillərinin inkişaf etməsinə imkan vermək lazımdır".
Dözümlülük ənənələrinin qorunub saxlanılmasına Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi də öz böyük töhfəsini verir. Dini icmaların başçıları arasında tam anlaşma və daha sıx əlaqələrin
yaranması məqsədilə adı çəkilən idarənin rəhbərliyi mütəmadi olaraq onların iştirakı ilə görüş və seminarlar
keçirir. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə rəhbərliyi də mütəmadi olaraq dini icmaların liderləri ilə görüşür, onların
ehtiyac və problemlərinə maraq göstərir. Prezident İlham Əliyev müntəzəm olaraq ölkənin xristian və yəhudi
icmalarını əsas dini bayramlar münasibətilə təbrik edir.
Azərbaycanda dinlərarası dialoqun inkişafı sahəsində 18 noyabr 2004-cü il tarixdə Vatikanda Roma Papası
II İoann Pavelin respublikamızın dini xadimlərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə keçirdiyi keçirilən görüş
əlamətdar hadisə olmuşdur. Bu görüşdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə, Bakı və
Xəzəryanı Rus pravoslav kilsəsinin yepiskopu Aleksandr, habelə dağ yəhudiləri dini icmasının sədri Semyon
İxiilov iştirak etmişdir. Görüşdə pontifik Azərbaycandakı dini konfessiyalar arasında mövcud olan münasibətləri
yüksək qiymətləndirmiş və Qafqazda davam edən qanlı münaqişələr ilə əlaqədər öz təəssüfünü bildirmişdi.
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Müxtəlif dini konfessiya nümayəndələri arasında əməkdaşlığın genişlənməsində qeyri-hökümət
təşkilatları, habelə beynəlxalq qurumlar da müəyyən rol oynayır. Belə ki, 22 iyun 2004-cü il tarixdə paytaxtın
Beynəlxalq mətbuat mərkəzində "Cənubi Qafqazda tolerantlığın formalaşmasında islamın rolu" mövzusunda
seminar keçirilmişdi. Tədbirdə Azərbaycan, ABŞ, Almaniya və Gürcüstandan olan müxtəlif dini konfessiyaların
nümayəndələri, siyasətçilər, tarixçilər və ekspertlər iştirak etmişlər.
Müstəqillik illərində Azərbaycanda gedən islamlaşma prosesində müqəddəslərə pərəstişin gücləndiyi
müşahidə olunur - ənənəvi pirlərlə yanaşı təzə pirlər də yaradılır. Bəhailik öz məhfəlini yaratmış və fəaliyyətini
ildən-ilə genişləndirir.
Son zamanlar ölkəyə qeyri-ənənəvi dinlərin nüfuzu güclənir. Heç vaxt Azərbaycanda mövcud olmayan
Beynəlxalq Krişna Şüuru cəmiyyəti artıq 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bir sıra protestant
təmayüllü dini icmalar ilk dəfə Azərbaycanda 90-cı illərin ortalarında dövlət tərəfindən qeydiyyata alınaraq öz
dini ideyalarını yayırlar.
Ancaq təriqətçilərin hamısı neqativ işlərlə məşğul olmamışlar. Onların arasında səmimi inanclılar da
olmuşdur. Ancaq bütövlükdə, bu dini qurumların fəaliyyəti yuxarıda göstərilən amillər üzrə Azərbaycan dövlətçiliyinə zidd olmuşdur. Buna görə də möhkəmlənmiş dövlətimiz 1995-ci ildən sonra təhlükəli təriqətlərə qarşı
aktiv tədbirlər planı həyata keçirməyə başlamışdır. Destruktiv fəaliyyətlə məşğul olan xarici dini təbliğatçılar ölkədən qovulmuş, çeşidli dini qurumların maliyyə axınları gözaltına alınmışdır. Çünki bütün dini qurumlar öz
fəaliyyətlərini Azərbaycan qanunvericiliyi ilə uyğunlaşdırmalı idilər. (9)
Bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirildikdən sonra təriqətçi qurumların aktivliyi azalmış və xalq arasında
nüfuzlarını itirmişlər. Onların üzvlərinin sayı minimum həddə enmiş və insanlar getdikcə bu təriqətlərdən uzaqlaşmışlar. Günümüzdə Azərbaycan qanunvericiliyinə zidd olmayan təriqətlər ölkədə fəaliyyətlərini davam
etməkdədirlər. Rəsmi dairələrin bildirdiklərinə görə, qeyri-ənənəvi təriqətlərin ardıcıllarının sayı o qədər də çox
deyildir və bu dini icmaların heç biri Azərbaycanın milli maraqlarına təhlükə törətmirlər. (10)
Bununla belə, bəzi beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda aparılan din siyasətini tənqid edib ölkə rəsmilərini
dini azadlığın boğulmasında suçlayırlar. Buna örnək kimi ABŞ Dövlət Departamentinin 2010-cu ildə yayımlanan
hesabatını göstərmək olar (11). Ancaq Azərbaycan rəsmiləri bu kimi hesabatı tamamlanmamış,
dəqiqləşdirilməmiş və düzəlişlərə ehtiyacı olan sənəd kimi dəyərləndirirlər (12). Məsələ burasındadır ki,
Azərbaycanda dini qurumların fəaliyyəti üçün qanunvericilik işlənib hazırlanmışdır. Sözügedən təriqətlərin
hamısı yalnız ölkə qanunlarına zidd işlərə yol vermədikləri halda fəaliyyət göstərə bilərlər.
Təriqətçi qurumların fəaliyyətinin zəifləməsinin əsas səbəbi təkcə qanunvericilik bazasının yaradılması
yox, Azərbaycanın əvvəllər yaşadığı böhranlı vəziyyətdən çıxması olmuşdur. Tədricən insanların bir çox problemləri çözülmüş, onlar yaxşı yaşamağa, bu günə və sabaha inamla baxmağa başlamışlar. Eyni zamanda cəbhə
xətti sabitləşmiş, hərbi geriləməyə son qoyulmuş, ordu möhkəmləndirilmişdir. Ölkənin güclənməsi yabançı dini
qurumların Azərbaycanı xristianlaşdırmaq planlarını pozmuşdur.
Xristian dini təriqətçiliyinin qarşısında daha önəmli bir amil də olmuşdur: yüzilliklər boyu sürmüş
azərbaycanlıların adət-ənənələri. Bu adət-ənənələr çox vaxt İslam dünyagörüşü ilə qarışıq olaraq özünü
göstərməkdədir. İslam azərbaycanlılar üçün praktiki cəhətdən icra edilən dindən çox, mədəniyyətlərinin ayrılmaz
parçasıdır. Buna görə də Azərbaycan toplumunun böyük hissəsi yabançı təriqətlərin aktiv təbliğatına qarşı
olmuşdur. Ölkə vətəndaşlarının çoxu bu təbliğatı anlamaq belə istəməmiş, ona uyanları isə qınamışlar. Ailələrdə
və ictimai yerlərdə bu zəmində qarşıdurmalar da olmuşdur. Bəlkə də elə həmin təriqətlərin aktivləşməsi əhalinin
bu cür reaksiyasına gətirib çıxarmışdır.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının müstəqillik illərində qeyri-İslam təriqətləri yönümündə aparılan
siyasəti uğurlu saymaq olar. Bu siyasətin sayəsində ölkədə dini dözümlülük hökm sürür, bütün dinlər və təriqətlər
qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. BMT tərəfindən hər il qeyd edilən Ümumdünya Dinlərarası Harmoniya
Həftəsi çərçivəsində keçirilən bu konfransda dünyada dinlərarası tolerantlıq sahəsində model dövlətlərdən biri
olan Azərbaycanın da mədəniyyətlərarası dialoqun və dini tolerantlığın güclənməsinə yönəlmiş töhfələri də xüsusi qeyd olunub. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə Ali nümayəndəsi cənab Nassir Abdulazizi Əl-Nasser konfransda çıxışı zamanı bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının hökuməti tərəfindən yerli və beynəlxalq
səviyyələrdə dini tolerantlığın və dialoqun təşviq edilməsinə yönəlmiş tədbirləri regionun və dünyanın bir çox
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ölkələri üçün örnək ola bilər. Bu istiqamətdə Azərbaycanla əlaəqələrə toxunan Əl-Nassir bildirib: “Azərbaycan
Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı arasında sıx
tərəfdaşlıq münasibətləri formalaşmışdır. DQİDK tərəfindən yaradılmış Milli Tolerantlıq Mərkəzi Azərbaycandakı müsəlman, pravoslav, katolik, xristian, yəhudi və protestant dini icmalarının nümayəndələri, həmçinin dini
liderlər arasında birbaşa dialoqun təşviqi və dinlərarası tolerantlıq üzrə təlim və seminarların keçirilməsi üçün
nəzərdə tutulmuşdur.
Digər tərəfdən, bu gün Azərbaycan xarici aləmə açıq cəmiyyətdir. Müstəqil Azərbaycanda xarici dövlətlərin səfirlikləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri, müxtəlif mədəniyyət mərkəzləri, humanitar
yardım və xeyriyyə təşkilatları, ayrı-ayrı dinlərə etiqad edən iş adamları fəaliyyət göstərir (13).
Dini, ictimai-siyasi, eyni zamanda, maliyyə sabitliyi, psixoloji sabitlik özünü Azərbaycan cəmiyyətindəki
ümumi sabitlikdə büruzə verir. Təbii ki, həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar, Prezidentin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar hər sahəyə olduğu kimi, ictimai-siyasi və sosial həyatla ciddi bağlı olan din sahəsinə də müsbət təsir edib. Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında dini sabitlik faktiki olaraq digər ölkələrlə
müqayisədə özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Bu gün Azərbaycan vətəndaşı "Dini etiqad azadlığı haqqında"
qanunun ona verdiyi imkanlardan tam şəkildə istifadə edə bilir, ölkədə konfessiyalar arasında hər hansı qarşıdurma müşahidə olunmur. Bu gün Azərbaycan dünyada tolerantlıq nümunəsidir (14).
Beləliklə, cəmiyyətə sağlam təfəkkürlü vətəndaş qazandırmaq üçün dərin dini-fəlsəfi dünyagörüşünə,
bədii-etik təfəkkürə və yüksək estetik zövqə sahib insan yetişdirmək lazımdır. Bu da dövlətin düşünülmüş, planlı
və uzaqgörən siyasətinə əsaslanan proqramın tərtib olunmasına və onun həyata keçirilməsinə bağlıdır. Dövlət
bütün bunları sistemli şəkildə həyata keçirərsə, gələcəkdə cəmiyyətdə problem və təhlükə yaradan radikal,
fanatik, mövhumatçı fərdlər ortaya çıxmaz. Əgər qeyd edilənlər dövlət nəzarətindən çıxarsa, dini ehtiyaclar və
tələblər qeyriləri tərəfindən təmin edilərsə, o zaman daha da radikal, fanatik, cəmiyyət üçün təhlükə yaradan
qüvvələr və fərdlər formalaşa bilər (15).
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профессор, Бакинский Государственный Университет
КАВКАЗ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
В статье профессора А.Н.Аббасбейли «Кавказ в мировой политике» анализируются концептуальные вопросы развития современной геостратегии, которая разворачивается вокруг Кавказа и в
особенности Южного Кавказа. В статье особое место отводится исследованию политики великих и
региональных держав на Кавказе и вокруг Кавказа.
Ключевые слова: геостратегия, террор-сеператизм, безопастность,конфликт, напряженность, конфронтация, суверенитет, независимость, распад, постсоветское, универсальный.система.
Ağalar ABBASBƏYLİ,
professor, Bakı Dövlət Universiteti
QAFQAZ DÜNYA SİYASƏTİNDƏ
Professor A.N.Abbasbəylinin “Qafqaz dünya siyasətində” adlı məqaləsində müasir geosiyasətinin konseptsial məsələləritəhmin edir. Məqalədə həm böyük, hem də regional dövlətlərinin Qafqazda və Qafqazın
ətrafında yerləşdiləri siyasətin araşdırılmasına xüsusi yer vermir.
Açar sözlər: geostrategiya, terror-seperatizm,təhlükəsizlik, münagişə, gərginlik, qarşıdurma, suverenlik,müstəgillik, sugut,potsovet. Universal.sistem.
Aghalar ABBASBAYLI,
professor, Baku State University
THE CAUCASUS IN THE WORLD POLİTİCS
The article by Professor A.N.Abbasbeyli "The Caucasus in World Politics" examines the conceptual issues of modern geo-strategy, which revolves around the Caucasus and in particular the South Caucasus. In the
article special attention is given to research policy of the great and regional powers in the Caucasus and
around the Caucasus.
Keywords: geostrategy, terror seperatizm, safety, conflict, tension, confrontation, sovereignty, independence, disintegration, post-Soviet, universal system
После распада СССР Россия, объявившая себя его правопреемницей, рассчитывала автоматически
сохранить гегемонию над другими бывшими советскими республиками. Вместо помощи новым независимым государствам Кавказа она стремилась использовать возникшие в регионе конфликты в целях укрепления своих геостратегических позиций. Однако в борьбу за сферу влияния на Кавказе включились и США,
военные действия которых в Ираке позволили создать геостратегический плацдарм на Ближнем и Среднем
Востоке, в непостредственной близости от Кавказа. Весь Южный Кавказ превратился в арену соперничества России, США, Турции и Ирана. Интересам же и чаяниям проживающих на Кавказе народов отвечает
согласование позиций всех расположенных в регионе государств ликвидация очагов конфликтов на территории Азербайджана, Грузии, России, превращение Кавказа в зону мира и сотрудничества.
В современных условиях сохранение мира органически вытекает из объективного положения мирового сообщества на пороге XXI века. После 50-летней конфронтации и эры "холодной войны", человечество получило уникальную возможность разработать универсальную систему, способную защитить ее от
разного рода военных авантюр, "малых" войн, битв за верховенство в геостратегических гонках, попытках
разных кланов и террористов и т.п., стремящихся к политическому господству. Яркое подтверждение тому,
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их действия в Азии, Африке, на Ближнем и Среднем Востоке. Стремление к геостратегическому превосходству нашло свое отражение в советском военном вторжении в Афганистан. Советы, потерпев поражение, были вынуждены покинуть Афганистан, но оставили войну, которая в течение многих лет шла между
внутренними политическими группировками и кланами, за спиною которых стояли иностранные силы,
стремящиеся к региональному или геостратегическому господству. Из-за геостратегических интересов
держав гибли афганцы. И, как показали события последних лет, они перекинулись в соседние страны, в
частности, в страны Центральной Азии. Близость афганского конфликта нашла отголоски в соседнем Таджикистане. И как результат – «ущемление» геостратегических интересов правопреемницы СССР - России
и ответная реакция с ее стороны. Россия ввела под флагом «миротворческих сил» СНГ свои войска на территорию суверенного Таджикистана. А что дальше? Дальше случилось то, что должно было случиться.
Все это повлекло за собой ответную реакцию. Вмешательство США во внутренние дела Афганистана, под
флагом борьбы с Талибами, установление оккупационного режима и создание марионеточного афганского
правительства. Подобное же случилось и в Ираке. Шантажирование в течение долгого времени мирового
сообщества иракским диктатором, в конечном итоге за какие-то 10-15 лет привели к двум войнам и ликвидации режима С.Хусейна. Таким образом, внутренний конфликт, или мировая провокация, как это не раз
бывало в истории, превратился в международный, с непредсказуемыми последствиями.
Современные условия, когда перестала существовать социалистическая система и мировое сообщество идет к унификации - рыночной экономики, мир становится намного управляемым. Разумеется,
еще сохраняется термин «развивающиеся страны», которые рано или поздно пойдут по капиталистическому пути развития. Социалистические, просоветские эксперименты в Лаосе, Кампучии, Анголе, Эфиопии,
Никарагуа, а еще в раньше Индонезии, Бирме, Египте, Сирии, Алжире, Йемене и т.д., закончились провалом. Ныне, как никогда ранее, в полном соответствии с объективными законами развития человечества,
необходимо искать пути взаимовыгодного сотрудничества государств, находящихся в разных регионах и
на разных ступенях социально-политического развития. И эти факторы взаимодействия могут быть самые
разные. Необходим дифференцированный подход к каждому отдельному региону, в частности Кавказу, где
расположены четыре субъекта международного права. Следует во имя национальной и международной
безопасности России, Азербайджана, Грузии и Армении искать точки соприкосновения, а не противоречия,
которые могут привести к непредсказуемым последствиям.
ХХ век насыщен подобными фактами и дай бог уберечь XXI век от этих явлений. В этой связи сохранение мира во многом зависит от внутреннего положения и внешней политики молодых, суверенных
государств, образовавшихся на развалинах СССР. Мир еще не осознал, что может быть, если все оставить
за так называемыми «великими державами». В данном случае в этой роли выступают США и Российская
Федерация, считая эти страны зоной своих геостратегических интересов. При этом отбрасываются аналогии из истории других стран и империй. Сказанное можно подтвердить желанием России иметь в сфере ее
геостратегических интересов Вьетнам и Кубу, Сербию и Ирак. Сирию и Иран, Армению и Белоруссию,
Южный Кавказ и Центральную Азию. Логика простая, так как Россия объявила себя правопреемницей
СССР, взяв на себя все пассивы и активы Советского Союза. А названные республики и регионы входили в
сферу советского влияния. Изменившаяся расстановка сил в пользу одной универсальной системы капитализма, способствует укреплению мира и взаимопонимания. Разумеется, односистемность или же однотипность государств и как это не раз бывало в истории международных отношений, не исключают всевозможных столкновений. Известно, что две мировые войны в ХХ веке начались между однотипными, капиталистическими государствами. Разумеется, мы ни в коем случае не исключаем то, что соперничество при однотипной капиталистической системе способно вызвать столкновения. И это не исключение из правил.
Суть проблемы в том, что в основе возможного конфликта не будет иметь места идеологическая основа. И
особенность вероятных конфликтов в том, что при отсутствии идеологической конфронтации, они более
или менее предсказуемы, человечество более не идет по острию лезвия во имя идеологических амбиций
или превосходства той или иной системы. Известно, что во второй половине ХХ века идеологический фактор был одним из главных направлений, способствующий нагнетанию международной напряженности в
мире. Распад социалистической системы и ее фундамента в лице СССР, во многом сделал мир безопаснее.
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Главное исчезла военно-политическая и идеологическая конфронтация двух противоположных систем.
Стремление к геостратегическому господству было главной линией водораздела двух блоков. Ныне нет
противоположных военно-политических блоков, но есть геостратегия. Со своей Россия постоянно заявляет,
что она не позволит ущемления ее интересов в любой точке земного шара. Именно этим можно объяснить,
что за последние годы Россия начала проявлять повышенный интерес к Кипру, Ирану, а также Армении,
Беларусь, Таджикистану, Киргизии и т.д.Хотя во многих из названных странах нет российских военных
баз, но есть современное российское оружие. К ним можно отнести ракеты «СС-300», проданные Кипру,
современные пусковые установки, ракеты, авиация, вертолеты, артиллерия, подводные лодки и т.п., проданные Ирану современные военные самолёты,вертолёты и т.п.Малайзии,Индонезии,Индии.Возникает вопрос, если нет мировой конфронтации, то зачем это оружие? Это очень опасный и скользкий шаг, который
может вызвать ответную реакцию со стороны других держав.
Этим же объясняется стремление России и США установить геополитический зонт над суверенными
странами. Это вполне соответствует предсказаниям Е.Хобсбома, который еще в 90-х годах отмечал, что
"холодная война" до предела перенасытила мир оружием, оставив тем самым после себя мощные мины замедленного действия. Суть в том, что каждая страна вправе решать свои внутренние дела независимо от
желания других государств, без давления извне. И в этом случае большие государства не вправе во имя
своих геостратегических стремлений ущемлять достоинства других, в частности, малых стран. В подобных
ситуациях локальные конфликты, становятся эпицентрами повышенного внимания остального мира, и
прежде всего крупных держав. Многие государства в подобной ситуации вынуждены проводить рекогносцировку своей внешней политики. Аналогичных явлений в истории множество. Так, стоило Российской
Федерации ужесточить свою политику в отношении суверенных государств Прибалтики, как страны Западной Европы и США - дали понять, что подобные действия со стороны России не могут не отразиться на
ее отношениях со странами Запада. Эту позицию четко определил бывший государственный секретарь
США Г.Киссенджер: «Кремль не имеет право взять в свои руки круги давления, которые были образованы
царями и комиссарами вокруг широких границ России в течении более 300 лет». Этим США дали понять,
что Россия не может действовать самочинно, по своему усмотрению в XXI веке.
Международная безопасность в современную эпоху не локальное явление. И чтобы не было автономных конфликтов, необходимо всемерно учитывать общемировую ситуацию. Так, инициаторы армяноазербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта еще в зародыше рассматривали его как локальное
явление, но в поэтапном развитии. Вместе с тем, они рассматривали и вариант многоступенчатости в перспективе, Но главное было достичь поставленной цели. Первоначально была тактика решить все проблемы
молниеносно. Можно предположить, что в начале конфликта они сумели достичь поставленной цели. А
что дальше? Ответная реакция тех, которые проиграли ее, они не останутся ли в затмении и попытаются
взять реванш, но уже с непредсказуемыми последствиями.
Если идти по логике тех, кто затеял или затевает ту или иную авантюру, то человечество кроме унижений ничего не получит, т.к. подобные явления в международных и межгосударственных отношениях
могут стать нормой, так называемой силовой дипломатии. В таком случае потеряет смысл декларация
ООН, о равенстве всех - малых и больших государств, потеряет свою значимость Заключительный Акт
Общеевропейского совещания о нерушимости границ. И большие государства по своему усмотрению могут диктовать, унижать, игнорировать волю и желание малых народов и государств. В таком случае, будущее мирового сообщества станет призрачным и непредсказуемым. В этом случае логика развития будет
такова, когда любой народ, оскорбленный и попранный в своих правах, спустя годы или даже века будет
стремиться восстановить свое достоинство и вернуть утерянное. Многовековой опыт мировой дипломатии
показывает, что вчерашние победители, завтра могут стать побежденными и униженными. Отмечая эту
связь, К.Клаузевиц подчеркивал, что война это «не только политический акт, но и подлинное орудие политики, продолжение политических отношений, проведение их другими средствами». Этого же мнения придерживается современный английский ученый Э. Кингстон Макклори. В работе «Глобальная стратегия» он
справедливо подчеркивает, что «война это орудие государственной политики, с помощью которой государство добивается осуществления своих целей или укрепления своего могущества». Эти слова вполне подхо-
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дят к целям «Карабахской войны». Ее инициаторы, а не марионетки- исполнители, ставили и ставят перед
собой авантюристические цели в глобальном масштабе. Инициаторы и исполнители Карабахской авантюры, не сумев достичь своих целей иными средствами, затеяли эту чудовищную войну на закате ХХ века.
Историческая ответственность, элементарный здравый подход, да и простой инстинкт о человеческой жизни, даруемый один раз богом, никому не позволяет лишить человека жизни на земле. Многовековой опыт истории человечества показывает, что мир и мирное сожительство одинаково для всех - малых и
больших государств. Нельзя забывать, что две мировые войны в ХХ веке начались со столкновений крупных держав с малыми. История политических промахов не прощает и разумнее считаться с ее уроками, чем
стремиться преподносить урок другим. Разумеется, могут быть интересы той или иной державы. И это
естественно. Но их следует решать цивилизованно, используя дипломатические и прочие каналы, а не прибегать к открытому или скрытому шантажу и давлению. Как было в свое время во Вьетнаме, за спиною
южан стояли американцы, северян - Советы, погибали же в основном вьетнамцы, испытывалось оружие
двух супердержав. Ныне Вьетнам принадлежит вьетнамцам, пришельцы, стремящиеся к гегемонизму,
убрались восвояси. Это тоже урок для истории. Погибли миллионы вьетнамцев, но отстояли свою землю и
свое достоинство. Говоря о подобных фактах, мы стремимся предостеречь нынешних горе – политиков от
скоропалительных решений. Трудно сохранить мир, легче его нарушить. Что же дальше?
Международная безопасность - это не отвлеченное понятие. Она определяется национальной безопасностью любого государства, независимо от ее географического расположения, размеров территории
или численности населения. Следовательно, говоря о международной безопасности, следует воспринимать
ее в объеме и пространстве. Что под этим подразумевается? Во-первых, судьба международной безопасности ныне зависит как от частных, изолированных конфликтов, инцидентов и столкновений и, во-вторых, от
масштабных, межгосударственных противоречий и военных столкновений. Что же легче решить? Думается, каждый из названных явлений сами по себе в какой-то степени равнозначны, т.е. оба они могут стать
причиной мирового конфликта, стать причиной международного осложнения. В этом случае оба фактора
требуют пристального внимания, своевременного решения. Динамика их развития не допускает их промедления. Координальное значение имеет концепция геополитического миропорядка и безопасности, требуется цивилизованный подход со стороны всех и, прежде всего со стороны великих государств. Следует искать общие точки соприкосновения, а не отчуждения.
Народы Кавказа - соседи не по выбору, а от бога, следовательно, надо сожительствовать без распри и,
без захвата территории соседа. На Кавказе многое перемешалось: нации, их культура, обычаи, языки, традиции и т.п. С другой стороны, давно та или иная нация перешла национальные границы, многие сородичи
живут по ту сторону государственной границы. Ради справедливости, следует отметить, что это не относиться к Армении, здесь живут только армяне.
Но чтобы Кавказ стал зоной мира и сотрудничества в первую очередь следует погасить очаги конфликта на территории Азербайджана, Грузии и России. Во-вторых, восстановить территориальную целостность и суверенитет всех стран, входящих в понятие Кавказ. Без этого невозможно экономическое сотрудничество стран четверки.
Решив эти проблемы, можно будет создать в геоперспективе Кавказский Общий рынок, куда могли
бы быть в дальнейшем приглашены - Турция, Иран и страны Центральной Азии,Афганистан и т.д.
В эту международную экономическую структуру можно было бы привлечь иностранных инвесторов,
исходя из того, что на Кавказе и Каспии сосредоточены огромные энергетические ресурсы, запасы минерального сырья, нефти, газа, железо, марганец, золото, здесь очень развитая транспортная инфраструктура,
телекоммуникации и возрождающийся Великий Шелковый путь и т.д.
Образование Кавказского Общего рынка, способствовало бы интеграции Кавказских стран, наподобие Европейского Союза, В свою очередь экономические связи оказали бы огромное влияние на стабилизацию и безопасность во всем регионе. Мы говорим об интеграции на Кавказе не как об отвлеченном явлении, а как движении и по вертикали и по горизонтали, охватом всех и наверху и внизу. Все это позволит
установить экономические, культурные, научные, а затем и политические связи между государствами региона, городами, районами, научными и производственными центрами.
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Движущими силами Кавказского Общего рынка могли бы стать - взаимная выгода, добровольность,
экономическое сотрудничество, равенство всех стран и каждого народа.
Осуществление подобных мер - привело бы к беспошлинной и безвизовой зоне на Кавказе, здесь образовалась бы некая «Шенгенская» зона международного сотрудничества.В перспективе можно было бы
иметь единую валюту.
Логика развития и сотрудничества стран расположенных в этом регионе -способствовало бы созданию Международного Кавказского Банка развития и реконструкции. А все это позволило бы иметь общие
финансовые рычаги, механизм расчетов и платежей, финансировать приоритетные и перспективные отрасли экономики, науки, образования, туризма, транспорта и т.д. Сделав это, народы и страны Кавказа исключили бы войну раз и навсегда в своих отношениях. Однако, несмотря на очевидность выгоды для всех и
каждого, на Кавказе подобное пока невозможно осуществить. Причина? Причина в том, что пока Армянская Республика, при поддержке извне, держит под своей оккупацией 20 процентов национальной территории Азербайджанской Республики, не может быть общего Кавказского дома. С другой стороны, этому не
бывать до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Грузии. И, наконец, до тех
пор, пока не будет создана стабильность на Северном Кавказе.
Согласованная политика позволила бы отработать общую позицию в отношении инициаторов конфликтов, она позволила бы погасить очаг напряженности в зародыше. В этом случае исчезли бы коварство,
сепаратизм, религиозный и геостратегический соблазн. И в подобных случаях великие государства во имя
всеобщей безопасности не смогли бы руководствоваться узконациональными интересами. Что имеется
ввиду? Во-первых, великие или региональные державы должны отбросить собственные интересы во имя
всеобщего мира, стремится к равной безопасности всех государств данного региона. Следовательно, в обоих случаях требуется четкий и честный подход к проблеме. Динамика их развития требует своевременных,
безотлагательных решений. Координальное значение имеет концепция геостратегического мирового порядка и безопасности. Требуется цивилизованный подход всех и, прежде всего тех, кто вовлечен в непосредственный конфликт, и тех, кто участвует в водовороте событий.
Опыт прошлых войн в истории человечества показывает, что кто ее начинает, тот и проигрывает,
государство-агрессор деградирует, теряет моральные качества. С другой стороны, жертва агрессии накапливает силы, делает соответствующие выводы из поражений, хотя и временных. Вспомним ошеломляющие
и эпохальные походы Гай Юлия Цезаря, Александра Македонского, Чингисхана, Наполеона, Гитлера,
вспомним недавнее прошлое, нападение США на Вьетнам и СССР на Афганистан. Все эти военные походы
закончились поражением для зачинщиков. Таков неумолимый закон истории и логика развития человеческого общества. Нарушивший мир и покой, получает лавры временных героев, но слава быстротечна. В
свою очередь, человечество получает разруху и нищету. Ничего не проходит бесследно. Каждый должен
получить то, что заслуживает. И чтобы этого не было, не следует доводить до этого этапа. Замышляющий
авантюру, должен одуматься. Остановка на полпути еще не означает, что это поражение, а осознанная
необходимость. Взвесить шаги предстоящих маршрутов во много раз легче, чем войти в пучину конфликтов, которые могут привести к тяжелым последствиям для человечества.
Факторы, толкающие те или иные государства на путь нарушения международной безопасности,
многогранны и многослойны. Как правило, они возникают ни в один день, ни в один час. Они возникают,
формируются годами. И чтобы распознать их, следует проследить всю внутреннюю политику государства зачинщика и инициатора конфликта, приведшего к нарушениям правопорядка в том или ином регионе, что,
в конечном счете приводит к глобальному нарушению международной безопасности и к кровопролитным
войнам.
Сохранение мира и международной безопасности способствовали созданию всеобъемлющего международно-правового режима, нашедшей свое отражение в уставе ООН, что подтверждает уважение национального суверенитета и территориальной целостности любого члена ООН. Это же нашло свое отражение
в Заключительном Акте Женевской декларации в документах ОБСЕ.
Универсальный характер норм общего международного права, их общая необходимость для всех
стран, в том числе и в двухсторонних отношениях означает, что любые локальные нормы современного
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международного права должны соответствовать общепринятым и согласованным принципам отношений
между государствами. Их одностороннее толкование равнозначно их игнорированию и в конечном итоге
срыва тем или иным государствам. А это означает создание в том или ином регионе мира конкретных ситуаций, которые рано или поздно могут перерасти в мировые конфликты. В подобной ситуации необходимо,
чтобы соответствующие международные организации действовали бы упреждающими методами, способными погасить или же приостановить очаги напряженности, суметь среагировать задолго до того, как искры мирового пожара не запылают во всю мощь. Мы уже отмечали, что мировые конфликты возникают и
формируются длительное время. Их можно распознать заранее. Иначе нет смысла иметь столь авторитетные, дорогостоящие международные организации. Сказанное можно проанализировать на примере чеченской войны, которая возникла и разгоралась на глазах всего мира задолго до того, как он перерос в кровопролитную войну. С другой стороны, этот конфликт уникален в том смысле, что он возник в рамках одного
государства. Теоретические контуры Чеченской войны можно было предсказать за несколько лет до его
начала. Разумеется, есть и будут государственные интересы держав, но они могут находить свое решение
не путем диктата, силой оружия, методами давления, скрытой формой угроз, необъявленной блокадой и
т.п., а цивилизованными методами, учитывая национальные интересы и достоинства тех или иных государств. Деликатность затрагиваемой проблемы в том, что она затрагивает интересы многих стран и народов, проживающих на Кавказе. Здесь будут успехи и поражения. Главное при всем этом многообразии, не
дать никому и нигде расшатать Общий Кавказский Дом. Народы Кавказа проживали по-соседски веками, и
они в силах решать мирно все проблемы, возникающие здесь.
Но к этим определениям следует сделать существенные коррективы, которые произошли после начала антииракской войны, мировой коалицией держав, под эгидой США и Англии. Соединенные Штаты
Америки в ходе этой кампании не то, что проигнорировали решения Совета Безопасности ООН, а также
выводы специальной комиссии СБ ООН по Ираку во главе Бликса, они не сочли необходимым посчитаться
с позициями своих главных союзников по Атлантической солидарности и по НАТО – Франции и Германии. С другой стороны, пренебрегая предупреждениями Российской Федерации, США фактически низвели
ее к роли второстепенных стран, не влияющим каким-то образом на позицию США. Известно, что было
громогласное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина, что «действия США – это большая политическая ошибка», позже распространенная в ООН как официальная позиция Российской Федерации в антииракской войне.
Суть проблемы в том что, установив господство над Ираком, США тем самым сомкнули геостратегическое кольцо: с востока (Афганистан) и с Запада (Ирак). Этим актом США решили несколько задач: вопервых, они установили контроль над над одним из основных нефтяных производителей в мире – Ираком,
а еще раньше, в ходе первой в 90-х годах ХХ века антииракской войны, над Кувейтом и Саудовской Аравией. Теперь США надолго смогут законсервировать свои нефтяные месторождения для будущих поколений.
Во-вторых, разгромом Ирака США связали руки амбициозным соседям Ирака.
В третьих, а это одно из главных задач этой войны, они отсекли Россию от ее главного союзника в
арабском мире и на юге Кавказа.
В-четвертых, этой победой США подошли вплотную к границам Сирии и Ирана, которые пользуются поддержкой России и обеспечиваются ее оружием.
В-пятых, отныне воздействие на израильско-палестинский конфликт со стороны США примет практические действия в направлении ее решения.
В-шестых, США сомкнули большое кольцо геостратегического значения, обойдя Россию с юга, создав мощный плацдарм на Кавказском направлении, последствия которых дадут знать о себе позже.
И, наконец, начав войну, фактически не считая поддержку Англии (она послала 45 000 войск), США
начали ее одни. Они показали всему миру, что они единственные в современном мире супердержава и на
очереди может быть любая страна, не подчинившаяся воле США.
И то, что Южный Кавказ стал сферой геостратегических интересов США, в этом величайшая роль
самой Российской Федерации. После распада СССР – этот стратегический регион на какое-то время был
оставлен самим собою. Россия была занята внутренними делами и не помышляла, что бывшие союзные
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республики сумеют так быстро ощутить плоды свободы и вести самостоятельную внешнюю политику. По
этому поводу, государственный секретарь в правительстве Б.Ельцина – Г.Бурбулис открыто заявил, пусть
независимые, постсоветские государства потешаться свободой и потеряв все, будут умолять Россию, чтобы
она их приняла обратно. В первые годы, после образования независимых государств, Россия по существу
выдавливала их из сферы своего влияния. Но случилось другое, суверенные, независимые республики с
каждым днем дистанцировались от России, благодаря политики России. Ошибка российского руководства
в этот период состояла в том, что вместо установления равноправных, нормальных отношений с независимыми государствами, она стала на путь угроз, шантажа, экономической блокаде, созданию конфликтов
между странами и т.п. Россия просто оставила их один на один с их проблемами. И, все это не ускользнуло
из внимания Запада, и он начал действовать более решительно во всех государствах, образовавшихся на
постсоветском пространстве: Латвии, Литве, Эстонии, на Украине, в Азербайджане, Грузии и в странах
Центральной Азии. В своем желании манипулировать участниками конфликтов, Россия действовала столь
робко, что скорее начала этим самым терять свои позиции в этих странах. И это способствовало тому, что в
странах Южного Кавказа стали предпочитать западные страны, не полагаясь на объективность России в
регулировании межгосударственных и внутригосударственных конфликтов, таких как: армяноазербайджанский,нагорно-карабахский,грузино-абхазский и грузино-юго-осетинский. Причина неэффективных действий российского руководства в этот период кроилась в нескольких аспектах: во-первых, Россия не осознала в полной мере свою роль и место на постсоветском пространстве, ей казалось, объявив себя
правопреемницей СССР, она автоматически займет везде и всюду его место. Во-вторых, вместо того, чтобы
быстрее погасить очаги конфликтов, начатых еще в бывшем Советском Союзе, Российская Федерация стала их раздувать, надеясь этим самым закрепиться в новых, суверенных государствах. Отсюда проповедовалась недальновидная, проимперская внешняя политика, что все вновь приобретшие независимость страны, став субъектами международного права, должны подчиняться России и войти в зону ее ответственности.
Однако, спустя некоторое время, ситуация быстро стала меняться и вышла из-под российского контроля. Вскоре, весь Южный Кавказ стал ареной соперничества США и соседних региональных держав
Турции и Ирана. И как показывает время, геостратегия Российской Федерации и США в этом регионе носит диаметрально противоположный характер. Каждая бывшая Советская республика, став независимым
государством, стала проводить самостоятельную внешнюю политику, порой не оглядываясь на великие
державы.
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В статье рассматриваются различные взгляды зарубежных теоретиков на геополитические
аспекты Первой Мировой войны. Утверждается историческая неизбежность Первой мировой войны,
вытекающих из создавшихся к начале ХХ века геополитических реалий. Первая мировая война принесла
всем странам-участницам неисчислимые бедствия, а сложившаяся в итоге этой войны ВерсальскоВашингтонская система не отличалась стабильностью, проигравшие страны жаждали реванша, новая мировая война была лишь вопросом времени.
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The article discusses different views foreign theoreticians on the geopolitical aspects of the First World
war. It is alleged the historical inevitability of the first world war, arising from the current to the beginning of
the XX century geopolitical realities. The First World war brought all participating countries untold calamity,
and prevailing as a result of this war, the Versailles-Washington system was stable, the losers of the country
longed for revenge, new world war was only a matter of time.
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GEOSİYASƏTİ VƏ BİRİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ
Məqalədə Birinci Dünya müharibəsi geosiyasi aspektlərinə dair xarici nəzəriyyəçi müxtəlif views müzakirə edir. Bu XX əsrin geosiyasi reallıqlar etmək üçün yaradılmışdır gələn Dünya müharibəsi tarixi labüdlüyü
iddia edilir. Birinci Dünya мüharibəsi bütün iştirakçı ölkələr hesabsız çətinliklər gətirdi və bu müharibə
nəticəsində inkişaf Versal-Vaşinqton sistemi intiqam ziyana ölkə istəyən, sabit deyil, yeni bir dünya müharibəsi
zaman yalnız bir məsələ idi.
Açar sözlər: Geosiyasət, Birinci Dünya müharibəsi, Antanta, Üçlük Birliyi
Как известно человечество вступило в ХХ век на волне беспрецедентного ускорения темпов социально-экономического и, в особенности, военно-технического прогресса с накопившимися за предыдущие столетия острыми и неразрешимыми геополитическими противоречиями между ведущими мировыми державами. Все это не могли не привести к революционным потрясениям и двум мировым войнам,
принципиально изменившими динамику и характер разрешения противоречий между великими державами. Никогда раньше борьба за передел и лидерство в мире не охватывала сразу несколько континентов,
не затрагивала интересы большинства стран мира, не велась с применением такого мощного оружия и не
имела таких трагических последствий. Более того, в отличие от прошлых войн, часто возникавших спонтанно, мировые войны были тщательно спланированы и подготовлены как в идеологическом, так и в особенности, в военно-стратегическом плане, базирующихся на выработанных геополитических доктринах,
научно обосновывающих необходимость и даже неизбежность насильственного установления нового
мирового порядка. Именно геополитике суждено было стать идеологией великих держав, а мировой
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войне – способом глобального разрешения геополитических противоречий между ними.
На рубеже ХIХ - ХХ веков, когда борьба за переустройство мира вступает в новую фазу - фазу
насильственного передела сфер влияний на мировой арене, политическая география формируется на
базе трудов «отца геополитики» немецкого географа Фридриха Ратцеля (1844-1904) как самостоятельная область науки и начинает интенсивно развиваться. Рассматривая в своем фундаментальном труде
“Политическая география» (1897) государство как непрерывно развивающийся биологический организм, он считал, что одним из основных путей наращивания его мощи является территориальная экспансия или расширение “жизненного пространства» (Lebensraum) путем включения в свой состав «политически ценных мест». В целом главной мыслью Ратцеля является понимание государства как живого пространственного, укорененного в почве организма. {1,21,131) И как все живое государство, ограниченное пространственными размерами в своем естественно-биологическом развитии стремится к
приобретению, и прежде всего военным путем, новых земель за счет своих соседей. «Народ растет,
увеличиваясь в числе, страна – увеличивая контролируемое ею пространство», - подчеркивал классик
немецкой геополитики. (2,83)
Именно Ратцель сформулировал важнейшую геополитическую концепцию - статус «мировой
державы» (Weltmacht), достичь которого невозможно без наличия мощных военно-морских сил. Причем становление мировой державы не может происходить мирно, без военных конфликтов и наградой
победителя становится пространства соседних государств. Хотя Ратцель считал, что настоящими мировыми державами в мировой истории были именно те державы (Рим, Испания, Англия), которые владели обширными морскими пространствами, однако в будущем конфликте континентальные державы
с их богатыми ресурсами будут иметь определенные преимущества перед морскими державами, не обладающими достаточным пространством в качестве своей геополитической базы. (3)
Еще в начале ХIХ века геополитически мыслящий Наполеон Бонапарт борьбе с талассократической Англией, старался опереться на теллурократическое могущество европейского континента. «Я
хочу завоевать море могуществом земли» - восклицал великий полководец. (4, 617)
Ратцель, анализируя воздействие на политику морского пространственного фактора, полагал, что
к началу ХХ века основное стратегическое значение приобрели бассейн Средиземного моря и Атлантика. Однако «океаном будущего» он называл Тихий океан, на просторах которого в будущем произойдет основной конфликт между морскими и континентальными державами (Великобританией,
США, Россией, Китаем и Японией) и завершит собой в катастрофическом финале циклическую эволюцию человеческой истории.(5, 152)
Ратцелю, утверждавшему, что «растущий народ нуждается в новых землях для увеличения своей
численности» фактически вторили Генрих Шмитхеннер, который в своей книге «Жизненное пространство в борьбе культур» заявлял, что «стремление к расширению внутренне присуще всякому здоровому народу» и «только то пространство может расшириться и освоить новые области, которое по сравнению с другими имеет большую плотность населения, а также более высокую культуру». То есть, говоря словами кардинала-легата Ильдебрандо Антониуччи, «народ без пространства имеет право на
пространство без народа».(6)
Резкое обострение борьбы за территориальный раздел мира внутри узкой группы крупнейших
держав того времени явилось причиной многочисленных колониальных войн и международных соглашений о разделах колоний и сфер влияния. Особой активностью выделялась Англия, изо всех сил
стремившаяся сохранить огромную, но все более слабеющую Британскую империю. Неудивительно,
что одним из основоположников «новой географии» (как тогда называли географию политическую)
стал английский географ Хальфорд Маккиндер (1861-1947). В начале века Маккиндер утверждал, что,
согласно открытому им «закону географической инерции», исходным пунктом в судьбе народов и государств является географическое положение занимаемых ими территорий. Маккиндер не без оснований считал, что для государства самым выгодным географическим положением является срединное,
центральное причем с планетарной точки зрения. По его мнению в цетре мира находится Евразийский
континент, а в центре последнего – «сердце мира» (Heartland) - чрезвычайно удобная территория для
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контроля над всем миром. Маккиндером была сформулирована глобальная стратегия ХХ века – «тот,
кто правит Восточной Европой, господствует над Хартлендом; тот, кто правит Хартлендом, господствует над Мировым островом; тот, кто правит Мировым островом, господствует над миром». (7,113)
И поныне теория Х.Маккиндера, послужившая одной из отправных точек для зарождения в недрах политической географии самостоятельного научного направления – геополитики, не потеряла своей актуальности.
Впервые же термин «геополитика» ввел в научный оборот шведский географ и политик Юхан
Рудольф Челлен (1864-1922) в своей книге «Великие державы» (1910) , доказывая при этом, что малые
страны в силу своего размера и в зависимости от географического положения обречены на подчинение
великим державам, которые также в силу объективных законов геополитики обязаны объединить их в
единые «хозяйственно-политические комплексы». По мнению Челлена целью геополитики является
осознание неизбежности территориального передела мира для развития государства, причем пространство уже разделенного мира можно отвоевать лишь силой оружия. (8, 81-87)
При этом совместно с немецким пастором Фридрихом Науманном (1860-1919), Челлен предложил план «геополитического охвата» Германией всех стран, расположенных между Атлантическим
океаном, Балтикой, Персидским заливом и Адриатическим морем. Причем концепция Срединной Европы (Mitteleuropa), охватывающей и Ближний Восток, в отличие от «пагерманистских» проектов была уже не национальным, а сугубо геополитическим понятием. Именно Челлен в начале ХХ века выдвинул идею создания германо-нордического союза во главе с Германской империей, направленной
против Антанты.
Военно-стратегические аспекты реализации в обеих мировых войнах первой половины ХХ века
ведущими державами мира своих геополитических планов наиболее полное свое отражение нашли в
трудах американских адмирала Альфреда Мэхэна (1840-1914) и социолога Николаса Спайкмена (18931943), английского вице-адмирала Ф.Х.Коломба (самая известная "Морская война" 1891 г.), итальянского генерала Джулио Дуэ (1869-1930).
Создатель концепции «Морской силы» А. Мэхэн считал использование океанов и морей и контроль над ними основным геополитическим фактором силы, а использование принципа «анаконды» блокирование территории противника с моря и по береговым линиям наиболее эффективным способом достижения стратегического превосходства в будущих военно-политических конфликтах великих
держав.(9,110) Основным же условием превращения США в мировую державу Мэхэн считал выполнение четырех геостратегических задач: 1) союз с Великобританией; 2) изоляцию Германии; 3) противодействие Японии на Тихом океане; 4) союз с Европой против народов Азии. Концепции Мэхэна доказали свою жизнеспособность в ходе Первой и Второй мировых войны, в годы холодной войны, не потеряли свою актуальность и в современный период.
Таким образом, историческая неизбежность Первой Мировой войны вытекала из создавшихся к
начале ХХ века геополитических реалий.
В начавшейся летом 1914 г. Первой Мировой войне активное участие впервые приняли все пять
известных к тому времени великих держав - Англия, Франция, Германия, США и Россия, а также такие
достаточно сильные региональные лидеры как Австро-Венгрия и Япония. Основные геополитические
цели – захват стратегически важных территорий и формирование обширных зон геополитического
влияния , прежде всего в Европе, преследовали все главные участники Первой мировой войны. Россия
стремилась укрепить свои позиции на Балканах, а также путём захвата Константинополя и черноморских проливов осуществить свою давнюю мечту - получить выход к Средиземному морю.(10)
Касаясь роли Германии в Первой Мировой войне нельзя не согласиться с мнением Генри Киссинджера о том, что «Имперская Германия спровоцировала войну, потому что, наращивая свои военноморские силы в 10-летний период перед 1914 годом, она бросала вызов морскому господству Великобритании, а ее дипломатической стратегией являлось унижение Франции и России, чтобы продемонстрировать им, что они слишком слабы, чтобы объединиться против Германии. В результате немцы
вынудили эти страны к союзу, к которому впоследствии присоединилась Великобритания».(11)

19

Победа стран Антанты и подписание в 1919 году «беспримерных по беспощадности к побежденным» странам Тройственного Союза Версальского и Сен-Жерменского мирных договоров и создание
на их основе Версальско-вашингтонской системы завершают первый в истории человечества поистине
глобальный геополитический сдвиг. Распадаются побеждённые и образуются новые государства, перераспределяются колонии, формируются новые зоны геополитического влияния и политические союзы.
Наибольшие потери понесли Германия, Австро-Венгрия (распавшаяся на 3 государства) и Россия, которые выпали из числа не только мировых, но и европейских лидеров. Значительные территории потеряла и Турция. В свою очередь три страны - Англия, Франция и США, подтвердили статус великих
держав.
Первая Мировая война принесла всем странам-участницам неисчислимые бедствия, подорвала их
экономику, вызвала революционный кризис в Европе, а в России стала главной причиной двух революций и гражданской войны. Сложившаяся в итоге этой войны Версальско-Вашингтонская система не
отличалась стабильностью, проигравшие страны жаждали реванша, новая мировая война была лишь
вопросом времени.
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В статье анализируются «гуманитарные» операции США за последние десятилетия, завершившие процессы формирования принципиально нового вида силового интернационального гуманитарного вмешательства – «гуманитарной войны». Есть все основания считать, что гуманитарное
вмешательство может стать своеобразной «философией интернационализма» XXI века и одним из
существенных элементов складывающегося сегодня нового миропорядка.
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Məqalədə son onilliklərdə güc yolu ilə beynəlxalq humanitar müdaxilənin yeni növünün formalaşması
prosesini başa vuran ABŞ-ın “humanitar” əməliyyatları təhlil edilir. Humanitar müdaxilənin XXI əsrin
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In article analyzes «humanitarian» actions by the U.S. over the past decades that fundamentally completed the process of formation of new type of international humanitarian intervention through the use of power. There are all bases for the expectation that «humanitarian intervention» might be considered as the new
form of «internationalism philosophy» of XXI century and new formed world order.
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Практика современных международных отношений показывает, что мировое сообщество оказалось неподготовленным к эффективному решению проблемы соблюдения прав человека, о чем свидетельствует глубокий кризис международных структур, прежде всего, институтов ООН, призванных
регулировать гуманитарную составляющую международной политики. Конец XX века был охарактеризован ростом числа этнических и религиозных конфликтов внутреннего характера, переходящих порой в ожесточенные гражданские войны. В ходе этих конфликтов происходят массовые нарушения основных прав человека. Существует два подхода к гуманитарной интервенции: американский (новый
интервенционизм) и европейский (14,с.62).
Определений гуманитарной интервенции за все время исследований этой проблемы было пред-
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ложено немало. Так, наиболее удачным может считаться определение, что «гуманитарная интервенция
есть военная интервенция в стране, осуществляемая вне зависимости от согласия ее правительства,
имеющая своей целью предотвратить широкомасштабное страдание и гибель населения» (4,с.67-68).
Новые интервенционисты более всего выделяют моральные обязательства международного сообщества в качестве основания для ООН вмешиваться в дела суверенных государств. Согласно
Д.Дайзероту военная интервенция всегда оправдана с этической точки зрения, если внутренний кризис
угрожает региональной или глобальной безопасности и имеют место массовые нарушения прав человека (7,с.32-35). Формулируя доктрину вмешательства ставятся 3 вопроса: когда, кто, с какой конкретной целью? Из практики выделяют два критерия: Первый подразумевает наличие внутренней ситуации, представляющей явную угрозу для международного мира и стабильности. Второй – наличие факта
массового и систематического страдания населения и квалифицируется как угроза миру.
Д.Крициотис выделяет в качестве базовых для осуществления интервенции следующие три критерия:
1.Наличие ситуации массового и систематического страдания в результате природных катаклизмов или человеческой деятельности – войны;
2.Кризис уже развился и возможности для мирного вмешательства упущены;
3.Интервенция необходима в случае, если она является крайним средством, к которому обращается ООН в данной ситуации.
По мнению этого автора только при наличии этих трех показателей СБ ООН может объективно
рассматривать вопрос об осуществлении интервенции (12,с.176).
С окончанием «холодной войны» произошло кардинальное изменение расстановки сил на международной арене. В связи со сменой роли лидера демократического мира единственная мировая
сверхдержава − Соединенные Штаты Америки – стали воспринимать как внутригосударственные конфликты, так и факты массовых нарушений прав человека в каком-либо государстве в качестве угрозы
не только международной безопасности, но и непосредственно своим национальным интересам. Данный подход ограничивает возможность компромисса с другими участниками международных отношений, поскольку уступки в пользу их достижения и определения общего подхода к какому-либо конфликту и варианту его разрешения означают для США ущемление собственных национальных интересов.
Таким образом, деятельность в рамках ООН, в частности, ее главного органа − Совета Безопасности, основанная на принципе консенсуса, достигаемого путем взаимных уступок, представляется для
государственного департамента США далеко не всегда целесообразной. Отражением этого факта стала
расширившаяся практика военных интервенций Соединенных Штатов. По выражению
М.Мандельбаума, «... с окончанием холодной войны родилась новая американская политика: гуманитарная интервенция» (13,с.4).
Являясь фактическим гегемоном, США могут проводить интервенцию, практически не учитывая
мнение международного сообщества. Вмешательство государства-гегемона в локальный конфликт
придает ему дополнительную значимость и привлекает к этому конфликту международные силы, которые в случае вмешательства любой другой страны с большой вероятностью могли воздержаться от
участия. Значительный вес и активное участие Соединенных Штатов в международных операциях
также усугубляет дискуссии вокруг допустимости гуманитарной интервенции: поддержка идеи гуманитарной интервенции силами США означает поддержку внешнеполитической доктрины США, а противостояние США означает отказ от идеи гуманитарной интервенции или ее серьезное ограничение
(3,с.99-100).
Проблема гуманитарной интервенции (гуманитарного вмешательства) сама по себе не нова и исследуется давно. Споры вокруг нее не утихают уже не одно десятилетие. Однако именно операцией,
проведенной НАТО в Югославии, было в основном завершено формирование принципиально нового
вида силового интернационального гуманитарного вмешательства, именно эта операция привела к появлению в международном лексиконе нового, более чем парадоксального термина – «гуманитарная
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война». Есть все основания считать, что гуманитарное вмешательство стало своеобразной «философией интернационализма» XXI века и одним из существенных элементов складывающегося сегодня нового миропорядка. Это миропорядок, в котором право силы превалирует над силой права, правила поведения, в том числе и во внутренней политике суверенных государств, диктуется единственной супердержавой − Соединенными Штатами.
США, обладающие сейчас самыми современными и мощными вооружениями и половиной мирового военного бюджета, во имя поддержания своего статуса сверхдержавы готовы пойти на многое.
Даже если это не будет новой мировой войной, то миру гарантирован целый ряд региональных конфликтов в рамках теории «управляемого хаоса», т.к. только ситуация перманентной нестабильности
позволит оправдать использование американских (и стран НАТО) вооруженных сил для поддержания
«порядка» в глобальном масштабе.
Ввод вооруженных сил на территорию суверенного государства без санкции ООН, называемый
гуманитарной интервенцией – американское изобретение. Считается, что дата его рождения – 1999 год
в Югославии. Но это не совсем так. В 1999 году произошла лишь обкатка самого по себе термина, попытка ввести его в международную практику. Но на практике многие ноу-хау подобных военных акций
отрабатывались ранее. Из весьма многочисленных войн и вооруженных акций, которые предпринимали в мире США уже после появления Устава ООН, следует обратить внимание на те, что проводились
в Гренаде и Панаме, а также посмотреть на попытку интервенции в Сомали, поскольку наработанный
там опыт пригодился в Югославии и Ираке.
Приказ провести превентивную военную операцию против островного карибского государства
Гренада в 1983 отдал президент США Рональд Рейган, хотя формально решение о применении военной
силы было принято Организацией Государств Восточной Части Карибского Моря. Повод для начала
военной операции стало взятие в заложники американских студентов. Позже оказалось, что власти
Гренады просто решили дать студентам охрану, так как незадолго до этого на Гренаде начались вооруженные столкновения, лидер местных марксистов, незадолго до этого пришедших к власти, был
убит своими соратниками, и обстановка стала сложной. Рейган также заявил, что готовится кубиносоветская оккупация Гренады, а также, что там накапливаются запасы оружия, которые могут использовать международные террористы. Далее выяснилось, что гренадские военные склады были заполнены старым советским вооружением, новых партий не поступало давно. Далее, США объявили, что на
острове находится 12 тыс. кубинских коммандос. После было установлено, что кубинцев было не более
2000, треть из них – гражданские. После захвата острова американскими войсками было отмечено
большое число жертв среди мирного населения непосредственно от действий военных США.
Решение о вооруженном вторжении и свержении правительства Панамы принял президент
Джордж Буш-старший в 1989 году. Основание – роль Панамы и главы государства, генерала Мануэля
Антонио Норьеги, в торговле наркотиками (прежде всего речь шла о поставках в США), а также то, что
в 1980-е Панама стала международным центром по отмыванию денег. Американское вторжение в Панаму отличали две особенности. Первое – уникальный масштаб зверств американских военных. Поступали сообщения не только о погибших от бомбардировок, но о расстреле солдатами США толпы из
пулеметов на улицах, о том, как американская техника давила и поджигала выстрелами автомобили с
людьми. Затем американцы практически на неделю отдали столицу страны в руки преступников, выпущенных ими из тюрем. Были разграблены почти все супермаркеты, склады и фирмы. Страна понесла ущерб в 2 млрд. долларов.
24 марта 1999 года игнорируя нормы международного права, в обход ООН и Совета Безопасности, США и НАТО начали агрессию против Югославии, имевшей целью установить международный
контроль над сербским автономным краем Косово (2,с.164). В ходе предшествовавших войне переговоров между НАТО, Югославией и Россией в начале 1999 года был согласован протокол о восстановлении широкой автономии Косова, прекращения там «этнических чисток», проводимых сербской армией и полицией, и прекращении вооруженной борьбы албанской Армией Освобождения Косова.
Представители АОК под нажимом США и других стран подписали согласованный протокол, но серб-
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ский президент отказался это сделать. Тогда страны НАТО предъявили Югославии ультиматум о прекращении боевых действий в Косово и согласии на ввод в край международных миротворческих сил,
костяк которых должны были составить войска государств НАТО (10,c.105-106).
После того как югославская сторона не ответила на ультиматум, 24 марта 1999 года по Югославии был нанесен первый ракетно-бомбовый удар. В операции против Югославии, продолжавшейся 78
дней, было задействовано 1260 самолетов и вертолетов, в том числе стратегические бомбардировщики
Б-52 и Б-2А и 30 боевых кораблей, включая 3 авианосца и 6 атомных подводных лодок. Всего на Югославию было сброшено 15 тысяч бомб и ракет в ходе 35 тысяч боевых вылетов (5,с.162).
Не в состоянии далее противостоять ударам неприятеля, которому она не могла нанести никакого
серьезного ущерба, Югославия в конце концов согласилась на вывод своих сил из Косова и ввод туда
миротворческого контингента. Операция в Косово представляет собой военно-полицейскую операцию,
когда все задачи удалось решить с помощью одной только воздушной и морской мощи, без участия
сухопутных войск, хотя по числу участников и имевшимся в их распоряжении силам и средствам данная операция может быть сравнима с мировой войной. С точки зрения западных союзников, война в
Косово представляет собой идеальный образец будущих войн, когда можно будет с минимум потерь
достигать своих политических целей за счет одного только военно-технического превосходства (8,с.6970). Агрессия против суверенного государства, проводившаяся под предлогом «предотвращения гуманитарного бедствия», учинила самую крупную гуманитарную катастрофу в Европе со времен Второй
мировой войны. За 32.000 боевых вылета было использовано бомб общим весом 21 тыс. тонн, что эквивалентно четырехкратной мощи атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму. Бомбардировки парализовали производственные мощности и инфраструктуру повседневной жизни Югославии, приведя к увеличению безработицы до 33% и отбросив 20% населения за черту бедности, повлекли прямые экономические потери в размере 600 миллиардов долларов.
После терактов 11 сентября 2001 года США, назвав У. бен Ладена, одного из спонсоров Движения Талибан организатором теракта, повели борьбу против режима талибов в Афганистане. Президентом США Дж.Бушем-мл. был выбран вариант военного вторжения в Афганистан в надежде на то, что
бомбардировка территории Афганистана вынудит талибов заключить соглашение с США. После более
чем месячной бомбардировки Афганистана внезапно ночью талибы без боя оставили Кабул, сосредоточив силы в Кандагаре. А спустя 3 дня режим талибов канул в прошлое.
Однако за все последующие годы с момента вторжения в Афганистан, силы НАТО во главе с
США не смогли обеспечить мир и стабильность в стране. Довольно часто в прессе появлялась информация о том, что жертвами американских военных вместо талибов становились мирные жители
(15,с.256-257). Пытаясь избежать прямых столкновений с боевиками и вынужденных потерь, американское командование использовало массированные бомбардировки населенных пунктов, что приводило к значительным жертвам среди мирного населения. Авиационные удары наносились на основе
непроверенной информации, эти действия не согласовывались с афганскими властями. НАТО наносила
удары по митингам, мирным демонстрациям, свадебным праздникам. Американцы каждое мероприятие, будь то собрание или свадьба, принимали за место сбора талибов и боевиков «Аль-Каиды». Недаром президент Афганистана Хаммид Карзай во время своего визита в Лондон в январе 2008 года в ходе
пресс-конференции сказал, что число жертв среди мирных жителей не приемлемо и серьезно осложняет не простую ситуацию в Афганистане. Согласно данным мартовского 2008 года доклада генерального секретаря ООН жертвами боевых действия только за 2007 год в Афганистане стали более 8000 человек.
Талибом мог быть представлен любой житель, если он не нравился американцам. Нередки были
примеры самоуправства американских офицеров и солдат: задержания и арестов людей, самовольных
обысков в домах. Откровенное несоблюдение норм культуры, религиозных традиций и обычаев народа
Афганистана создали серьёзные проблемы для американцев. Ежедневные массовые убийства мирного
населения Афганистана было названо борьбой с международным терроризмом, что позволяло американцам нарушать международные законы о военных действиях и права человека. Складывалось впе-
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чатление, что командование войск США в Афганистане позабыло о тех целях, которые они преследовали, начиная эту кампанию. И как следствие действия американских военных в республике всё больше стали напоминать оккупацию со всеми её характерными чертами: жестокостью к мирному населению, непропорциональным применением силы и презрением к местным традициям.
Формальным поводом к войне в Ираке послужила информация ЦРУ о наличии там запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения. Однако значительная часть
аналитиков считает, что целью военной операции было установление контроля США над нефтяными
месторождениями Ирака.
Согласно резолюции 687 Совета Безопасности ООН, после завершения войны 1991 г. в Персидском заливе в Ирак прибыла Специальная комиссия ООН для надзора за ликвидацией иракского оружия массового поражения и прекращением программ по разработке химического, ядерного, бактериологического оружия и ракет большой дальности. Комиссия успешно выполняла свои функции до 1998
года, когда была вынуждена покинуть Ирак из-за отказа иракской стороны в дальнейшем сотрудничестве.
Первые предположения о возможной американской военной операции против Ирака появились
в средствах массовой информации сразу после террористических атак 11 сентября 2001 года. Однако в
первые месяцы после терактов внимание администрации Джорджа Буша было сосредоточено на боевых действиях против движения Талибан в Афганистане. К началу 2002 года талибы потерпели военное поражение и были отстранены от власти. С середины года США начали требовать возвращения в
Ирак международных инспекторов.
10 ноября 2009 года, на проходящих в Великобритании слушаниях об обстоятельствах начала
войны в Ираке глава британской разведки Джон Соуэрс заявил, среди прочего, что мирное решение
иракского конфликта стало невозможным в конечном итоге вследствие позиции России, делегация которой заблокировала в СБ ООН предложение ввести «разумные санкции» против режима Саддама Хусейна по причине, как признались ему высокопоставленные россияне, беспокойства за свои коммерческие интересы в Ираке (1,с.199).
В 2002-2003 годах американская администрация предприняла большие усилия для того, чтобы
доказать, что режим Саддама Хусейна представляет опасность для международного сообщества. Ирак
обвинялся в возобновлении разработки оружия массового поражения и в сотрудничестве с международными террористическими организациями, прежде всего с Аль-Каидой. Данные американской разведки говорили о прямо противоположном, однако игнорировались высшим руководством США.
Военная операция в Ираке началась утром 20 марта 2003 года. Она носила кодовое название
«Иракская свобода» (Iraqi Freedom), иногда её ошибочно называют «Шок и трепет» (Shock and Awe),
но это название относится к военной доктрине, разработанной в 1996 году и применённой в Ираке
(11,с.102).
В отличие от войны в Персидском заливе 1991 года, двенадцать лет спустя войска союзников
начали наземное наступление почти сразу, без проведения длительной воздушной кампании. Плацдармом для вторжения стал Кувейт. Иракская армия не оказала серьёзного сопротивления, а ВВС Ирака
полностью бездействовали. 9 апреля Багдад был взят без боя, символом чего стало свержение с постамента одной из многочисленных статуй Саддама Хусейна, показанное в прямом эфире многими мировыми телекомпаниями. Тем временем Багдад и другие иракские города захлестнула волна мародёрства;
в обстановке временного безвластия были разграблены многие частные дома, магазины и государственные учреждения. За полтора месяца войны потери коалиции составили 172 человека, тогда как
потери среди иракцев составили: 9200 иракских военнослужащих и 7300 гражданских лиц; тем самым,
потери гражданского населения более чем в два раза превысили аналогичный показатель войны
1991 года.
Страна была разделена на несколько оккупационных зон. Для управления оккупированной страной была создана Временная коалиционная администрация, во главе с Полом Бремером. Задачей администрации было создание необходимых условий для передачи власти новому иракскому правитель-
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ству. Одним из первых шагов Временной администрации стал роспуск иракской армии и полиции
(11,с.128).
Сразу после окончания войны в стране начала работу Группа исследования Ирака (Iraq Survey
Group), занимавшаяся поиском оружия массового поражения, предположительно скрывавшегося режимом Хусейна. В 2004 году эта группа закончила свою работу, отметив в итоговом отчёте, что к
началу военной операции коалиционных сил Ирак не располагал оружием массового поражения.
Почти сразу после формального завершения боевых действий в стране развернулась партизанская война. Уже в течение мая произошло несколько нападений на коалиционные войска. Повстанцы
использовали типичную партизанскую тактику: миномётные обстрелы, действия снайперов-одиночек,
атаки смертников (на заминированных автомобилях или с поясами со взрывчаткой), самодельные
взрывные устройства, которые размещались у обочины дороги и приводились в действие во время прохождения американского конвоя или патруля. В июне силы США провели первую значительную операцию («Удар по полуострову») после свержения режима Хусейна, направленную против начавшего
набирать силу партизанского движения.
Основные усилия «большой волны» были сосредоточены на подавлении межконфессионального
конфликта в Багдаде, где продолжались массовые похищения и убийства суннитов и шиитов. Об
остроте ситуации свидетельствует сделанный в конце 2006 года призыв пресс-секретаря Исламского
государства Ирак к суннитам усилить борьбу с шиитами, которые, по его утверждению, сделали больше зла, чем «крестоносцы» (то есть силы международной коалиции). Именно в иракскую столицу прибыла основная часть подкреплений в рамках новой стратегии. Это позволило несколько улучшить ситуацию, уровень насилия был уменьшен, сократилось количество беженцев (6,с.98).
Всего за время войны в Ираке военные потери коалиционных сил составили более 4,8
тыс.человек. Из них 4,486 тыс.военнослужащих США. Американские СМИ называют разные цифры
общих потерь Ирака в войне: от 100 до 300 тысяч человек. Вместе с тем, по данным ВОЗ только в период с 2003 до 2006 года жертвами войны стали от 150 до 223 тыс.иракцев (16). Военная операция в
Ираке стоила Соединенным Штатам 1 трл.долл. Это не только пагубно повлияло на деятельность администрации президента Дж.Буша-мл., но и привело к внутриполитическому кризису, утрате доверия
граждан, негативному отношению со стороны мирового сообщества. Концепция «жесткой силы» не
принесла должного результата, а лишь сплотила и ожесточила противников гегемонии США (9).
Все это предопределило вывод коалиционных сил из Ирака. В феврале 2009 г. через месяц после
вступления на пост президента США Б.Обама объявил о начале новой конечной стадии военной операции американских вооруженных сил в Ираке, подтвердив свое предвыборное обещание вывести из
страны к августу 2010 г. боевые подразделения, а к декабрю 2011 г. все остальные войска (17).
Таким образом операции, проведенные США в последнее двадцатилетие в основном завершает
формирование принципиально нового вида силового интернационального гуманитарного вмешательства, которые привели к появлению в международном лексиконе нового, более чем парадоксального
термина – «гуманитарная война». Есть все основания считать, что гуманитарное вмешательство может
стать своеобразной «философией интернационализма» XXI века и одним из существенных элементов
складывающегося сегодня нового миропорядка. И если это будет миропорядок, в котором право силы
будет превалировать над силой права, правила поведения, в том числе и во внутренней политике суверенных государств, будут диктоваться единственной супердержавой – Соединенными Штатами, а призывать «неподчиняющихся» к порядку и наказывать «виновных» будет «мировой жандарм» – переродившийся Североатлантический альянс образца XXI века, то мир уже в ближайшей перспективе может
ожидать очередных «гуманитарных войн». Такая прогностика событий вынуждает остальных глобальных и региональных игроков предпринимать оборонительные меры, что также будет вести к обострению ситуации в глобальном масштабе.
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Статья посвящена изучению международного сотрудничества в современном мире. В центре
внимания находится отношение политического реализма к феномену международного сотрудничества. Реалистская теория подчеркивает важность межгосударственного сотрудничества, так как
это сотрудничество определяется национальными интересами.
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BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIĞA REALİST YANAŞMA
Məqalə müasir dünyada beynəlxalq əməkdaşlığın öyrənilməsinə həsr olunub. Diqqət mərkəzində siyasi
realizmin beynəlxalq əməkdaşlığa dayanır. Realist nəzəriyyəsi üçün əsas dövlətlərarası əməkdaşlıq önəmlidir
və bu əməkdaşlıq sırf milli maraqlarla müəyyən olunur.
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REALISTIC APPROACH TO INTERNATIONAL COOPERATION
An article deals with the study of international co-operation in today's world. The realistic approach
to the international cooperation is the center of attention. Realist theory stresses interstate cooperation, and
this cooperation is important because national interests define it.
Key words: cooperation, realism,national interests
Основные положения политического реализма, или «классической парадигмы» международнополитической науки, связаны с пониманием международных отношений как силового противоборства
государств за власть в анархической среде на основе национальных интересов. Государства – главные
и фактически единственные действующие лица, которые принимаются во внимание при анализе международной политики с позиций политического реализма. Более того, важнейшие мировые проблемы
решаются крупнейшими и наиболее мощными из них: основным условием и инструментом международной стабильности и сохранения мира политический реализм считает баланс сил между великими
державами, устанавливаемый ими самими. Удел остальных – малых и даже средних государств – добровольно или принудительно следовать правилам игры, которые им диктуют сильнейшие. При этом
государства рассматриваются как некие непроницаемые и подобные друг другу величины, реагирующие, по сути, одинаково на внешние воздействия и различающиеся лишь своей величиной и мощью.
Подобные позиции, которые в той или иной мере характерны для всех предшественников и представителей «классической парадигмы» от Фукидида до Ганса Моргентау, фактически оставляют немного
возможностей для анализа проблемы международного сотрудничества.
Вместе с тем было бы неверно сводить данное направление лишь к его самым общим, парадигмальным, положениям. Во-первых, политический реализм не представляет собой некоего монолита, а
его сторонники отнюдь не демонстрируют полного единства взглядов по всем рассматриваемым ими
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проблемам международной политики: Во-вторых, реализм не получил бы такого распространения как в
академической, так и в политической среде, если бы он не пытался осмыслить с присущих ему исходных позиций все актуальные проблемы международных отношений.
Совпадение интересов является основным условием сотрудничества. Поскольку мировой политический процесс, как показывает опыт, представляет собой плохо регулируемый и плохо предсказуемый процесс, постольку понятие «интересы» становится ведущим для понимания сути международного сотрудничества. В быстроменяющемся мире быстро меняются и интересы. Соответственно распадаются политические группировки. Поэтому всегда актуален известный афоризм, гласящий, что в мире
нет и не может быть постоянных союзников, постоянными могут быть только интересы.
Для сотрудничества характерно также то, что оно отрицает насилие. То есть сотрудничество
как политический процесс предполагает неприменение насилия по отношению к тому, с кем сотрудничаешь. Суть сотрудничества, основанного на общности интересов, предполагает отсутствие насилия.
Причем важно, что отсутствие насилия в отношениях между сотрудничающими сторонами, вовсе не
должно быть политическим или идеологическим предписанием, некоторой предписывающей нормой,
оно должно логически вытекать из ситуации (пусть временного) совпадения интересов. Однако чисто
теоретическое и абстрактное рассмотрение ситуации сотрудничества показывает, что в ее структуре
вполне четко может быть реализовано содержание бинарной оппозиции. В Энциклопедическом словаре культуры ХХ века о бинарных оппозициях написано следующее: «БИНАРНАЯ ОППОЗИЦИЯ –
универсальное средство познания мира, которое особенно активно использовалось и, главное, было
осознано как таковое в ХХ в. Двоичность восприятия окружающего мира обусловлена уже чисто физиологическими причинами, прежде всего тем, что мозг человека разделен на два полушария, выполняющих каждое свою функцию. /.../ Роль бинарных оппозиций, открытая в ХХ в., поистине не знает
границ: они употребляются в диапазоне от стихотворного ритма, который построен на бинарном чередовании мельчайших единиц языка (ударный слог – безударный слог), до биологических ритмов дня и
ночи, зимы и лета, а также культурных ритмов: идеалистическая культура – материалистическая культура. В связи с этим исследователи подчеркнули важность такого фактора, как билингвизм в широком
смысле этого слова. Мы не можем понять мир до конца, и эта невозможность понимания компенсируется бинарной дополнительностью точек зрения на мир. В этом суть культурологической концепции
Ю.М.Лотмана, в этом же философская суть принципа дополнительности Н.Бора и соотношения неопределенностей В.Гейзенберга» (4, 50-51).
Понятие бинарной оппозиции является универсальным по своему характеру и находит отражение в самых разных сферах человеческой деятельности. Политическая деятельность не составляет исключения в этом отношении. Прежде всего это выражается в политике двойных стандартов. Даже не в
самом наличии политики двойных стандартов, сколько в необходимости такой политики. Сотрудничество государств носит чаще всего вынужденный характер. Геополитический характер сотрудничества
проявляется в вынужденности объединения усилий одних государств против геополитической экспансии других. Например, в постсоциалистическую или постсоветскую эпоху важнейшим стимулом для
международного сотрудничества стало стремление США к установлению гегемонии в мире, к созданию однополярного мира. Отсюда следует, что все политические союзы носили и носят в современном
мире геополитически осмысленный характер, т.е. они стимулированы инстинктом самосохранения от
возможного и часто реального насилия в области экономики и политики. Как отмечают исследователи,
для достижения должного уровня национальной безопасности любому современному государству
необходима определенная кооперативная деятельность на региональном уровне (5, 144).
Бинарный характер сотрудничества в современном мире проявляется в том, что, объединяясь
перед угрозой тотального доминирования посторонней силы, государства вовсе не способны и не
склонны к подлинному сотрудничеству, т.е. не склонны не проявлять насилия по отношению друг к
другу. Поэтому атмосфера подлинного доверия между сотрудничающими сторонами почти всегда оказывается недостижимым идеалом. Обратимся к примерам.
После развала Советского Союза, что было расценено в мире как торжество либерально-
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демократических ценностей, появилась надежда на формирование подлинно справедливого (по отношению ко всем народам независимо от степени развития и приобщенности к мировой цивилизации)
мироустройства. Однако события, последовавшие за крушением социалистического лагеря, очевидное
попрание прав народов, грубое нарушение устава ООН и международного права показали преждевременность и иллюзорность многих представлений о будущем развитии мира. Крушение наивных надежд
мировой общественности на установление справедливых и «полифоничных» международных отношений, всецело основанных на международном праве, привело к стремлению оказать сопротивление откровенным попыткам установления однополярного мира. В соответствии с тем, что США объявили
зоной своих жизненных интересов чуть ли не весь земной шар, и другие государства стали рефлексировать по поводу собственных жизненных интересов, имеющих непосредственное геополитическое
выражение. Стали создаваться союзы государств, стремящихся отстаивать свои геополитические интересы и противодействовать экспансии США. Одним из таких союзов стала Шанхайская организация
сотрудничества. Стимулом для образования такой организации стало совпадение политических и экономических интересов государств-участников. Именно совпадение интересов стало объективной предпосылкой сотрудничества.
Другим характерным примером противоречий в рамках организации по сотрудничеству может
явиться НАТО. Как известно, в недавнем прошлом НАТО противостоял Варшавскому блоку. Обе организации заявляли о своих мирных намерениях и защитных функциях, но тем не менее обе не упускали случая решать геополитические проблемы насильственным путем. Причем геополитическое противостояние НАТО и стран Варшавского договора проявлялось по всему миру, на разных континентах.
Внутри этих организаций могли быть постоянные и латентные угрозы единству, но характерно,
что Варшавский блок их никак не обнаруживал, в то время как НАТО часто не могла скрывать противоречий. Так, противоречия между Турцией и Грецией почти всегда давали о себе знать. Но тем не менее серьезных разногласий, способных послужить стимулом для центробежных тенденций, не было.
Ситуация объективно изменилась после развала СССР и социалистического лагеря. Варшавский блок распался, соответственно исчезла консолидирующая мотивация внутри НАТО, объединяющая участников. Распад Варшавского блока и доминирование НАТО в мире как организации по военному сотрудничеству привело к расширению Альянса. Бывшие члены Варшавского блока стали
устремляться в НАТО, которая превратилась в мечту бывших союзников по соцлагерю. Сегодня, как
известно, НАТО появилась на границах России. Всерьез обсуждается вступление в Альянс Украины и
Грузии. Все это свидетельство геополитической стратегии НАТО, которая вполне может расцениваться
и как агрессия. Нередко именно такие оценки и звучат в России. Во всяком случае, всякое новое вступление в Альянс расценивается как угроза России.
Для современного этапа истории НАТО характерно несовпадение стратегических ориентиров,
которые, помимо всего прочего, не всегда ясны для партнеров. Например, с точки зрения единства
НАТО не всегда ясна позиция Германии. Конечно, эта позиция поддается интерпретации, другое дело,
что единства партнеров, объединенных угрозой коммунистической агрессии, уже нет. Напротив, сегодня объединенная Германия позволяет себе не соглашаться с США и пытаться противодействовать их
гегемонистским планам.
Сотрудничество в реализации геополитических интересов непосредственно связано с таким понятием политической науки, как «анархия». Это означает, что, несмотря на значительные успехи в развитии современной цивилизации, крушение тоталитарных режимов, приобщение к демократическим и
либеральным ценностям все большего числа субъектов международного права, управление мировым
политическим процессом остается все таким же неуправляемым, как и в прошлом. Как отмечают исследователи, международная анархия стимулирует соперничество и конфликт между государствами и
подавляет их готовность сотрудничать, даже когда они разделяют общие интересы (1, 485). А отсутствие международного правителя не только делает войны возможными, но и усложняет процесс достижения общих целей для государств, которые удовлетворены status-quo (2,167).
Одно из важнейших положений теории политического реализма — это выделение конфликтов
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как ведущих и наиболее распространенных типов международных процессов. Однако это не означает,
что реалистов не интересует исследование международного сотрудничества. Напротив, некоторые из
них специально посвятили анализу международного сотрудничества целые работы, внесшие важный
вклад в науку. Особенности же реалистского подхода к рассматриваемой проблеме состоят в следующем. Во-первых, при реалистском подходе международное сотрудничество, как правило, сводится к
межгосударственным взаимодействиям на основе взаимного признания суверенитета и невмешательства сотрудничающих сторон в дела друг друга. Во-вторых, для реалистов важнейшим стимулом, побуждающим государства к сотрудничеству, является анархичность международной среды: сотрудничество организуется там, где есть конфликт или его угроза. Поэтому, в-третьих, главной целью межгосударственного сотрудничества является безопасность, а его исходной, простейшей и наиболее распространенной формой — военный (военно-политический) союз. Вспомним, что к этой форме сотрудничества между суверенными политическими единицами обращался еще Фукидид, который подчеркивал
и то, что в военном (военно- политическом) союзе есть доминирующая сторона, ядро союза, центр гравитации. Древнегреческому историку принадлежит пальма первенства и в открытии «конфликтного
цикла», в который могут быть втянуты государства, в том числе и помимо своей воли. Одной из причин «конфликтного цикла» может стать увлечение наиболее сильных государств политикой втягивания
в союз с ними других игроков политической сцены. Ответом на это становится интенсификация поиска
союзников другими мощными государствами. Результат — ситуация, подобная той, которая сложилась
в XIX в. и которую Бисмарк характеризовал как «кошмар коалиций». Однако реалистская парадигма в
рассмотрении международного сотрудничества не сводится к исследованию военных и военнополитических союзов и их роли в обеспечении национальной безопасности государства. Как подчеркивал Осгуд, союзы представляют собой латентное военное сообщество, основанное на общем сотрудничестве против «третьей силы», представляющей собой реальную или же воображаемую угрозу для
стран, вступающих в союз. Это означает, что с исчезновением такой угрозы союз как форма сотрудничества, чаще всего, прекращает свое существование. Союз распадается и когда менее сильные государства выходят из него («отпадают от союза», по терминологии Фукидида) под давлением противостоящей союзу мощной державы, а также по причине невыполнения одной из сторон взятых на себя обязательств (из-за выявившейся в ходе его существования неэффективности в достижении целей, ради которых он был создан, и т.п.). Иначе говоря, данная форма сотрудничества, носит, как правило, временный и ограниченный характер (конечно, бывают и исключения, ведь и союзы могут существовать не
только в виде военных и военно- политических объединений).
Еще одна важная особенность реалистского подхода к проблеме международного сотрудничества является следствием его положения о том, что один из элементов национального интереса государства — это потребность в наличии благоприятного международного окружения. Последовательное
отстаивание этого положения может привести к неожиданным и в чем-то парадоксальным для убежденных сторонников теории политического реализма результатам. Г. Моргентау, например, на этой
основе приходит к выводу о необходимости создания, системы коллективной безопасности, что на
первый взгляд выглядит как явная уступка его оппонентам-идеалистам.
Наиболее репрезентативным исследованием проблемы межгосударственного сотрудничества с
позиций «традиционного» политического реализма стала изданная в 1962 г. работа Арнольда Уолферса
«Разногласия и сотрудничество. Эссе по международной политике» (3). Отталкиваясь от реалистского
понимания международной среды как анархии, автор подчеркивает, что «деятельность политиков,
определяющих взаимоотношения своей страны с другими странами и действующих от лица государства, должна опираться на беспристрастную оценку национальных интересов, что предполагает способность государственных лиц пренебрегать собственными эмоциями и эмоциями общественности».
Основной смысл сотрудничества, исходя из этого, определяется как «необходимое условие
успешного Проведения политики баланса сил». Уолферс отмечает, что «черта, разделяющая дружеские
и враждебные отношения, не всегда четко определена», но одновременно он настаивает на предпочтительности именно враждебных отношений как объекта научного Исследования: «Внимание обще-
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ственного мнения и большинства авто- Ров фокусируется именно на враждебных отношениях стран,
поскольку спокойно протекающие взаимоотношения, подобные тем, что установились в последнее
время между США и Великобританией, не вызывают большого интереса». Уолферс выделяет два основных мотива, или стимула, и, соответственно, два типа межгосударственного сотрудничества: «внутрина- правленное» и «внешненаправленное» сотрудничество. «Внутринаправленное» сотрудничество
мотивировано желанием государства улучшить отношения внутри объединенной группы, и в этом случае интерес является сугубо внутренним для группы стран и полностью независимым от внешних по
отношению к этой группе угроз. В свою очередь, «внешненаправленное» сотрудничество продиктовано стремлением государств к объединению усилий в борьбе против общей внешней опасности. В этом
случае сотрудничество зависит от длительности существования опасности, которая является очень
убедительным стимулом к объединению.
С точки зрения А. Уолферса, сотрудничество «внешненаправленного» типа, к которому относятся все альянсы и договоры о коллективной обороне и которое объединяет государства для взаимопомощи в действиях против общего внешнего врага, сталкивается с меньшим количеством проблем,
чем сотрудничество «внутринаправленного» типа. Одновременно он подчеркивает, что между двумя
выделяемыми им типами межгосударственного сотрудничества нет четкого различия: нередко в альянсах сотрудничество в области обороны поддерживается различными мероприятиями «внутринаправленного» характера, подобно тому, как НАТО добивалось взаимодействия своих участников в политической, экономической и культурной сферах. «Более того, иногда альянсы преуменьшают важность
внешних щелей объединения, не конкретизируя в своих официальных договорах внешнего врага, дабы
не провоцировать его. Однако правительства, недостаточно хорошо понимающие различия между двумя типами сотрудничества, обманывают и себя, и своих граждан. Учитывая значимость внешней угрозы, было бы также ошибочно предполагать, что многосторонние соглашения о коллективной обороне
могут стать этапом формирования глобальной системы безопасности или мирового правительства».
Помимо этих двух основных типов сотрудничества А. Уолферс выделяет еще один тип, который на первый взгляд не вписывается в схему «дружбы — вражды» между государствами. Он описывает данный тип как состояние «минимума взаимоотношений». В нем пребывают государства, проводящие политику изоляции или минимальных политических контактов с другими государствами, стремясь оградить себя о ввязывания в споры между ними. Подобную позицию занимали, например, США
перед Первой мировой войной, а также занимает Швейцария, придерживающаяся постоянной политики нейтралитета. Основой такого поведения является надежда на то, что отсутствие требований со стороны государств и их невмешательство в дела других вызовет по отношению к ним по крайней мере
дипломатическую дружественность. «Однако, — подчеркивает Уолферс, — они могут и не достичь
желаемого результата, если случится, что одна или несколько из этих стран не приемлют самой идеи
неприсоединения или нейтралитета».
Основные идеи традиционного политического реализма в исследовании межгосударственного
сотрудничества связаны с противопоставлением общего интереса национальному, коллективной безопасности — значимости внешней угрозы, правового регулирования международных отношений —
балансу сил, этики убеждения — этике ответственности, эмоционального восприятия картины международных отношений — рациональному подходу. Однако критика политического реализма, позиция
которого во многом объясняется стремлением не допустить возрождения идеалистических «утопий»
межвоенного периода, не должна заслонять его заслуг в «позитивной» разработке проблемы.
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AZƏRBAYCAN-SKANDİNAVİYA ƏLAQƏLƏRİNİN TƏŞƏKKÜLÜNƏ DAİR
Məqalədə Azərbaycan-Skandinaviya əlaqələrinin təşəkkülünün orta əsrlərə gedib çıxdığı göstərilir.
Bu əlaqələr Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində olarkən, kifayət qədər geniş deyildi; onlar əsasən iqtisadi
sferanı əhatə edirdi. Lakin elə həmin iqtisadi əlaqələr ki, onlar XIX əsrin 70-ci illərinə təsadüf edir,
Azərbaycan-Skandinaviya münasibətlərində bir dönüş nöqtəsi oldu.
1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının elan olunması ilə həmin əlaqələr siyasi
xarakter aldı. Azərbaycan Respublikası ikinci dəfə müstəqilliyini elan etdikdən sonra bu əlaqələr
hərtərəfli xarakter aldı.
Açar sözlər: BMT, ATƏT, Skandinaviya, beynəlxalq təhlükəsizlik, prinsip, terror.
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К СТАНОВЛЕНИЮ АЗЕРБАЙДЖАНО- СКАНДИНАВСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Азербайджано-скандинавские отношения имеют глубокую историю корнями уходящими в средние века. Однако, будучи в составе СССР, Азербайджан был ограничен в своих контактах со Скандинавскими странами. Следует отметить, что эти взаимоотношения в конце XIX в. особенно развились
в экономической сфере и начало этому положили бр. Нобель.
В 1918 г. после создания АДР эти отношения получили политический характер; после же того,
когда Азербайджанская Республика вторично провозгласила свою независимость сотрудничество
приобрело всесторонний характер.
Ключевые слова: ООН, ОБСЕ, Скандинавия, международная безопасность, принцип, террор.
Khayyam ISMAILZADEH,
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ON THE FOUNDATION OF AZERBAIJAN-SCANDINAVIAN RELATIONS
In the presented article it is noted the foundation of relations between Azerbaijan and Scandinavia dates
back to Middle centuries. These relations were not broad enough when Azerbaijan was as a part of the former
USSR and they mainly covered the economical sphere. And such economical relations happened in the 70- s of
XIX century. It was turning point in Azerbaijan and Scandinavian relations, when GDR was proclaimed such
relations became political. And after the independence of Azerbaijan such relations began to grow comprehensively.
Key words: Scandinavia, OSCE, UNO, principle, international security, terror.
Hər bir müstəqil dövlətdə olduğu kimi, Azərbaycanın xarici siyasət xətti də məzmununa görə son
dərəcə mürəkkəb və çoxistiqamətli xarakter daşıyır. Burada Amerika, Şərq ölkələri və Avropa ilə
əlaqələrin və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi başlıca yer tutur. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə
inkişaf etməkdə olan münasibətlərinin ayrılmaz tərəfini Skandinaviya ölkələri təşkil edir. Azərbaycanın
Skandinaviya ölkələri ilə əlaqələrinin uzun tarixi keçmişi var. Bu əlaqələrin təşəkkül tarixi XVI - XVII
əsrə aiddir. Bu dövlərdə bu ölkələrin səyyahları Qafqaza səyahət etmişdir. Bundan əlavə, Hindistan və
digər şərq ölkərinin çoxuna gedən səyyahlar da Azərbaycandan keçirdilər.

34

Ən yeni dövrdə isə Azərbaycan başqa dövlətlər, o cümlədən, Skandinaviya ölkələri ilə əlaqələrin i
BMT-nin Nizamnaməsində, Beynəlxalq Konvensiyalarda, ATƏT-in Helsinki Aktında (1975), Paris (1990)
və Istanbul (1999) xartiyalarında, habelə digər sənədlərdə əks olunmuş beynəlxalq hüquq normaları
əsasında qurur. Bu siyasət siyasi, iqtisadi və mədəni tərəfləri əhatə edir. Siyasi sahədə onun məğzini
dövlətlərarası münasibətlərdə ümumi sivil qaydalara riayət etmək, burada özünü göstərən münaqişələri
sülh və danışıqlar yolu ilə həll etmək, dövlətin suveren hüquqlarına hörmət təşkil edir. İqtisadi sahədə
respublikamızın xarici siyasəti qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq yaratmağa yönəlir. O, mədəniyyət sahəsində
milli məhdudiyyətləri aradan qaldırmağı, mənəvi dəyərlərin azad surətdə mübadiləsini nəzərdə tutur.
Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk 18 Avropa ölkəsi sırasında
Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və İtaliya ilə yanaşı, Skandinaviyanın bütün ölkələri Norveç,
Finlandiya, Danimarka və İsveç də vardır (1, s.47). Bununla da Azərbaycan ilə azad şimal ölkələri
arasında siyasi diplomatik münasibətlərin təməli qoyuldu. Bu münasibətlər indiyə qədər davam və inkişaf
etməkdədir. Onun əsasını ölkələrimiz arasında qarşılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaşlıq təşkil edir. Norveçin
bütün dünyada tanınmış «Statoyl» şirkəti 1994-cü ildə bağlanılmış «Əsrin müqaviləsi»nin
imzalanmasından bu günə qədər Xəzərin Azərbaycan bölməsində neft istehsalı sahəsində uğurla fəaliyyət
göstərir.
Sonralar 1918-ci ildə yaradılmış Şərqin ilk müstəqil müsəlman dövləti olan Azərbaycan Demokratik
Respublikası öz xarici siyasətində Skandinaviya ölkələri ilə əlaqələr yaradılmasına xüsusi diqqət
yetirmişdir. Müstəqil hökumət yaradılan kimi 1918-ci il mayın 30-da dünya ölkələrinin paytaxtlarına bu
barədə radio ilə məlumat verilmişdir. Həmin paytaxt şəhərlər sırasında Berlin, Lon don, Paris, Roma,
Vaşinqton, Tehran və s. ilə yanaşı, Danimarkanın paytaxtı Kopenhagen, İsveçin paytaxtı Stokholm və
Norveçin paytaxtı Oslo şəhəri də var idi (2, s.88).
ADR-in fəaliyyəti dövründə Azərbaycan ilə Norveç arasında etibarlı əlaqələrin olduğunu belə bir
fakt da sübut edir ki, XX əsrin 20-ci illərində ermənilərin «Böyük Ermənistan» yaratmaq, Ermənistanı öz
protektoratlığına qəbul etmək məsələsinə İngiltərə, Fransa və İtaliya dövlətləri ilə yanaşı, hörmətli bitərəf
dövlət olan Norveç də etiraz etmişdi (3, s.107).
Azərbaycanın Skandinaviya ölkələri ilə əlaqələr yaratmağa yönələn ilk addımları 90 -cı illərin
əvvəllərinə təsadüf etsə də, bu proses «Əsrin müqaviləsi»nin hazırlanması gedişində və 1994 -cü ilin
sentyabrın 20-də bu müqavilə bağlandıqdan sonra daha geniş vüsət almışdır. Təsadüfi deyildir ki,
sözügedən müqavilədə iştirak edən xarici neft şirkətləri arasında Skandinaviyanın qabaqcıl neft ölkəsi
olan Norveçin «Statoyl» şirkəti fəal yer tutur. Onun bu müqavilədə payı 8,6% idi. Müqayisə üçün deyək
ki, bu göstərici 11 böyük neft şirkəti arasında 6-cı yer tutmaqla, ABŞ-ın «Ekson» kimi məşhur şirkətinin
müqavilədəki xüsusi çəkisindən 0,6% çoxdur (4, s.176).
Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməsində yeni bir uğurlu addım olan «Şahdəniz» ne ft
yatağının işlənilməsi üzrə 1996-cı ilin iyunun 4-də bağlanılmış müqavilədə də «Statoyl» şirkəti geniş paya
malik oldu ki, bu da onun fəaliyyət dairəsini genişləndirdi. Dəyəri 4 milyard dollar olan bu müqavilədə
«Statoyl»un payı 20%-ə bərabər idi ki, həmin göstərici öz miqdarına görə «Britiş Petrolium» şirkətindən
sonra ikinci yeri tuturdu.
2005-ci ilin mayın 25-də Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin istifadəyə verilməsi
Azərbaycanın digər Qərbi Avropa ölkələri ilə yanaşı, Skandinaviya dövlətləri ilə əməkdaşlığının yeni
səviyyəyə yüksəlməsinin təməlini qoydu. Kəmərin açılışına həsr olunmuş mərasimdə Norveçin Sənaye və
Energetika Nazirinin birinci müavini Q.Murvanqın başçılığı ilə geniş tərkibli nümayəndə heyəti iştirak
etmişdi. Bu ölkənin hökumət başçıları isə Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu göndərmişdi. Norveç
nümayəndə heyətinin başçısı respublikamızın rəhbərliyi ilə keçirdiyi görüşlərdə ölkələrimiz arasında
iqtisadi əlaqələrin perspektivləri haqqında hərtərəfli fikir mübadiləsi et di. O dəfələrlə vurğulamışdır ki,
«Statoyl» şirkəti ilə yaradılmış əlaqələr iki dövlət arasında münasibətlərin genişlənməsinə və keyfiyyətcə
yeni səviyyəyə qalxmasına kömək edəcəkdir (5, s.29).
Avropanın inkişaf etmiş qabaqcıl dövlətlərindən olan və özünün ənənəvi bitərəfliliyi və sülhsevər
siyasəti ilə seçilən Norveç ilə Azərbaycanın əlaqələri ölkəmizin müstəqillik əldə etdiyi ilk illərdən
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yaradılmağa başlamışdır. Doğrudur, əvvəllər Norveç ilə münasibətlər yalnız diplomatik əlaqələr
çərçivəsində mövcud idi, digər sahələri isə əhatə etməmişdi. Çox keçməmiş ölkələrimiz arasında iqtisadi
əməkdaşlığın özülü qoyuldu. Belə ki, dünyada dənizdən neft çıxarmaq sahəsində böyük təcrübəyə malik
olan «Statoyl» şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft yataqlarının axta rışı və istifadəsinə böyük
maraq göstərməyə başladı. Bu maraq hələ 1990-cı ildə, yəni SSRİ-nin süquta uğraması ərəfəsində də
özünü göstərirdi. Bu dövrdə Azərbaycanın neft sənayesinə yol açmış ilk biznesmenlərdən biri,
Şotlandiyanın «Remko» neft şirkətinin idarə heyətinin sədri S.Pempanı mənşəcə bakılı D.Stolyarov
(Zivşits) dəvət etmişdi. 1889-cu ildə Bakıya gəldikdən sonra o, respublikadakı vəziyyətlə tanış olub öz
ölkəsinə qayıtdıqda, müvafiq məlumatları və Bakı neftinə sərmayə qoymaq haqqında xahişi «Brit iş
Petrolium» şirkətinin mütəxəssislərinə təqdim etdi. Bu vaxtdan Azərbaycan nefti Qərbi Avropa (o
cümlədən də Skandinaviya ölkələrini təmsil edən) biznesmenləri üçün yenidən açıldı.
Ölkəmizin Norveç ilə çoxtərəfli siyasi əlaqələri beynəlxalq münasibətlər in digər sahələrində də
özünü göstərir. Bu istiqamətlərin hər birində ölkəmiz Norveçin geniş nüfuzuna, strateji məsələlərin həllinə
güclü təsir göstərmək imkanlarına böyük ümidlər bəsləyir. Bu onunla izah edilməlidir ki, Norveç Qərbi
Avropada ən mötəbər hərbi siyasi təşkilat olan NATO-nun yaradıcılarından və fəal üzvlərindən biridir.
Buna görə də onun həmin təşkilatın yeritdiyi «Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramı»na Azərbaycanın daha
geniş miqyasda cəlb olunmasına şərait yaratmaq və ölkəmizin mövqeyini müdafə etmək sahəsində
imkanları da genişdir. Sözügedən blokda və digər beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın fəal müdafiəçisi
olmaq Norveçin özü üçün də əlverişlidir. Bunu onun Azərbaycandakı çoxşaxəli maraqları tələb edir.
Norveçin Zaqafqaziya regionunda və Azərbaycanda siyasi sabitliyin və əlverişli siyasi durumun mövcud
olması, burada Rusiyanın təsir gücünün normal hədləri aşmağa imkan verilməməsi ilə bağlı maraqları
respublikamızın milli maraqları ilə uyğunluq təşkil edir və çox vaxt üst-üstə düşür. Digər tərəfdən,
Azərbaycanın qarşısında duran başlıca siyasi problemlərin, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ ətrafında yaranmış
münaqişənin sülh yolu ilə həllinə fəal yardım göstərmək, bu dövlətin beynəlxalq siyasi nüfuzunun daha da
möhkəmlənməsinə gətirib çıxarardı. Sözügedən münaqişənin sülh yolu ilə ədalətli şəkildə çözülməsinə
fəal dəstək vermək, həm də onun regionda və Azərbaycan daxilində nüfuzunun artmasına kömək edir.
Onu xüsusi ilə qeyd etməyə dəyər ki, Norveç hökümətinin bilavasitə dəstəyi ilə Azərbaycanın şimal -qərb
regionunda - Şəki və Qəbələdə diqqətəlayiq mədəni və iqtisadi sahədə xeyli işlər görülmüşdür. Belə ki,
ancaq Şəkinin Kiş kəndində olan məbədin təmirinə 2 milyon dollardan çox vəsait qoyulmuşdur. İndi
buraya dünyanın müxtəlif ölkələrindən turistlər gəlməkdədir. Çünki, burada xristianlığın ilk dörd
kilsəsindən biri yerləşir.
Norveçin və Danimarkanın daxil olduğu NATO-nun 1994-cü ilin yanvarında keçirilmiş Brüssel
Sammitində «Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramı» qəbul olunduqdan sonra, Azərbaycan -NATO
münasibətləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu. Bu əməkdaşlıq Azərbaycan üçün həyati
əhəmiyyətə malik idi, belə ki, NATO Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə
həllində fəal iştirak edirdi (6, s.67).
Azərbaycan ilə normal siyasi münasibətlər yaratmağın və onu inkişaf etdirməyin vacib olduğunu
Skandinaviya ölkələrinin nəinki təkcə dövlət rəhbərləri və siyasi xadimləri, həm də elm adamları,
ziyalıları və mütəfəkkirləri də başa düşür və bu istiqamətdə səylər göstərirlər. Bu baxımda n məşhur
Norveç səyyahı və mütəfəkkiri Tur Heyerdalın Azərbaycana səfərləri və keçirdiyi görüşlərdəki çıxışları
ibrətamizdir. Onun Dağlıq Qarabağ probleminə dair sətiraltı fikirləri yüksək qiymətləndirilməlidir.
Doğrudur, o Ermənistanın bizi zorla cəlb etdiyi Dağlıq Qarabağ müharibəsinə öz münasibətini açıq
bildirmişdi, lakin onun Azərbaycana səfərləri özünəməxsus formada sülh uğrunda çağırış idi. Keçmişi
dərindən dərk edən səyahətçi və mütəfəkkir başa düşürdü ki, müharibə bəşəriyyət üçün ən qorxunc
bəladır. Onun nəticəsində qədimdə bütöv sivilizasiyalar məhv olub getmişdir (7, s.217).
Bundan sonra Azərbaycan-Norveç mədəni əlaqələri daha da inkişaf etdi. Dünya şöhrətli Norveç
səyahətçisi və alimi Tur Heyerdal Qobustanda olarkən buradakı son paleolit və neoli tin başlandığı
dövrünə aid olan unikal qayaüstü rəsmlər onu valeh etmişdir. O, heyrətini gizlətmədən göstərmişdi ki,
burada rəsm olunan keçmiş qayıqlar onun okeanlararası üzdüyü qamış qayıqlara çox bənzəyir. Tur
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Heyerdal Azərbaycana Norveçin «Statoyl» dövlət neft şirkətinin nümayəndə heyətinin fəxri üzvü kimi
gəlmişdi. Onun belə formatda gəlişi təsadüfi deyildi. Sözügedən Norveç şirkəti Osloda Norveç və ingilis
dillərində Tur Heyerdalın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Tur Heyerdal -tədqiqatçıdır» kitabına
sponsorluq etmişdi. 1994-cü ilin noyabrın 22-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında bu kitabın
təqdimat mərasimi keçirildi. Həmin tədbirdə Tur Heyerdal Azərbaycan universitetlərinin alimləri və
tələbələri ilə görüşdü. Heyerdal nəfis şəkildə tərtib olunmuş və çap edilmiş kitabın nüsxələrini Elmlər
Akademiyasının və Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanalarına bağışlamışdı.
Azərbaycan ilə Skandinaviya ölkələri arasında əməkdaşlığın genişlənməsi həm də bunda ifadə
olunur ki, həmin yarımadanın digər dövlətləri də bu sistemə qatılır. Bu münasibətdə İsveç ilə əlaqələrin
yaranması və inkişafı xüsusi qeyd olunmalıdır. İsveç ilə Azərbaycanın iqtisadi münasibətləri xeyli
keçmişdən mövcud olmasına baxmayaraq, SSRİ dövründə bunlar yox dərəcəsinə enmişdir. Yalnız X X
əsrin sonlarına doğru bu münasibətdə müəyyən canlanma özünü göstərməyə başlamışdır.
Azərbaycan Skandinaviya əlaqələri sistemində İsveç xüsusilə seçilir. Bu əlaqələr həm tarixi, həm də
müasir dövrdə geniş və çoxsahəlidir. 1918-ci ilin dekabr ayının 30-da Ə.M.Topçubaşov Azərbaycanın o
zamankı vəziyyəti haqqında hazırladığı memorandumu İstanbulda İsveç səfiri S.Ansarsveldə təqdim
etmişdir. Səfir Stokholmda olan böyük dövlətlərin diplomatik nümayəndələrini bu memorandumla tanış
etməyə razılıq vermişdi. 1919-cu il yanvar ayının 12-də S.Ansarsveld öz vədini yerinə yetirdiyi barədə
Ə.M.Topçubaşova məlumat verərək yazmışdı: «Sizin dekabrın 30-da göndərdiyiniz Azərbaycanın indiki
vəziyyəti haqqında memorandumu Stokholma İsveç hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyinə g öndərdim».
Azərbaycan Respublikası öz dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra İsveçin və isveçlilərin
ölkəmizə və xalqımıza marağı daha da artdı. Hazırda İsveçdə 50.000 -dən çox azərbaycanlı yaşayır.
Lakin məsələ təkcə sayda deyildir. İsveç elə ölkələrdəndir ki, burada tarixən bütün vətəndaşlar bərabər
hüquq və vəzifələrə malikdir. Bu o deməkdir ki, İsveçdə yaşayan həmvətənlərimizin uşaqları öz ana
dilində təhsil almaq, praktiki olaraq Azərbaycan dilində danışmaq imkanlarına malikdirlər. Yerli
bələdiyyə orqanları belə imkanları reallaşdırmağı özlərinin vəzifə borcu hesab edirlər. Mühacir
təşkilatları İsveçdə kütləvi hərəkatların tərkib hissəsi olmaqla bələdiyyələrin miqrasiya siyasətinə təsir
göstərməkdə mühüm rol oynayırlar. Onların öz nümayəndəliklərini açmaq hüququ vardır. Bundan əlavə,
onlar öz vətəndaşlıq hüquqlarını reallaşdırmaq üçün hakimiyyətdən maliyyə yardımı da ala bilərlər.
Qeyd edilməlidir ki, əgər Helsinki Müşavirəsi Azərbaycan diplomatiyasının dünyaya Azərbaycan
haqqında tanıtmaq yolunda atılan ilk kövrək addım idisə, sonrakı zirvə görüşləri, xüsusilə də Lissabon
sammiti Azərbaycanın maraqlarının, Azərbaycan dövlətinin mövqeyinin ifadə olunmasında kulminasiya
nöqtəsidir.
1995-ci ilin dekabrında Böyük Britaniyanın «Ekonomist» jurnalının müxbirinə verdiyi
müsahibəsində Prezident Heydər Əliyev demişdir: «Azərbaycan dünyada sənaye üsulu ilə neft çıxaran,
istehsal edən ilk ölkədir. Burada ilk neft fontanı 1848-ci ildə olmuşdur. ABŞ-da isə bu on il sonra olubdur.
XIX əsrin II yarısında bizdə neft istehsalı o vaxtın ölçülərinə görə o qədər böyük olubdur ki, dünyanın bir
çox böyük şirkətləri Azərbaycana gəlib işləyiblər. Nobel qardaşları 1870-ci illərdə Azərbaycanda öz
fəaliyyətlərinə başlayıblar. Onların o vaxt tikdikləri binalar, yaratdıqları bəzi obyektlər indiyədək durur».
Əslən isveçli olan Nobel qardaşları 1872-ci ildə Bakıda ilk neft şirkəti yaratdılar və bununla da
Azərbaycan neftinə xarici kapitalın nüfuzu başlanmışdır. Həmin ildə 26 min ton neft istehsal olunmuşdur.
1900-cu ildə isə bu qədəm 10 milyon tona çataraq Rusiya neftinin 95%-ni təşkil etmişdir (8, s.119). Bu
mənada Azərbaycan- İsveç əlaqələri bütünlüklə Qafqazda Skandinaviya- Qafqaz əlaqələri üçün başlanğıc
oldu.
Nobel qardaşları 1879-cu ildə Bakıda 8 qazma quyusuna malik olan torpaq sahəsi əldə etmişlər.
Onların da ağ neft emal edən zavodu var idi və o, öz işini genişləndirmə mərhələsində idi. Rusiyada ilk
dəfə olaraq mədənlərdən bu zavoda və Bakı limanına boru xətti çəkilmişdi. Nobel qardaşlarının İsveçdə
quraşdırılmış və su yolu ilə Xəzər dənizinə gətirilmiş dünyada ilk neft boşaldan gəmisi fəaliyyət
göstərirdi. Bunlardan əlavə, onların Rusiyada ilk vaqon-sisternləri və Volqa çayının Saritsin kimi məşhur
yol qovuşuğunda neft məhsulları saxlamaq üçün böyük anbarı var idi. Nobel qardaşları biznesə dərindən
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maraq göstərirdilər. Bunu böyük qardaş Alfredin aşağıdakı sözləri də sübut edir. Dinamit kralı ləqəbini
qazanmış (dinamit ixtiraçısı olduğuna görə) Alfred demişdir: «Mənim vətənim - mənim fəaliyyət
göstərdiyim yerdir, mən isə hər yerdə fəaliyyət göstərirəm» (9, s.56).
Burada «Nobel qardaşları cəmiyyəti» 1879-cu ildə yaradılsa da, məşhur İsveç sənayeçilərinin Bakı
ilə tanışlığı və əlaqələri xeyli əvvəllərə - həmin onilliyin başlanğıcına gedib çıxır. Belə ki, 1873-cü ildə
gürcü Knyazı Dadianinin ailəsi ilə təsadüfi tanış olmuş R.Nobel tüfəng qundağı hazırlamaq üçün qoz
ağacları əldə etmək məqsədilə Qafqaza gəlmişdi. Lakin həmin ildə Rusiyanın hərbi idarəsi bu iş üçün
qovaq ağaclarından istifadə olunmasına icazə verir və beləliklə qoz ağacına ehtiyac qalmır. Bundan sonra
R.Nobel öz diqqətini neft sahəsinə yönəldir. Qardaşlar tezliklə Bakı neftindən böyük gəlir əldə etməyin
mümkünlüyünü başa düşdülər və bu işə girişdilər. Onların bu işdə müəyyən səriştəsi də var idi. Belə ki,
Robert Nobel ağ neft ticarəti təcrübəsinə malik idi. Digər qardaş Lüdviq ümumi rəhbərlik etməyə və lazım
olan avadanlığı buraxmağı öz öhdəsinə götürdü. Alfred Nobel isə öz qardaşlarına lazım gələrsə maliyyə
dəstəyi göstərməyə boyun oldu. İlk təşəbbüslər artıq öz bəhrəsini verməyə başladı. Robert Nobel 1875 -ci
ildə Bakıda özünün neft biznesinin əsasını qoydu. Bu münasibətlə Lüdviq Nobel Alfred qardaşına 1875 -ci
ilin dekabrında göndərdiyi məktubda yazırdı: «Robert Xəzər dənizinin Şərq sahilindən Bakıya
qayıtmışdır, o Çələkəndə 10 sajen dərinliyi olan böyük neft yatağı tapmışdır. İndi onun özü üçün zəruri
olan xammal materialı vardır... Onun gələcək uğurları bu işdən asılıdır. İndi əsas məsələ işləri ağıl la və
nəhəng miqyasda aparmaqdır». Beləliklə, 1875-ci ildə Balaxanı neft yatağının geniş ərazisini alaraq Nobel
ailəsi burada özlərinin neft emal edən zavodunu tikdilər. 1877-ci ildə onlar «Zərdüşt» adlanan ilk neft
tankerini Rusiyaya yola saldılar. Həmin ildə Balaxanı yatağından neft emal edən zavoda neft boru xətti
çəkildi. Nobel qardaşları tankerlər vasitəsilə Xəzər boyunca sürtgü yağını Şimali Avropaya göndərdilər.
Yağ əvvəlcə tankerlər vasitəsilə Həştərxana gətirilir, burada isə Volqa çayında hərəkət edən barjlara
yüklənirdi.
Qeyd edək ki, Nobel qardaşlarının yaratdığı və bu günə qədər böyük məbləğli pul mükafatı hesab
olunan və elmi fəaliyyətin ən görkəmli sahələri üzrə və sülhün qorunmasında xidmətlərinə görə verilən
Beynəlxalq Nobel mükafatları fondunun formalaşmasının həlledici amili rolunu təşkil etmişdir. 1896-cı
ildə vəfat etmiş Alfred Nobelin əmlakının siyahısı jurnalında göstərilirdi ki, Nobelin Bakı qanadının
daşınan əmlakı 1.193.600 manat təşkil etmişdir. O, ölümü ərəfəsində Bakı neftindən əl də olunmuş
vəsaitdən 300 min İsveç kronunu fərdi qaydada öz qardaşı oğlu «Nobel qardaşları cəmiyyəti»nin sədri
Emmanuelə hədiyyə etmiş, bütün yerdə qalan vəsaitin Nobel mükafatları fondunun Bakı qanadına
verilməsini vəsiyyət etmişdi (10, s.l).
Son dövrlərdə Azərbaycan-Skandinaviya siyasi əlaqələri sisteminə İsveç dövləti də uğurla
qatılmışdır. 2000-ci ildə Bakıda İsveç konsulluğunun açılması bu prosesə yeni təkan verdi (11, s.4). İlk
konsul olaraq Ərdal Otuzbir bu işdə əhəmiyyətli rol oynamışdır. İsveç ilə siyasi əlaqələrin genişlənməsi
həm də bunda görünür ki, xalqımızın qan yaddaşı Xocalı soyqırımı, digər xarici dövlətlərdə olduğu kimi
İsveçdə də yad edilir. 2003-cü ildə ölkənin paytaxtı Stokholm şəhərində BMT-nin daimi nümayəndəliyi
qarşısında icazəli mitinq keçirilmişdir. Əllərində Azərbaycan, İngilis və İsveç dillərində yazılmış plakatlar
tutmuş aksiya iştirakçıları erməni vandalizmini lənətləmişlər. Mitinqdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı
ictimaiyyətə geniş açıqlama verilmişdir. BMT-nin daimi nümayəndəliyinin rəsmisi ilə görüş keçirilmiş və
nümayəndəliyə faciə haqqında məktub təqdim olummuşdur. Bundan əlavə, İsveçdə yaşayan
azərbaycanlılar Ermənistanın işğalçı siyasəti barədə ölkə rəhbərliyinə məktub göndərmişlər. İsveçdəki
Azərbaycan Federasiyası Ermənistanın işğalçı siyasəti, R.Köçəryanın cinayətkar əməlləri barədə məktub
hazırlayaraq Qarabağda, xüsusilə Xocalıda törədilmiş vəhşilikləri əks etdirən fotoşəkillər Xarici İşlər
Naziri Layla Freyvaldsa, habelə yerli KİV orqanlarına göndərmişlər.
Azərbaycanın xarici siyasəti Skandinaviyanın digər nüfuzlu ölkəsi olan Finlandiya ilə əlaqələrin
inkişafına böyük əhəmiyyət verir. Bu baxımdan Finlandiyanın ATƏT-in Minsk Qrupunun sədri kimi
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ölkəmizə dəstək verməsi xüsusi qeyd
olunmalıdır. Bununla əlaqədar, Finlandiyanın Xarici İşlər Nazirinin 1996 -cı ildə Azərbaycana səfəri
əhəmiyyətli rol oynadı. Sonralar Finlandiya ilə əlaqələr daha da möhkəmlənməkdə davam etmişdir.
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SSRİ-nin dağılmasınadək Qərbdə çoxları belə hesab edirdi ki, Sovet İttifaqını ən yaxşı Finlandiyada
tanıyırlar. Buna görə də yeni ölkələrlə onun əlaqələri daha mükəmməl olacaqdır. Əslində belə düşünməyə
müəyyən əsaslar da vardı. Belə ki, SSRİ ilə Finlandiya arasında inkişaf etmiş münasibətlər sistem i
qərarlaşmışdı. Sovetlər bu ölkə üçün AES və gəmilər inşa etmişdi. Finlandiya da keçmiş SSRİ ərazisində
ağac emalı kombinatları və metallurgiya zavodları tikmişdi (12, s.12). Ancaq SSRİ dağıldıqdan sonra
yaranmış müstəqil dövlət ilə, o cümlədən də Azərbaycan ilə Finlandiyanın iqtisadi əlaqələri bir müddət
demək olar ki, kəsilmişdi. Yalnız xeyli vaxt keçdikdən sonra Azərbaycan ilə «göllər ölkəsi» arasında
çoxtərəfli əlaqələrin yaradılması istiqamətində ciddi addımlar atıldı. Rəsmi Helsinki SSRİ dağıldıqdan
sonra tez bir zamanda yalnız Baltikyanı ölkələr ilə diplomatik əlaqələrini bərpa etmişdi. Bu müəyyən
səbəblərlə bağlıdır. Belə ki, Finlandiya ilə Estoniya, Litva və Latviya xalqları arasında tarixi və mədəni
yaxınlığın kökləri daha qədimdir.
Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan ATƏT-in Zirvə görüşlərində özünün ilk siyasi addmılarını da
1992-ci ildə məhz Skandinaviya ölkəsi olan Finlandiyadan başlamışdır. Həmin görüşdə ölkəmizin
nümayəndə heyəti Avropada Sülh və Əməkdaşlığa dair Helsinki Bəyannaməsinin Yekun Ak tını imzaladı.
Bununla da faktiki olaraq müstəqil Azərbaycanın Skandinaviya ölkələri ilə çoxtərəfli əlaqələrinin əsası
qoyulmuş oldu. Helsinki Sammitində iştirak edən nümayəndə heyəti öz çıxışlarında dönə -dönə qeyd
etmişdi ki, «Finlandiya ilə möhkəm əlaqələr yaradılacağına böyük ümidlər bəsləyir. Finlandiya sülhsevər
dövlətdir və sülhsevər dövlətlərin görüş və ünsiyyət yeridir. Azərbaycan bu gün özünün çətin vəziyyətini
yaşasa da, biz ümid edirik ki, Helsinki görüşü sabitliyin və sülhün inkişafına kömək edə cəkdir».
1920-ci ilin aprelin 1-də ADR Avropanın inkişaf etmiş Avropa ölkələri və ABŞ-la yanaşı, Polşaya
da diplomatik nümayəndə göndərməyi qərara aldı. Altı nəfərdən ibarət olan bu diplomatik missiya
Ukrayna və Baltikyanı ölkələri ilə yanaşı, Finlandiya dövlətində də siyasi və iqtisadi münasibətlərdə
Azərbaycanı təmsil etməsi nəzərdə tutulurdu. Dünyanın 6 ölkəsinə müstəqil Azərbaycanın diplomatik
nümayəndələrinin göndərilməsi haqqında parlamentin iclasında Xarici İşlər Naziri F.X.Xoyski qeyd
etmişdi ki, digər ölkələr ilə yanaşı, Finlandiya ilə sıx əlaqələr yaratmaq Polşaya göndərilən missiyanın
mühüm vəzifəsidir. Bu missiyanın işi digərlərindən çox olduğu üçün onun sayı iki nəfər də artırılmışdı.
Hələ XVII əsrin sonu və XVIII əsrin əvvəllərində I Pyotrun tapşırığı ilə Xəzər dənizinin
coğrafiyasını tədqiq etmək üçün danimarkalı alim Şeltrup ilk cəhd göstərmişdir. Doğrudur, bu cəhd
uğursuz oldu, lakin sonralar da Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsi yolunda növbəti
cəhdlər olmuşdur. Avropa dövlətlərinin Xəzər regionunun təbii sərvətləri üzərində nəzarətini təmin
etməyə yönələn cəhdləri tarixən qədim olsa da, bu proses XIX əsrin 70-ci illərindən etibarən intensiv
şəkildə aparılmışdır.
Müstəqil Azərbaycanın Danimarka və Finlandiya kimi Skandinaviya ölkələri ilə mədəni və
humanitar əlaqələri nisbətən zəif olsa da, ümumilikdə bu sahədə də müəyyən canlanma vardır. Bu
baxımdan həmin ölkələrin Azərbaycana humanitar yardmı daha önəmlidir. Belə ki, respublikamıza
1999-2001-ci illərdə göstərilən donor humanitar yardımında Danimarka əhəmiyyətli yer tutmuşdur.
Onun bu münasibətdə xüsusi çəkisi 6,4 % təşkil etmişdir. Qeyd olunan illərdə Finlandiya da xeyli
humanitar donor köməkliyi göstərmişdir. Onun xüsusi çəkisi 4,7 % olmuşdur.
Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın ATƏT-in sammitlərində ilk iştirakı 1992-ci ildə məhz
Skandinaviya ölkəsi olan Finlandiyadan başlandı. Həmin ildə Azərbaycan nümayəndə heyəti burada
iştirak etdi və Avropada Sülh və Əməkdaşlığa dair 1975-ci il Helsinki Bəyannaməsinin Yekun Aktını
imzaladı. Bununla da faktiki olaraq müstəqil Azərbaycanın Skandinaviya ölkələri ilə çoxtərəfli
əlaqələrinin əsası qoyuldu. Azərbaycan, sözün əsl mənasında, Avropa ölkələri ailəsinə daxil olmağa
başladı. 1992-ci ildə Helsinki sammitində iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti Finlandiya ilə
möhkəm əlaqələr yaradılacağına böyük ümid bəslədiyini bildirmişdi. Nümayəndə heyətinin çıxışlarında
qeyd olunurdu ki, Finlandiya sülhsevər dövlətdir və sülhsevər dövlətlərin görüşməsi və ünsiyyətdə olması
məkanıdır. Azərbaycan bu gün özünün çətin vəziyyətini yaşasa da biz ümid edirik ki, Helsinki görüşü,
sabitliyin və sülhün inkişafına kömək edəcəkdir.
Xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlər ilə mədəni əlaqələri təşkil etmək məqsədilə yaradılmış
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«Vətən» cəmiyyəti sözügedən əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynadı. Bu cəmiyyətin yaradılması
Azərbaycanın xarici ölkələrlə uzun illər davam etmiş mədəni əlaqələri tarixinin qanunauyğun nəticəsi idi.
Tezliklə bir çox ölkələrdə olduğu kimi, Skandinaviya ölkələri olan İsveçdə, Danimarkada da Azərbaycan
mədəniyyəti cəmiyyətləri fəaliyyət göstərməyə başladı (13, vər.2). Onlar geniş coğrafi ərazini əhatə edən
azərbaycanlı mühacirlərin birlik və həmrəyliyinin təmin olunmasında, onların ölkəmiz ilə mədəni və
dostluq əlaqələrinin inkişafında, bir sözlə Azərbaycan diasporunun formalaşmasında əhəmiyyətli rol
oynadı. Təkcə 1988-1989-cu illərdə «Vətən» cəmiyyəti xətti ilə xaricdə yaşayan 47 həmvətənimiz
Azərbaycana gəlmişdi. Sonra, bu cəmiyyət tərəfindən 96 mədəniyyət xadimi Avropa ölkələri nə və ABŞ-a
ezam olunmuşdu ki, onların sırasında İsveç və Danimarka kimi Skandinaviya ölkələri də var idi (14, s.l).
Azərbaycan lap əvvəldən Skandinaviya ölkələri ilə əlaqələri ən yüksək səviyyədə qurmaqda maraqlıdır və
bunun üçün lazımi addımlar da atılır. Güman etmək olar ki, bu əlaqələr daimi və genişlənən olacaqdır ki,
bu da bütün tərəflər üçün faydalıdır.
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Mətbuatın demokratikləşməsi sahəsində fəaliyyət göstərən istər yerli, istərsə də beynəlxalq demokratik
təşkilatların, nizamnamələrinin əsas bəndlərində ortaq bir maddəni jurnalistlərin hüquqlarını, mətbuatın azadlığını qorumaq, onun keşiyində durmaq haqqında öhdəlikləri görə bilərik.
Azərbaycan müasir dövrün hədə və təhdidlərinin əlaqələndirilmiş şəkildə qarşısının alınması, eləcə
də aradan qaldırılması üçün beynəlxalq birliyin səylərini səfərbər etmək məqsədilə beynəlxalq və regional
təşkilatların işində fəal iştirak edir. Azərbaycan Respublikası adı çəkilən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla
siyasi, iqtisadi, hərbi, mədəni, humanitar və s. sahələrdə genişmiqyaslı əməkdaşlıq edir və bu da ölkəmizin
maraqlarının daha dolğun ifadə olunmasına, dünyanın aparıcı dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin
möhkəmləndirilməsinə mühüm təsir göstərir.
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Mətbuatın demokratikləşməsi sahəsində fəaliyyət göstərən istər yerli, istərsə də beynəlxalq demokratik
təşkilatların, nizamnamələrinin əsas bəndlərində ortaq bir maddəni - jurnalistlərin hüquqlarını, mətbuatın azadlığını qorumaq, onun keşiyində durmaq haqqında öhdəlikləri görə bilərik. Əlbəttə ki, Azərbaycanda da mətbuat
və söz azadlığının qorunmasında, demokratiyanın inkişafında milli jurnalist qurumları ilə yanaşı beynəlxalq
təşkilatların rolu danılmazdır.
XX əsrin sonunda SSRİ və sosializm sisteminin süqutu ilə dünyada bir sıra dəyişikliklər baş verdi.
Soyuq müharibənin başa çatması ilə beynəlxalq münasibətlərin əsas güc mərkəzləri yeni geosiyasi
reallıqlardan çıxış edərək öz fəaliyyətlərini mövcud şəraitə uyğunlaşdırmağı qərara aldılar. Köhnə beynəlxalq
münasibətlər sisteminin süqutu ilə yanaşı, yeni dünya düzümünün əsası qoyulmağa başladı.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra milli
dövlətçilik prinsiplərinə uyğun olaraq yeni xarici siyasət kursunun formalaşdırılması və həyata keçirilməsi ən
vacib məsələ kimi qarşıda dururdu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə başlayan hərbi
təcavüzün genişlənməsi ölkəmizi ciddi siyasi və iqtisadi problemlərlə üz-üzə qoymaqla yanaşı, dövlətimizin
xarici siyasət fəaliyyətində də mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsini ön plana çəkdi.
1993-cü ilin ikinci yarısında ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı
Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ideyalarının bərqərar olmasına şərait yaratdı. Bundan sonra Azərbaycanın
xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkəmizin milli mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş
əməli dəyişikliklər edildi. Müstəqillik əldə etdikdən sonra demokratik dövlət quruculuğu yoluna qədəm
qoymuş Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutması üçün dünya
siyasətinin formalaşmasında aparıcı rol oynayan dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı
münasibətlərinin tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Məhz buna görə də Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində dünya birliyinə inteqrasiya, ikitərəfli
və çoxtərəfli münasibətlər, o cümlədən beynəlxalq və regional təşkilatlarla əlaqələrin yaradılması və inkişaf
etdirilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinin başlıca istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir.
Belə ki, 2 mart 1992-ci ildə BMT-yə üzv kimi qəbul olunmasından bəri Azərbaycan Respublikası BMT
Nizamnaməsinə qəti öhdəliyini davamlı olaraq nümayiş etdirmişdir.
Azərbaycan beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunub saxlanmasında səylərin artırılması məqsədilə
dünyanın müxtəlif hissələrində BMT-nin sülhməramlı əməliyyatlarına öz hərbi heyəti ilə töhfə vermişdir.
2012-2013-cü illər üzrə BMT Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-daimi üzvlüyü dövründə Azərbaycan beynəlxalq
hüququn məcburiliyini müdafiə etmiş və Şuranın fəaliyyətində aktiv iştirak etmişdir.
BMT çərçivəsində müəyyən olunmuş inkişaf məqsədlərinə sadiq dövlət kimi Azərbaycan onları özünün
milli məqsədlərinə daxil etmiş və inkişaf sahəsində, xüsusilə sürətli və davamlı inkişafın, həmçinin universal
orta təhsilin təmin olunması, kəskin yoxsulluq və aclığın aradan qaldırılması və gender bərabərliyinin təşviq
edilməsində əhəmiyyətli nəticələr qazanmışdır. Azərbaycan Minilliyin İnkişaf Proqramının həyata
keçirilməsində müstəsna nailiyyətlərinə görə 2015 Cənub-Cənub mükafatına layiq görülmüşdür.
1993-cü ildən Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətində Avropaya inteqrasiya prioritet istiqamətə
çevrilmiş və bu kontekstdə beynəlxalq təşkilat kimi Avropa İttifaqı ilə fəal əməkdaşlığa başlanmışdır. Avropa
və Asiyanın kəsişmə nöqtəsində yerləşən Azərbaycanın strateji mövqeyi Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin də
eyni zamanda, ölkəmizlə siyasi və iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirmək marağını daha da artırmışdır.
Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələri xüsusi proqramlar çərçivəsində qurulmuş və müxtəlif sahələr üzrə:
iqtisadi və sosial islahatlara yardım, Şərq-Qərb nəqliyyat-kommunikasiya (TRASEKA) dəhlizinin yaradılması,
infrastrukturların inkişafı və s. istiqamətlərdə inkişaf etdirimişdir.
Avropa İttifaqının region dövlətləri ilə həm ikitərəfli, həm də regional inteqrasiya kontekstində
çoxtərəfli münasibətlər qurması və gələcəkdə onların təşkilatla daha sıx əməkdaşlığı üçün ciddi fəaliyyət
göstərməsi nəticəsində son illərdə adı çəkilən təşkilat öz sərhədlərini bir qədər də genişləndirmişdir. Bununla
da, sərhədləri genişlənən İttifaq Avropada yeni qonşular qazanmış və 2003-cü ildə “Daha geniş qonşuluq:
Şərq və Qərb qonşularla yeni çərçivə təşəbbüsü” adlı proqram qəbul etmişdir.
Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 2004-cü il mayın 19-da Brüsselə səfəri Azərbaycanın
Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində tamamilə yeni mərhələ oldu və ölkəmizin adı çəkilən İttifaqla “Avropa
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Qonşuluq Siyasəti”nin proqramı çərçivəsində genişmiqyaslı əməkdaşlığına dair razılaşmalar əldə edildi.
Azərbaycan Respublikası da bu sahədə qarşıda duran vəzifələrin həlli istiqamətində ardıcıl addımlar
atmaqla öz mövqeyini ifadə etmişdir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2005ci il iyunun 1-də “Azərbaycan Respublikasının Avropaya inteqrasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması
haqqında” imzaladığı sərəncamda Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin daha da gücləndirilməsi,
İttifaqın Azərbaycan üzrə Fəaliyyət Planının hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə səmərəli, əlaqələndirilmiş
işin təmin edilməsi məsələləri öz əksini tapdı.
Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin genişləndirilməsi baxımından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
2009-cu il aprelin 28-29-da Belçika Krallığına mühüm əhəmiyyət kəsb edən səfər zamanı İttifaqın Nazirlər
Şurasının Baş katibi, xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Xavyer Solana ilə keçirdiyi
görüşdə Avropa İttifaqı ilə ölkəmiz arasında əlaqələrin qarşılıqlı şəkildə faydalı olduğunu və “Şərq
tərəfdaşlığı” proqramı çərçivəsində yaranacaq yeni formatın bu əlaqələri daha da möhkəmləndirəcəyini bəyan
etdi.
Müasir dövrdə ölkəmiz Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində öz xarici prioritetlərinə uyğun olaraq daha
çox ikitərəfli əlaqələrə üstünlük verir. Avropa İttifaqının regional layihələrində iştirak etməklə yanaşı, Cənubi
Qafqazdakı ümumi iqtisadi tərəqqidəki payına görə lider dövlət olan Azərbaycan İttifaqın xarici əlaqələrində
müəyyən mövqe tutmağa çalışır. Odur ki, Azərbaycan dövləti Avropa İtifaqı ilə ikitərəfli əlaqələrin yeni
formatlarını yaradır, onunla yaxınlaşmaq üçün zəruri olan bütün təsisatları inkişaf etdirərək İttifaqın
ümumavropa iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məkanına inteqrasiya olunmaq istəyini nümayiş etdirir.
Cəmiyyətimizdə gedən demokratikləşmə prosesi mətbuatdan da yan keçmir. Azərbaycan beynəlxalq
aləmə inteqrasiyası reallaşdıqca istər – istəməz ölkədə demokratikləşmə meylləri də artan xətt üzrə inkişaf
etməlidir və edir. Bu mənada Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması mərhələsindən sonra ölkədə
fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrinin də üzərinə önəmli vəzifələr düşüb. Artıq cəmiyyətin
demokratikləşməyə doğru inkişafında, islahatların aparılmasında ictimai rəyi formalaşdıran KİV-lər əsas
daşıyıcı faktora çevriliblər. Bunun da ön cərgəsində həm də mətbuat dayanır. Şübhəsiz ki, bunun belə
olmasında beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının da önəmli payı var. Məhz mətbuat beynəlxalq təşkilatlarla
Azərbaycan arasında əlaqələrin möhkəmlənməsində mühüm rol oynayır. Avropa strukturlarında təmsilçilik,
ölkəmizin gələcəyinin sivil bir Avropa ölkəsi kimi qurulması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycanın əməkdaşlığa böyük maraq göstərdiyi nüfuzlu təşkilatlardan
biri də məhz Avropa Şurasıdır. Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin yanvarında ona “xüsusi dəvət edilmiş
qonaq” statusu verilməsi üçün Avropa Şurasına rəsmi müraciət etdi. Müraciət bu nüfuzlu Avropa təşkilatının
bərabərhüquqlu üzvü olmaq üçün ilk addım olmaqla bərabər Avropa ölkələri ilə siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi məqsədi daşıyırdı.
1994-1995-ci illərdə Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında yaranmış əlaqələr təşkilatın müxtəlif
təsisatlarının nümayəndələrinin ölkəmizə səfərləri zamanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama
salınması, eləcə də Azərbaycanda demokratik təsisatların inkişafı, insan hüquqlarının müdafiəsinin
təkmilləşdirilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur. Avropa Şurası ilə əlaqələrin genişlənməsi Azərbaycana bir
sıra qanunvericilik aktlarına yenidən baxmaq üçün ekspert köməyi əldə etmək imkanı verdi.
Belə ki, 1996-cı il martın 1-2-də Azərbaycan nümayəndə heyəti ilk dəfə iştirak etdiyi Avropa
Şurasının Venesiya Komissiyasının iclasında ölkəmizin bu quruma üzvlük hüququnun verilməsini xahiş etmiş
və həmin il mayın 17-18-də Azərbaycanın bu Komissiyaya üzv olması haqqında qərar qəbul edilmişdir. Həmin
il iyunun 26-28-də AŞ PA-nın növbəti sessiyası zamanı Assambleyanın Bürosu Azərbaycana “xüsusi dəvət
edilmiş qonaq” statusunun verilməsi barədə qərar qəbul etdi.
Eyni zamanda, 1996-cı il iyulun 13-də dövlət başçısı Heydər Əliyev Avropa Şurası Baş katibinin adına
məktub göndərərək ölkəmizin bu təşkilata tam hüquqlu üzv qəbul olmaq və digər üzv dövlətlər kimi “İnsan
hüquqları və azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasına qoşulmaq arzusunda olduğunu
bildirdi.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1998-ci il yanvarın 20-də “Azərbaycan Respublikası ilə Avropa
Şurası arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” imzaladığı sərəncam ölkəmizin
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Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv kimi qəbul olunması sahəsində atılan mühüm addımlardan biri oldu.
Sərəncamda Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv kimi qəbul edilməsi istiqamətində
respublikada görülən işlər və Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq məsələləri öz əksini tapmışdır.
2000-ci il martın 18-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev “Avropa Şurasının fəaliyyətinə və
Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasındakı əməkdaşlığa dair məlumatların yayılması barədə”
Sərəncam imzaladı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1996-2000-ci illərdə Azərbaycanın Avropa Şurası ilə
əməkdaşlığına dair imzaladığı sərəncamlar respublikamızın bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilata qəbul edilməsi
istiqamətində aparılan məqsədyönlü fəaliyyətə zəmin yaratdı.
Azərbaycanın Avropa institutlarına inteqrasiyası istiqamətində Avropa Şurasının bərabərhüquqlu üzvü
olması - respublikamızın mühüm problemlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə obyektiv çatdırılması üçün
yeni və çox mötəbər tribuna vermiş oldu. Belə ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 2001-ci il yanvarın 17də nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu
üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edildi.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Avropa Şurasının tribunasından Azərbaycanın mənafeyinə uyğun
şəkildə istifadə edilməsi üçün uğurlu bir addım atdı. Belə ki, Avropa Şurası Parlament
Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinə millət vəkili İlham Əliyevin rəhbərlik etməsi və daha
sonra cənab İlham Əliyevin AŞ PA-dakı fəaliyyəti ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu
bütün vəzifələri reallaşdırdı.
Məhz cənab İlham Əliyevin prinsipial və ardıcıl fəaliyyəti nəticəsində AŞ PA-nın 2002-ci ilin
sentyabrında keçirilən payız sessiyasında ilk dəfə olaraq bu beynəlxalq qurumun sənədlərində Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın işğalı faktı rəsmi şəkildə öz əksini tapdı. Bu hadisə Azərbaycan
nümayəndə heyətinin, xüsusilə, nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyinin
nəticəsi idi. Bütün bunların məntiqi davamı kimi 2003-ci il yanvarın 27-də siyasi qabiliyyəti, diplomatik
məharəti və prinsipiallığı ilə xüsusi seçilən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab İlham Əliyevin AŞ
PA-nın vitse-prezidenti və qurumun Büro üzvü seçilməsi ilə müstəqil Azərbaycan tarixinə yeni səhifə yazılmış
oldu.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Avropa Şurası ilə diplomatik münasibətləri son illər yüksələn xətt üzrə
inkişaf etmişdir. Azərbaycanın haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə düzgün şəkildə çatdırılmasında bu qurumun
mühüm rolu olmuşdur.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Parlament nümayəndə heyətinin səyi ilə AŞPA-da münaqişə
haqqında obyektiv müsbət rəyin formalaşması nəticəsində 2005-ci ilin qış sessiyasında qəbul edilən sənəd
ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, 2005-ci il yanvarın 25-də Devid Atkinsonun hazırladığı və
AŞPA-da müzakirəyə çıxarılan “ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən araşdırılan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”
adlı məruzənin 1416 saylı qətnamə hissəsində Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsinin Ermənistan
qoşunlarının işğalı altında olduğu, eləcə də Dağlıq Qarabağ regionuna hələ də separatçı qüvvələrin nəzarət
etdiyi göstərilirdi.
Hal-hazırda Azərbaycan-Avropa Şurası əməkdaşlığı daha intensiv xarakter almışdır. Azərbaycan
nümayəndə heyəti qurumun müxtəlif strukturlarında keçirilən tədbirlərdə iştirak edərək müzakirə edilən
məsələlərlə bağlı ölkəmizin mövqeyini bu mötəbər qurumun kürsüsündən Avropa ictimaiyyətinə çatdırır.
Eləcə də, Azərbaycanda gedən proseslər Avropa Şurası tərəfindən diqqətlə izlənilir və buna adekvat münasibət
bildirilir.
Azərbaycanın Avropa Şurasının müvafiq qurumları ilə müxtəlif sahələrdə bir sıra tədbirlərin keçirilməsi
bu təşkilatla əməkdaşlığın bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyinə sübutdur. Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan
Milli Məclisi 31 maddədən ibarət Avropa Sosial Xartiyasının 18 maddəsini Azərbaycan Avropa Şurasına üzv
olduqdan cəmi 3 il sonra ratifikasiya etmişdir.
Qazanılan bu uğurlarla yanaşı, Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ümumilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində başlıca
yer tutmuşdur. Bu məqsədlə 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq Prezident Heydər Əliyev
respublikamızın təhlükəsizlik problemlərini, xüsusilə, Ermənistanın ölkəmizə qarşı əsassız ərazi iddiaları və
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hərbi təcavüzü məsələlərini beynəlxalq aləmə çıxararaq, regionda sülhün bərqərar olması üçün beynəlxalq
təşkilatların təsirini artırmağa çalışmışdır.
Bu məqsədlə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin ən yüksək səviyyədə dövlət başçıları və
nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli görüşlərində ATƏT-in Zirvə toplantılarında, Minsk
qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, eyni zamanda Ermənistan prezidenti ilə danışıqlarda
göstərdiyi səylər ümumilli liderin apardığı məqsədyönlü siyasətin mühüm tərkib hissəsini təşkil etmişdir. Belə
ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində
məhz Prezident Heydər Əliyevin qətiyyətli və gərgin fəaliyyəti nəticəsində 1994-cü il mayın 12-də atəşkəs
haqqında razılıq əldə edildi və bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar
aparılmağa başlandı. Belə ki, 1994-cü ilin dekabrın 5-6-da ATƏT-in Budapeştdə keçirilən Zirvə toplantısında
Prezident Heydər Əliyevin çevik diplomatiyasının təsiri ilə "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-in
fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi" barədə qərar qəbul olundu.
1996-cı ilin dekabrın 2-3-də ATƏT-in Lissabonda keçirilən Zirvə toplantısında qəbul edilən və
münaqişənin nizama salınmasının beynəlxalq-hüquqi bazasını təşkil etmiş olan sənəd dünyanın 53 dövləti
tərəfindən müdafiə olundu və Lissabon sammitinin Yekun sənədlərinə əlavə edildi.
Ümummili lider tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə sadiq qalan dövlət başçısı İlham Əliyev
ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prioriteti olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərti
ilə nizama salınmasının vacibliyini bildirmiş və beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin
zəruriliyini bəyan etmişdir. Azərbaycan Prezidenti bütün xarici səfərlərdə, eləcə də Bakıda keçirdiyi çoxsaylı
görüşlərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü məsələsini daim önə çəkərək Azərbaycan xalqının öz torpaqlarının
işğalı ilə heç zaman razılaşmayacağını, ehtiyac yarandığı halda hərbi əməliyyatların başlanmasına qərar
verəcəyini vurğulamışdır.
Göründüyü kimi, artıq 20 ildir ki, müstəqil dövlətimiz bütün sahələr üzrə inkişafını davam etdirir,
beynəlxalq aləmdə müqavilələrini daha da möhkəmləndirir, xarici siyasət sahəsindəki uğurlarını
intensivləşdirir.
Məhz
bunun
nəticəsidir
ki,
Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin mövqeyi dünyanın aparıcı
dövlətləri və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və müdafiə
olunur. Ümumiyyətlə, münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq
təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq
hüquq prinsipləri əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul
etdiyi 4 qətnamə, ATƏT, Avropa Şurasının qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkəmizin ədalətli mövqeyinin
beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır. Son zamanlar isə, Avropa Parlamenti və NATO-nun
Zirvə toplantılarında qəbul olunan qərarlarda birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir və
işğala son qoyulması bildirilir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan müasir dövrün hədə və təhdidlərinin əlaqələndirilmiş şəkildə qarşısının
alınması, eləcə də aradan qaldırılması üçün beynəlxalq birliyin səylərini səfərbər etmək məqsədilə beynəlxalq
və regional təşkilatların işində fəal iştirak edir. Müstəqilliyinin 20 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan
Respublikası adı çəkilən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla siyasi, iqtisadi, hərbi, mədəni, humanitar və s.
sahələrdə genişmiqyaslı əməkdaşlıq edir və bu da ölkəmizin maraqlarının daha dolğun ifadə olunmasına,
dünyanın aparıcı dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə mühüm təsir göstərir.
Azərbaycanın Avropa təhlükəsizlik və əməkdaşlıq institutları ilə münasibətləri, eləcə də bu günə qədər
əldə edilmiş uğurlar və Avropa inteqrasiya proseslərində iştirakı, ölkəmizin bu beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlığın genişləndirməsi, eləcə də öz maraqlarını bilavasitə təmsil etməsi baxımından əhəmiyyətli olduğu
üçün bu sahədə fəaliyyət Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət prioritetlərindən biridir.
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MÜASİR BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR NƏZƏRİYYƏSİNDƏ “İNGİLİS MƏKTƏBİ”
Müasir beynəlxalq münasibətlər əsas nəzəriyyələrdən biri də “İngilis məktəbi”dir. Özündə beynəlxalq
sistem, beynəlxalq cəmiyyət, nizam və adalət, qeyri-qərb xalqlarına qarşı mübarizə anlayışlarını əks etdirən əsas
nəzəriyyə olub XX əsrin ikinci yarısında dominatlıq edib. Beynəlxalq cəmiyyətin davam etdirilməsi üçün əsas
nizamlayıcı amil beynəlxalq hüquqdur. Məlum olduğu kimi, İngilis Məktəbi realizm, rasionalizm yaxud Britaniya
institutionalizmi ilə əlaqədardır və beynəlxalq səviyyədə "dövlətlərin cəmiyyəti" anlayışını özündə birləşdirir.
"Beynəlxalq cəmiyyət" və ya "dövlətlərin cəmiyyəti" təkcə dövlətlər sistemi kimi deyil, həm də dövlətlərin ortaq
maraqlarını əks etdirir. Beləliklə, məqalədə İngilis məktəbinin qaydaları, ənənələri, dəyərləri və bu sistemin
inkişaf etmiş dövlətlərarası cəmiyyətindən bəhs edilir.
Açar sözlər: rasionalizm, beynəlxalq cəmiyyət haqda nəzəriyyə, ingilis məktəbi, beynəlxalq sistem,
beynəlxalq cəmiyyət, nizam və ədalət, beynəlxalq hüquq, humanitar müdaxilə, Hedli Bull, Martin Vayt.
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В СОВРОМЕННЫХ ТЕОРИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Одна из основных теорий современных международных отношений – это «английская школа»,
отражающая в себе понятия основной теории международной системы, международного общества,
порядка и справедливости, борьбу против вне западных народов, доминирующий во второй половине ХХ
века. Основным регулирующим условием международного общества это международное право. Как известно «Английская школа» связана с реализмом, рационализмом или британским институционализмом
и объединением в себе понятие «общество государств» в международном уровне. «Международное общество» или «общество государств» отражает не только систему, но и совместные интересны государств. Таким образом, в статье отражаются правила английской школы, обычаи, ценности и развитое межгосударственное общество этой системы.
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İngilis Məktəbi -beynəlxalq siyasətin bir anarxiya mühiti olduğunu qəbul edən, eyni zamanda dövlətlər
arasında bir sabitlik də yaratdığına inanan və bu beynəlxalq sabitliyi “Beynəlxalq Cəmiyyət “ termini ilə
açıqlayan rasionalist bir beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsidir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra
İngiltərədəki zəngin akademik mühitdə yaranmış və zamanla dünyaya yayılmış İngilis Məktəbi analizlərini tarixi,
fəlsəfi və hüquqi mənada zəngin bir nəzəri təmələ əsaslandırır. Nəzəriyyənin adı ədəbiyyatda bir çox şəkillərdə
verilir: “rasionalizm”, “beynəlxalq münasibətlərdə rasional yanaşma”, “beynəlxalq cəmiyyət haqda nəzəriyyə”,
“Britaniya təşkilatçılığı”, “grotsiçilik”, “ağılçılıq”,
“ingilis həqiqəti”, “ingilis beynəlxal münasibətlər
nəzəriyyəsi” və s. Müasir beynəlxalq münasibətlər ədəbiyyatında ən geniş istifadə olunan ad isə “İngilis
Məktəbi“dir.
Beynəlxalq münasibətlər, siyasi sahədə rasional yanaşma nəzəriyyəsinin əsası hələ orta əsrlərdə
qoyulmuşdur. Rasionalist nəzəri yanaşmasında müxtəlif nəzəriyyələrin xüsusiyyətləri birləşib. Ümumiyyətlə
rasionalizmə görə ağılın qanunları təbiətin də qanunlarıdır. Bu səbəblə ağılın qanunlarına zidd olan heç bir şey
həqiqət olaraq qəbul edilə bilməz. Tədqiqatçıların ağıl-təbiət əlaqəsində prioriteti təbiətə vermələrinə qarşılıq,
rasionalist cərəyan nümayəndələri prioriteti ağıla verirlər. Təbiət, insan ağlının onu qəbul etdiyi kimidir. Bu
səbəbdən ağıl təbiətdən deyil, təbiət ağıldan asılıdır. Klassik alman filosoflarının dedikləri kimi, “Ağılı olan
realdir və real olan da ağıldır”.
1959-cu ildə beynəlxalq münasibətlərin əsas məsələlərini,nəzəri və tarixi inkişafını müzakirə etmək üçün
bir qrup İngilis akademikin “İngilis Beynəlxalq Siyasət Nəzəriyyəsi Komitəsi” ətrafında biraraya gəlmələri ilə
İngilis məktəbinin əsası qoyulmuşdur. 1950-ci illərdən 1980-ci illərə qədər ildə bir neçə dəfə və ya dörd dəfə
toplanan bu komitə beynəlxalq cəmiyyət müzakirələri çərçivəsində inkişaf etdirdiyi analizlərlə vaxt aşırı daha
geniş akademik dairələrə adını eşitdirmiş və beynəlxalq münasibətlər ixtisasına mühim töhvələr verən əsərlərə
ilham mənbəyi olmuşdur.
Həm realizmə, həm də liberalizmə bərabər məsafədə dayanmağa çalışan İngilis Məktəbi nə realizmdəki
kimi beynəlxalq siyasətin daim bir toqquşma mühitində olduğunu iddia edir, nə də ki, liberalların xəyal ettiyi
kimi ortaq dünya dövlətinin yarana biləcəyinə inanır. Başqa cür desək, nə Hobsun iddia etdiyi kimi “ müharibə
vəziyyəti “ dir, nə də ki, Kantın inandığı qədər “Əbədi Sülh”ə doğru dönəcəkdir. Dövlətlər fərqli siyasi fikirlərə
və məqsədlərə sahib ola bilən, eyni zamanda bir-birlərinin suverenlik haqlarına hörmətlə yanaşan siyasi vahiddir.
“Beynəlxalq Cəmiyyət” kimi də adlandırılan bu nəzəriyyəyə görə, dövlətlər suveren və müstəqil aktor
olaraq beynəlxalq anarxiya mühitində mövcuddurlar, ancaq bu vəziyyət beynəlxalq qurumlar, qaydalar və hüquq
ilə nizamlanmış mühitdə əngələ çevrilməz. Dövlətlərin milli maraqları bir-birindən fərqli olsa da, beynəlxalq
nizamın davamı üçün minimum da olsa müştərək fikirlərdə birləşirlər. Müharibə zamanında da dövlətlər arasında
əməl olunan müharibə hüququ qaydaları və ya diplomatiya kanallarının açıq saxlamılması kimi vərdişlər hazırda
mövcud olan bir beynəlxalq cəmiyyətin göstəricisidir.
Müharibə etmək və ya bir dövlətə insani müdaxilə etmək kimi qərarlar almaq dövlət adamları üçün
dəyərlərin və hədəflərin toqquşmasının xaricində çətin əxlaqi seçimlər məzmununa da səbəb ola bilər.
1966-cı ildə Martin Vaytin beynəlxalq siyasi fəaliyyətin müəmmalarını “ beynəlxalq nəzəriyyə niyə
yoxdur?” sualına verdiyi cavab çərçivəsində araşdırdığı məşhur məqaləsində beynəlxalq nəzəriyyə ilə siyasət
elmini əlaqələndirmişdir. Vayta görə “dövlətlər cəmiyyəti”, “millətlər ailəsi” və ya “beynəlxalq aləm” ilə
maraqlanan beynəlxalq nəzəriyyə siyasi inkişafın son mərhələsi olaraq dövləti araşdıran siyasət nəzəriyyəsi
qarşısında elmi, müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşır. Siyasət nəzəriyyəsi dövlət içi “yaxşı həyat”ı və bunun
prinsiplərini, zəngin bir fəlsəfi təmədə müzakirə edərkən tərəqqi və dəyişmə fikirlərini qəbul edə bilər. Bu
səbəblə “siyasət nəzəriyyəsi və hüquq, normal münasibətlərin və nəticələrin diyarındakı təcrübə xəritələri və ya
aksiya sistemləridir” və bu səbəblə “ yaxşı həyat nəzəriyyələridir”.(9, s7-8).
Beynəlxalq münasibətlər ənənəsi olan rasionalizm baş verənlərdən və səhvlərdən dərs çıxaran insanın ya
da siyasətdəki adıyla dövlət adamlarının doğrunu seçe biləcək rasionallığa sahib olduğuna inanırlar. Beynəlxalq
hüququn atası olan Hüqo Qrotsinin beynəlxalq hüquq və vəzifələr ilə əlaqəli fikirləri bu ənənə üzərində təsirli
olmuşdur. O, suveren dövlətlərin beynəlxalq siyasətin baş aktoru olmasını qəbul etməklə yanaşı dövlətləri
mücərrəd təşkilatlar olaraq deyil, ayrıca insan məhsulu olaraq qeyd edirdi. Rasionalist ənənədə ortaq bir dünya
hökuməti və dövləti olmadığı üçün beynəlxalq anarxiya mühitinin varlığı qəbul edilir. Ancaq bu vəziyyətin
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dövlətlərin məntiqi seçimlər edərək əsas səviyyədə əməkdaşlıq etməsinin qabağına keçməyəcəyi qeyd olunur.
Dövlətlər gələcəkdə özlərinin işinə yaradığı üçün bir- birilərinin suvenerlik haqlarına hörmət etmek yolunu
seçirler. Bələliklə, dövlətlərin birgə təşkilat və dəyərlərdən ərsəyə gətirdikləri beynəlxalq cəmiyyətdən danışılır.
Yəni, indi mövcud olan beynəlxalq nizamın daxilində həm anarxiyanı, həm də əməkdaşlığı özündə birləşdirdiyi
üçün böyük bir dəyişimə məruz qalmamışdır. Həm dövlətlərin, həm də beynəlxalq münasibətlərin nizamlanması
qaydalarının bu patensiyalı görməsi vacibdir.
İngilis məktəbi realizmin həddindən artıq pessimist və liberalizmin həddindən artıq nikbinliyinin arasında
bir orta yol yaratmaq istəyir və özünü rasionalist ənənyə daxil hesab edir. (5, səh 108). İngilis məktəbi rasionalist
ənənədəki kimi dövlətlərin siyasətin ən vacib aktoru olduğuna inanmaqla yanaşı, insan faktorunu da her zaman
analizə daxil edir. Beynəlxalq anarxiyanın varlığına inansa belə ,anarxiyanı davamli bir toqquşma olaraq qəbul
etməz. Anarxiya daxilində özünəməxsus bir quruluş və əməkdaşlıq şəraiti inkişaf etdirilə bilər. Bu çərçivədə
beynəlxalq cəmiyyətin varlığını vurğulayaraq beynəlxalq münasibətlərə fərqli bir şərh qatır.
Beynəlxalq cəmiyyət anlayışı İngilis məktəbinin Beynəlxalq münasibətlər ədəbiyyatına gətirdiyi faydaların
ən ön sıralarında yer alır. Bütün ingilis məktəbi tərəfdarları tərəfindən bu anlayış istifadə olunsa da, xüsusilə
Hedley Bullun inkişaf etdirdiyi “beynəlxalq sistem” – beynəlxalq cəmiyyət fikri qayda içi müzakirələri
formalaşdırdı. Bu fikrə görə “beynəlxalq sistem” və ya “dövlətlər sistemi” və daha artıq dövlətin nizamlı şəkildə
qarşılıqlı təsirdə olduğu və hər bir dövlətin nə edəcəyinə qərar verərkən digər dövlətlərin davranışlarını nəzərə
alma ehtiyacı duyduğu bir dövlətlər sistemidir.
“Beynəlxalq cəmiyyət” və ya “dövlətlər cəmiyyəti” isə sadəcə bir dövlətlər sistemi olmaqla qalmayıb,
dövlətlərin ortaq maraqları və ya dəyərlərə sahib olduğu, davranışlarını öz razılıqları ilə bəzi qaydalara bağlamağı
qəbul etdikləri, dövlətlərarası dialoqun hakim olduğu ortaq quruluşların davam etdiriliməsi üçün dövlətlərin iş
birliyi vəziyyətində olduqları beynəlxalq nizam mənasına gəlir (2,səh17)
Hedley Bull, beynəlxalq cəmiyyətin əsaslarını açıqlayarkən, - yerli və ya – beynəlxalq bütün cəmiyyətlərin
qorumağa çalışdıqları 3 hədəfdən bəhs edir: zorakılığı məhdudlaşdırmaq, mülkiyyət haqqını qorumaq və
razılaşmaların zəmanət altına alınması (1, səh 92). Rasionalist bir maraq olan bu açıqlama nəticəsində Bull,
dövlətlərin bir-birindən fərqli quruluşlarının və fərqli beynəlxalq maraqlarının olmasına baxmayaraq, nizamın
davam etdirilməsinin öz maraqlarına uyğun olduğunu anlayaraq öz razılıqları ilə beynəlxalq cəmiyyətin bir
parçası olmağı seçəcəklərinin tərəfini saxlayır.
Digər bir müəllif olan Con Vinsent də bu fikirlə razılaşır. Dövlətlərin maraqları istiqamətində, əxlaqi və ya
mədəni olmaqla bərabər “funksional” və “faydaçı” bir yaxınlaşma ilə beynəlxalq cəmiyyətin bir parçası olmağı
seçəcəklərinə inanır. Yəni, dövlətlər beynəlxalq cəmiyyətin üzvü olaraq rejimin onlara təqdim etdiyi nemətlərdən
sonuna qədər istifadə edə biləcəklər (7, səh213).
Dövlətlərin bir arada olması müxtəlif quruluşların varlığı ilə təmin olunur. Konkret deyil, mücərrəd bir
məna ifadə edən quruluşlar “ortaq ədədlərin həyata keçməsi üçün formalaşan vərdişlər və praktikalar” bütünüdür.
Müqavilələr, yerləşmiş davranış qəlibləri və ortaq bir anlayışın məhsulu olan rəsmi olmayan rejimlər bu
quruluşları təyin edən praktikalardır. Hedley Bull 5 beynəlxalq quruluş sıralayır: Diplomatiya, müharibə,
beynəlxalq hüquq, böyük güclər və güclər tarazılığı (3, səh71).
Təşkilati bir nəzəri quruluşu olan İngilis Məktəbinin beynəlxalq cəmiyyət müzakirələrinə bu 5 quruluş
çərçivəsində baxmaq daha başa düşülən olar. Beynəlxalq rejimi təmin edən və dövlətləri cəmiyyət olaraq bir
arada tutan quruluşların başında Diplomatiya gəlir. İngilis Məktəbi üçün diplomatiya, istifadə oluna biləcək ən
vacib dialoq yollarındandır. Adam Vatsona görə dövlətlər müstəqilliklərini prinsiplərinə bağlılıqlarını və
beynəlxalq maraqlarını gözdən çıxarmadan da “bir-birinə bağlı” bir sistemə daxil ola bilərlər. Sistemin işlərliyini
təmin edən rəhbərlik və quruluşların açarı isə razı salmağa dayalı “quruluşçu dialoq” vərdişinin yerləşməsidir (8,
səh9). Vatsona görə “Xarici siyasət” ilə “diplomatiya” bir-birindən ayrı anlayışlardır. Xarici siyasət, dövlətlərin
digər güclər və quruluşlar ilə beynəlxalq məqsədlər istiqamətində qurduğu münasibətlər bütünü mənasına
gələrək, diplomatiya, müharibə baş vermə ehtimalını heç edərək dövlətlərin dialoq və müzakirə ilə münasibətdə
olmasını təmin edən başlıca üsuldur.
Dövlətlər də içində olduqları dünyanın təbiəti gərəyi diplomatiyaya bağlı olurlar . Diplomatiya kanallarının
inkişaf elətdirilməsi də beynəlxalq cəmiyyətin davamlılığı üçün əsla gözardı edilməməli olan bir quruluşdur.
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Beynəlxalq cəmiyyətin davamı üçün vacib nizamlayıcı quruluşlardan digəri də beynəlxalq hüquqdur.
Beynəlxalq hüququn ruhu XVII əsrdə yaşamış holland diplomat Huqo Grotiusa qədər uzanır. Grotius yaşadığı
dövrün Avropa dövlətlər cəmiyyəti üçün yaratdığı formul “Müharibə və sülh hüququ” əsəri ilə İngilis
Məktəbinin də üzərində dayandığı beynəlxalq hüquq sahəsinə ilk qatqısı olan biridir. Beynəlxalq praktikalar və
ənənələrin daha rasional və davam etdirilə bilən şəkildə yenidən təhlil olunması ilə ortaya çıxan beynəlxalq
hüquq “dünya uyğunlaşması” mənasına gələn (8, səh 40-41).
Bəzi müəlliflər, beynəlxalq hüququn təkcə ədalət mənasına gəlmədiyini vurğulayır və adətən hüququn ən
vacib vəzifəsinin sadəcə rejimi təmin etməsi olduğunu təyin edir. Beynəlxalq cəmiyyət içərisindəki dövlətlərin
bir-biri ilə münasibətlərində uyğunlaşmanı öhdələrinə götürdükləri qaydalar bütünü olan beynəlxalq hüququn,
beynəlxalq səviyyədən üstün bir icra orqanı olmadığından sanksiyası yoxdur. Dövlətlərin homogen bir
mədəniyyətə sahib olmadığından tək bir baxış bucağının dövlətlərarasında qəbul görməsi asan deyil ancaq
beynəlxalq hüququn işlərliyi adətən dövlətlərin ortaq razılığı ilə təmin oluna bilər. Belə bir razılığın olmadığı
hallarda güclü dövlətlərin təsiri ilə hüququn yoxlaması təmin oluna bilər.
İngilis Məktəbi, hər nə qədər cəmiyyətdən bəhs etsə də beynəlxalq səviyyədəki cəmiyyətin dövlət
içindəki cəmiyyətlərdən fərqli olduğunu inkar etməz. Yəni dünya dövlət qurulması və dövlətin
müstəqilliklərindən imtina edib ortaq gücün təsiri altında toplanacağı kimi kantcı və marksist fikirlərə qatılmaz.
Əksinə dövlətlərin müstəqilliklərinin sonuna qədər qorunulmasının lazım olduğunu vurğulayır. Dövlətlərin
üzərində hər hansısa bir əlavədən söz edilə bilməz və dövlətlərin bir yerdə toplanması kimi utopik maraq yoxdur.
Dövlət anlayışı, İngilis məktəbinin müzakirələrinin də mərkəzidir. Martin Vighta görə dövlət bir bütün
olaraq millətini təmsil edir (10, səh192). Digər bir müəllif, Adam Vatson da müstəqil dövlətlərin beynəlxalq
sistem içərisində xaricdə olduğu qədər içəridəki qərarları almaq mövzusunda da ən böyük qüdrətə sahib politik
quruluşlar olduğunu söyləyərək, dövlətin beynəlxalq politikadakı ən yetgin aktor olduğunu təsdiqləyir. Ancaq hər
ikisinin də üzərində dayandığı mövzu dövlətin daxili politikadakı qüdrəti mövzusunda şüphə olmasa da, xarici
politikadakı müstəqillikləri sistemin təsiri və ayrıca dövlətlərin dövlətlərin könüllü sözləri ilə məhdudlaşdırılır,
məhdudlaşdırılmalıdır. Çünki, dövlətlərin üzərindəki gizli təsirlər nə qədər böyük olarsa, sistemdə o qədər
möhkəm olacaq və davamlılığını quruyacaqdır (8, səh14)
İngilis Məktəbi dövlətlər arasındakı anarxiya rejiminin realistlərin fikirlərinə görə səhv şərh edildiyini
bildirir. Fərdlər arasındakı rejim ilə dövlətlər arasındakı rejimin oxşar olmasının lazım olduğunu fikirləşmək
realizmin ən böyük səhvlərindən biridir. Dövlətlər arasında rejimin təmin edilməsi üçün üstün bir suverenliyə
ehtiyac yoxdu; dövlətlərin birlikdə yaşamağın hərbi şərtlərinin yerinə yetirilməsi ilə beynəlxalq rejim mühiti
təmin edilə bilər. (2, səh46-48) Çünki müasir beynəlxalq sistem Hobbesə meyilli ənənənin tövsiyyə etdiyi kimi
münaqişə daimi təbiət vəziyyətinə oxşamır. Dövlətlərin mənfəətləri bir-birindən fərqli olsa da davamlı bir
münaqişə şəraitində deyillər. Əgər bu cür olsaydı dövlətlərin bütün gücünü müharibə hazırlıqlarına və silahlara
qoymalı olardı. Lakin, bunun əvəzinə, rasionalizmin tövsiyyə etdiyi kimi, dövlətlər siyasi və iqtisadi əlaqələrini
qorumağa və digər ölkələr ilə münasibətlərini davam etdirməyə meyillidirlər. Beynəlxalq cəmiyyətə üzv olan
dövlətlətlərin toqquşan mənfəətləri, əməkdaşlıq edib yaratdıqları qurumlar və qaydalar heç bir şəraitdə aradan
qalxmır. Dövlətlərin böyük bir hissəsi münaqişə vaxtlarında belə beynəlxalq cəmiyyətin bəzi əsas qaydalarına
hörmət etməyi davam etdirir. Məsələn, suverenlik hüquqlarına hörmət, müqavilələrin qorunması və
münaqişələrdə istifadə edilən qüvvənin məhdudlaşdırılması kimi mövzular dövlətlər üçün müharibə dövrlərində
belə qüvvədə qalmasını qorumaqdı. Hətta, müharibələr yekunlaşdıqdan dərhal sonra əməkdaşlıq və dialoq yolları
bərpa edilərək, beynəlxalq qurumları yenidən bir yerə yığır. Müharibə əsnasında əsas qurumları və anlayışları ilə
varlığını davam etdirən beynəlxalq cəmiyyət, müharibələrdən sonra yaralarını sarıyaraq əməkdaşlığın gücləndiyi
sülh dövrü mərhələsinə keçid alır . İngilis məktəbi, müharibə şəraitinin davamlılığına inanmadığı kimi, liberalist
ənənənin ideal seçdiyi davamlı sülh xəyalı ilə də razılaşmır. Bu bir-birindən fərqli ənənələrə ehtiyac yarandığı
vaxt analizlərdə istifadə edilsə belə, İngilis Məktəbinin tövsiyyə etdiyi ənənənin kökü rasionalistdi. Başqa bir
ifadə ilə desək, dövlətlər, bir tərəfdən əsas qurum və dəyərlər ətrafında məhdud əməkdaşlıq içində ola-ola digər
tərəfdən onları idarə edən hər hansı bir dünya gücünün olmamağı səbəbiylə beynəlxalq anarxiya mühiti daxilində
yaşayırlar.
İngilis məktəbinin əsas göstəricilərindən biri də humanitar-insani müdaxilədir. Plüralist yanaşmaya görə
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adını hər bir dövlətin “yaxşı həyat”ı ilə bağlı özünə məxsus bir yanaşma olduğunu və beynəlxalq cəmiyyətin
keyfiyyət baxımından müxtəlif dövlətlərdən yarandığını deyən anlayışdan götürür. Fərdləri deyil dövlətləri
subyekt olaraq qəbul edən digər bir beynəlxalq hüquqşünas olan Vattelin bu barədə olan nəzəriyyəsinə əsaslanır.
Vattelə görə dövlətlər sadəcə hərbi səviyyədəki məqsədlər üzərində razılaşma əldə etmək potensialına sahibdir və
bu vəziyyətin də hüququ bir tərəfi yoxdur. Yəni dövlətlər bir-birilərinin daxili işlərinə qarışmaq kimi bir
həmrəyliyin içinə girə bilməzlər (2, səh52). İnsani müdaxiləyə ehtiyac və rejimə olan dağıdıcı təsiri arasında
yaranan bu mübahisədə, Hedley Bullun ilk vaxtlar yazılarında açıq şəkildə “plüralist” bir yanaşmanı mənimsəyib
“həmfikir” yanaşmanı “hələ tam inkşaf etməmiş” (premature) olaraq tənqid etdiyini görürük (3, səh73). Lakin
ölümündən əvvəlki son yazılarında getdikcə həmrəylik tərəfdarlarına doğru hərəkət etdiyi hiss edilir (5, səh119).
Digər bir İngilis Məktəbi tərəfdarı olan Con Vinsentin də “İnsan hüquqları” mövzusunda işlər gördüyünü
görürük. Vinsentə görə dövlətlər müxtəlif ideologiyalar və mənfəətlərə sahib olsalar da bəzi əsas insan hüquqları
üzərində anlaşa bilərlər (6, səh 75). Hər nə qədər prüalist qanada daha yaxın olsa da, Robert Ceksonun da
“İnsan”a qarşı olan məsuliyyəti ələ keçirdiyindən bəhs edə bilərik. Ceksona görə dövlət adamlarının üç
məsuliyyət daşıdıqları sahə vardır: Birincisi, öz vətəndaşlarına və milli maraqlarına olan bağlılıqlarınn göstəricisi
olan “beynəlxalq cavabdehlikləri”; ikincisi, beynəlxalq hüququn suverenliyində olan dövlətlər arası sistemin bir
hissəsi olaraq digər dövlətlərə qarşı olan “beynəlxalq məsuliyyətləri”; və sonuncu isə, özləri də insan olduqları
üçün, dünyanın hər yerində yaşayan insanlara qarşı olan “beynəlxalq məsuliyyətləri” (4, səh57). Çağdaş
mütəxəssislər isə İngilis Məktəbinin başı ağrılı tərəfdarlarından biri olaraq beynəlxalq cəmiyyətin dünyadakı
bütün insanlara qarşı məsuliyyətli olmağından bəhs etmişdir. Ədalətin rejimdən vacib olduğunu, buna görə də
lazım olarsa insani müdaxilənin qaçılmaz olduğunu müdafiə edənlər də az deyil.
Dövlətlərin müəyyən birliklərdə təmsil olunması, müəyyən öhdəliklərin götürülməsi, müəyyən
məsələlərdə fikir birliliyi beynəlxalq cəmiyyəti daha da möhkəm edir. Bu cəmiyyət mütləq anarxiyanın və hər
hansı bir dövlətin beynəlxalq münasibətlərdə dominantlığının qarşısını alır. Rasionalistlərin göstərdiyi anarxiyalı
cəmiyyət realistlərin anarxiyasından tam olaraq fərqlənir, ancaq tam olaraq sülhə nail olunmadığından liberal
cəmiyyət sayılmır. Məhz bu anlayışlara görə rasionalizm və ya ingilis məktəbi realizm və liberalizm arasında
yerləşir.
Beləliklə, öz zirvəsinə Martin Vayt və Hedli Bull kimi dahi mütəfəkkirlərə görə çatan İngilis məktəbi
nəzəriyyəsi bu gün də beynəlxalq cəmiyyət, beynəlxalq sistem, nizam və ədalət, humanitar müdaxilə və digər
anlayışlara öz baxış bucağı ilə seçilir və daim inkişafdadır.
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РАЗВИТИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ИРАНА И АЗЕРБАЙДЖАНА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Отношения между Ираном и Азербайджаном в настоящее время в большей степени зависят от
региональных и глобальных вопросов, нежели чем от взаимных интересов. Трудно предсказать, как
повышенное давление на Иран будет влиять на поведение Тегерана по отношению к Азербайджану. Тем
не менее, укрепление международных санкций против Ирана, интенсификация гражданской войны в
Сирии и целевые удары по Ирану можно принести вред отношениям между Баку и Тегераном. Иран
может повысить уровень конфликтов на своих некоторых границах, в том числе и с Азербайджаном.
Из-за нерешенных территориальных претензий и продолжающейся милитаризации на Каспии,
Каспийском море остается зоной повышенного уровня конфликтности.
Ключевые слова: Иран, Азербайджан, конфликты, ядерная программа Ирана, TANAP
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MÜASİR DÖVRDƏ İRAN VƏ AZƏRBAYCAN ƏLAQƏLƏRİNİN İNKİŞAFI
İran və Azərbaycan münasibətləri hal-hazərda qarşılıqlı maraqlardan daha çox regional və qlobal
məsələlərdən asılıdır. İrana qarşı yüksək təzyiqin Tehranın Azərbaycana qarşı davranışında necə əks
olunacağını proqnozlaşdırmaq çətindir. Buna baxmayaraq İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların gücləndirilməsi,
Suriyadakı vətəndaş müharibəsinin intensivləşdirilməsi və İrana ünvanlanmış zərbələr tətillər Bakı və Tehran
arasında münasibətlərə zərər gətirə bilər. İran, onunla həmsərhəd ərazilərdə, o cümlədən Azərbaycanla olan
həmsərhəd ərazirələrdə, münaqişələri intensivləşdirə bilər. Çünki Xəzər dənizində həll olunmamış ərazi
iddiaları və Xəzər dənizinin davam edən militaizasiyası Xəzər dənizinin münaqişəsinin yüksək səviyyədə olan bir
zona kimi qalır.
Açar sözlər: İran, Azərbaycan, münaqişələr, İranın nüvə proqramı, TANAP
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DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN IRAN AND AZERBAIJAN TODAY
Relations between Azerbaijan and Iran currently depend more on regional and global issues than on
mutual interests. It is hard to predict how increased pressure on Iran would affect Tehran’s behavior toward
Azerbaijan. However, strengthening international sanctions against Iran, an intensification of civil war in Syria,
or targeted strikes on Iran can be expected to further harm relations between Baku and Tehran. Iran may
escalate conflicts across multiple borders, including the one it shares with Azerbaijan. Because of unresolved
territorial claims in the Caspian and ongoing militarization, the Caspian Sea remains an area with high conflict
potential.
Key words: Iran, Azerbaijan, conflicts, Nuclear program of Iran, TANAP
Азербайджано-иранские отношения, имеющие особую специфику, являются одними из самых
сложных в регионе, пережив радикальные преобразования в течение последних 20 лет. Близкие друзья и
братские народы в конце холодной войны, Баку и Тегеран практически оказались втянутыми в вооруженный конфликт, и с тех пор отношения оставались напряженными. В основе такого рода отношений
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между двумя государствами лежат несколько факторов. Во-первых, присутствие в Иране из 22-30 млн
влиятельного этнического меньшинства азербайджанцев, которое является крупнейшим в стране. С момента приобретения Азербайджаном своей независимости Иран боялся, что Баку может использовать
этническую карту, чтобы оказать давление на Иран. Во-вторых, светская модель правления режима
Азербайджана раздражает Тегеран. Азербайджан продолжает быть образцовой моделью развития не
только для азербайджанцев Ирана, но и для других народов (2). Около 40000 иранцев ежегодно накануне
и во время праздника Новруз пересекают азербайджано-иранскую границу, чтобы отметить праздник в
светском государстве. Кроме того, Тегеран считает «мягкую» политику Азербайджана, в том числе его
музыку, фильмы и образ жизни опасным для своего государства. Не удивительно, что конкурс Евровидение, состоявшийся в Баку в мае 2012 года, привёл Иран в смятение, что послужило отзыву посла Ирана
из Баку на время проведения конкурса. Последующие, но не последние порой успешные попытки были
попытки Ирана по созданию в Азербайджане про-иранской базы поддержки. Деятельность Исламской
партии Азербайджана и многочисленные протесты религиозной молодежи Азербайджана, поддерживаемые Ираном - яркие примеры попыток Ирана оказывать влияние на общественную сферу в нашей стране
(6). Несмотря на то, что Баку удалось с успехом сорвать попытки про-иранских групп повышения их роли в азербайджанской политике, данные попытки всегда были для них на первом месте. Каков истинный
характер взаимоотношений между двумя государствами и что же принесёт с собой будущее?
Соглашения, достигнутые по Ядерной программе Ирана, создают новый этап отношений между
Азербайджаном и Ираном. В этой связи становиться очень трудно дать какую-либо оценку прогнозированию развития двусторонних отношений между Ираном и Азербайджаном, так как на арене появляется
слишком много переменных (1).
Для многих, ядерная сделка с Ираном заключает в себе безопасность. Но в Азербайджане на сотрудничество со своим северным соседом - Ираном смотрят также как на дополнительную возможность
в деловой сфере. "Иран заинтересован в таких проектах, как TAP или TANAP," - сказал посол Ирана в
Азербайджане Мохсун Пакайин 15 июля, со ссылкой на Трансадриатический и Трансанатолийский
газопроводы, являющиеся соответственно последними и средними «ногами» в маршруте газоснабжения
Азербайджанской – Европа (4). Перспектива открывает некоторые потенциально интересные сценарии в
области высоких ставках энергетической шахматной игре региона, в частности, для России- крупнейшего
в мире производителя газа, от которого зависит Европа.
Новое правительство Ирана с первого дня своей деятельности начало пересматривать отношения с
Азербайджаном и провело политическую коррекцию. Тем самым официальный Тегеран показал, что добиться чего-либо в регионе без Азербайджана невозможно. Искренние отношения между странами в интересах обоих народов, в то же время отношения между государствами служат миру, стабильности и безопасности в регионе (3). Изменение отношения к Азербайджану нового правительства Ирана стало причиной сближения двух государств. В ходе визита Президента Азербайджана в Иран между двумя государствами были подписаны четыре документа, укрепляющие сотрудничество.
Одним словом, в отношениях между Азербайджаном и Ираном наблюдается потепление. Есть
надежда, что все поставленные задачи будут реализованы и азербайджано-иранские отношения поднимутся на более высокий уровень в ближайшее время.
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AZƏRBAYCANDA ƏHALİ YERDƏYİŞMƏLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ DÖVLƏT
MİQRASİYA SİYASƏTİNİN TƏRKİB HİSSƏSİ KİMİ
Dissertant R.N.Rzaxanovun “Azərbaycanda əhali yerdəyişmələrinin tənzimlənməsi dövlət miqrasiya
siyasətinin tərkib hissəsi kimi” məqaləsində Azərbaycan Respublikasının ərazisində əhali yerdəyişmələri
nəticəsində yaranan problemlər və bu istiqamətdə görülən işlər təhlil edilir. Müəllif miqrasiya sahəsində
dövlətin müəyyənləşdirdiyi siyasət haqqında açıqlama verir.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В статье диссертанта Р.Н. Рзаханова «Регулирование переселения населения как составная
часть государственной миграционной политики в Азербайджане» анализируются проблемы, возникающие в результате переселения населения на территории Азербайджанской Республики и работы,
проводимые в этом направлении. Автор раскрывает сущность политики, определенной государством
в области миграции.
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REGULATION OF POPULATION MOVEMENTS IN AZERBAIJAN AS AN INTEGRAL
PART OF MIGRATION POLICY
Problems caused at the result of population movement at the territory of Azerbaijan Republic and works
done in this direction are analysed in the article of Dissertator R.N.Rzakhanov named as “Regulation of
population movements in Azerbaijan as an integral part of state migation policy”. Author gives explanation
about policy specified by the country on migration.
Keywords: migration, population, deportation, occupation, refugees and internally displaced persons,
convention, aggression, genocide, integration
Əhalinin yaşayış yerini dəyişməklə bir ərazidən digərinə köçməsi bütün dövrlərə məxsusdur. Son bir
əsrdən artıq dövrdə Azərbaycan dövlətində miqrasion vəziyyəti Birinci və İkinci Dünya muharibələri, xarici
müdaxilə, Ermənistanın xalqımıza qarşı dövlət siyasəti çərçivəsində həyata keçirdiyi soyqırım, etnik təmizləmə
və zorakı miqrasiya proseslərinin təsiri altında formalaşmışdır. Ötən əsrin əvvələrində ermənilərin törətdiyi
qanlı cinayətlər üzündən əhali doğma yerlərini tərk etməklə üzləşmişdi.
1918-1920-ci illərdə Ermənistanın Naxçıvanda törətdiyi talanlar, qırğınlar əhalinin kütləvi sürətdə
Naxçıvanı tərk etməyə vadar etmişdi. Həmin illərdə Ermənistandan 100626 nəfər azərbaycanlı deportasiya
edilmişdi. (11, s.421).
1991-ci il 18 oktyabrda Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra bir çox çətinliklərə rastlaşdı.
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Bunlardan biri də əhali yerdəyişmələri, miqrasiya sahəsində olan problemlər idi.
MDB məkanında qaçqın problemi ilə üzləşən ilk ölkə kimi Azərbaycana Ermənistandan qaçqınların
axını hələ 1987-ci ilin sonundan başlamışdır. 1990-cı ilin əvvəlində artıq Ermənistandan 200,5 min nəfər
soydaşımız zorla qovulub çıxarılmış, Azərbaycana
pənah gətirmişdir. Bunların 186 min nəfərini
azərbaycanlılar, 11 min nəfərini kürdlər və 3,5 min nəfərini ruslar təşkil etmişdir. (12, s.456).
80-ci illərin sonlarında SSRİ rəhbərliyinin xüsusi himayəsi sayəsində erməni ekstremizmi və separatizmi
yeni və daha təhlükəli şəkildə tüğyan etdi. Sonradan geniş miqyaslı müharibəyə çevrilmiş bu avanturist
separatizmin nəticəsində on minlərlə dinc insan faciəli şəkildə məhv edilmiş yüz minlərlə soydaşımız qaçqın
və məcburi köçkün kimi qeyri insani şəraitdə yaşamağa məhkum edilmişlər. 1992-ci ilin fevralında erməni
hərbi birləşmələri sovet qoşunlarının köməyi və birbaşa iştirakı ilə Xocalını yerlə- yeksan etdi. Bütövlükdə XX
əsrdə 2 milyona yaxın azərbaycanlı deportasiya və soyqırım siyasətinin acı nəticələrini öz üzərində hiss
etmişdir. (5,s.1).
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev qaçqınların problemlərinin həlli və işğal olunmuş
torpaqlarının azad edilməsi uğrunda mübarizə məsələlərinin ölkənin ən böyük problemi kimi kompleks şəkildə
aparılan strategiyanın tərkib hissəsi hesab edirdi. Onun siyasi kursunun ana xəttini respublikada məcburi
miqrasiyanın son dərəcə ağır miqyası, işğal və təcavüzə son qoyulması, qaçqınların öz tarixi torpağına
qaytarılması, tarixi ədalət təşkil edirdi.
Ulu öndərin iştirak etdiyi bütün tədbirlərdə bu fikirləri səsləndirdi. “Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində ölkəmizin, xalqımızın, millətimizin varidatı olubdur. Şübhəsiz ki, bunlar hamısı insaniyyətdən
kənardır, vəhşilikdir. Ancaq təsüfflər olsun ki, XX əsrin sonunda, dünyanın yüksək mədəni səviyyəyə çatdığı
bir zamanda biz burada Qafqazda, Azərbaycan ərazisdə, müsəlman diyarında belə vəhşiliklə qarşılaşırıq”. (2,s.
1).
Məcburi miqrasiya probleminin həlli o zamanda da , indi də Azərbaycan dövlətinin həm daxili, həm də
xarici siyasətinin ən mühüm məsələsi olaraq qalmaqdadır. Ərazisinin 20% işğal altında olan , 1 milyonadək
qaçqın və koçkün problemi, ölkə daxilində siyasi durumun mürəkkəbləşdiyi bir dövrdə Heydər Əliyevin
dövlət müstəqilliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi, Azərbaycan dünya birliyinə inteqrasiyası üçün
apardığı fəal xarici siyasətin nəticəsidir ki, bu gün respublikamız qloballaşan dünyada gedən siyasi proseslər
fonunda özünəməxsus yerini tutmuş, regionun problemləri konteksində həlledici təsirə malik dövlət kimi
formalaşmış, qaşılıqlı əməkdaşlığı nail olmuşdur. Bugün dünyaya inteqrasiya prosesində Azərbaycanda
Avropa nümunəsində sivil dövlətin yaranması demokratik proseslərin genişlənməsi, əsas meyarı insan hüquq
və azadlıqlarına hörmət olan azad və yeni cəmiyyət formalaşmaqdadır. (10, s. 28).
1991-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda miqrasiya prosseslərinin tənzimlənməsinə dair bir sıra qanun,
fərman və qanunvericilik aktları qəbul edilmişdir. Onlara misal olaraq “Azərbaycan Respublikasının dövlət
sərhədləri haqqında” ,
“Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportları haqqında”, “Əcnəbilər və
vətandaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında”, “İmmiqrasiya haqqında”, “Əmək miqrasiyası
haqqında” qanunları və başqa mühüm sənədləri göstərmək olar. (3,s. 3).
Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20% Dağlıq
Qarabağın, eləcə də ona bitişik 7 rayonun ərazisi işğal olunub, 700 minə yaxın azərbaycanlı öz daimi
yaşayış yerindən məhrum olaraq məcburi köçkün düşüb və respublikanın 62 şəhər və rayonunda məskunlaşıb.
Hazırda Azərbaycanda bir milyondan cox qaçqın və məcburi koçkün vardır ki, bu da ölkə əhalisinin 15%-ni
təşkil edir. Qaçqın və məcburi köçkünlər arasında 8 min şəhid ailəsi, 5 min müharibə əllili , 5400 valideyin
himayəsindən məhrum olan uşaqlar var. (17, s. 1).
Bütün bunlar ölkədə kəskin əhali yerdəyişmələrinə gətirib çıxartdı. 21 may 1999-cu ildə qəbul olunan
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunu məcburi miqrasiyaların tənzimlənməsi sahəsində tarixi sənədlərdən biri oldu.
Qanunun “Ümumi müddəalarından əsas anlayışlar kimi qaçqın və məcburi köçkün kateqoriyalarının mənası,
hüquqi status məsələləri öz əksini tapmışdır. Qaçqın Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayıb, irqi
əlamətinə, milliyyətinə, dini etiqadına, müəyyən sosial qrupa mənsubluğuna və siyasi əqidəsinə görə təqiblərin
qurbanı olmaq barəsində tam əsaslı ehtiyac üzündən vətandaşı olduğu ölkədən kənarda qalan və eyni ehtiyat
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üzündən həmin ölkənin himayəsindən istifadə edə bilməyən və ya istifadə etmək istəməyən, yaxud müəyyən
vətəndaşlığı olmayıb oxşar hallar nəticəsində əvvəl adətən yaşadığı ölkədən kənarda qalan, ehtiyat üzündən
oraya qayıda bilməyən və ya qayıtmaq istəməyən şəxslərdir;
- məcburi köçkün (ölkə daxilindən köçürülmüş şəxs) Azərbaycan Respublikası ərazisində hərbi təcavüz,
təbii və texnogen fəlakət nəticəsində daimi yaşayış yerini tərk etməyə məcbur olmuş başqa yerə köçmüş
şəxsdir. Qanunun 20-ci maddəsində qeyd edilirdi ki, qaçqınlar və məcburi köçkünlər probleminin
yaranması səbəblərinin aradan qaldırılması, onların maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və hüquqi
statususnun təkmilləşdirilməsi, habelə qaçqınların daimi yaşadıqları ölkəyə könüllü sürətdə qaytarılması
məqsədilə Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə, beynəlxalq təşkilatlarla, ilk növbədə BMT-nin
qaçqınların işləri üzrə Ali Komissarlığı İdarəsi ilə əməkdaşlıq edir. (4, s. 1).
Qaçqınlarla bağlı problemin tənzimlənməsində Azərbaycan Respublikasının tərafdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələr və dövlət daxili qanunvericilik əsas rol oynayır. Ölkəmiz 1992-ci ildə 1951-ci il Konvensiyasına
qoşulmuşdur. (8, s.363).
Qaçqınlarla bağlı hüquqi münasibətləri nizamlayan sənədlərdən biridə 21 may 1999-cu il qanunun tətbiq
edilməsi baradə ölkə prezidentinin 6 iyul 1999-cu il fərmanı və prezidentin 13 noyabr 2000-ci il tarixli
fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqın statusunun verilməsi haqqında vəsatətə baxılması qaydası”dır. (14, s.2).
Bütün bunlar onu göstərir ki, ölkəmizdə hər zaman qaçqın və məcburi köçkünlərə daim dövlət
səviyyəsində diqqət və qayğı göstərilmiş və bu gündə bu siyasət ölkə rəhbərliyə tərəfindən uğurla davam
etdirilir. Ümumiyyətlə Azərbaycanın müstəqilliyinə olan təhdidlər, Ümummilli lider Heydər Əliyevin dediyi
kimi, “Azərbaycan müstəqil dövlətdir, nə olursa olsun, bu müstəqilliyi heç vaxt əldən verməyəcəkdir.
Qırılsaq da, ölsək də müstəqilliyimizi əldə saxlayacağıq. Əgər bizi qırsalar, balalarımız müstəqilliyimizi davam
etdirəcəkdir. (9, s. 465).
Azərbaycan dövlətinin 1992-ci ildən BMT-nin və 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvü kimi
miqrasiyanın tənzimlənməsi sahəsində beynəlxalq sənədlərin ən mühüm hesab edilənlərini qəbul və
ratifikasiya etmişdir. Onlardan ilk olaraq qeyd olunan BMT-nin qaçqınlara dair 1951-ci il Konvensiyaya
qoşulmuşdur. Digər nümunə 1996-cı ildə Miqrasiya üzrə Beynəlxalq Təşkilatın Cenevrədə “MDB və
qonşu ölkələrdə qaçqın, məcbur köçkün və geri qayıdan şəxslərin vəziyyətinə dair keçirdiyi Konfrans
olmuşdur. Azərbaycan burada iştirak edən 87 ölkənin nümayəndələri sırasında olmuşdur. Ceneverə
Konfransında BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, MBİ, ATƏT-lə yanaşı 27 beynəlxalq və 77 qeyrihökümət təşkilatı iştirak edrdi. MDB üzrə konfrans çərçivəsində məcburi miqrant kateqoriyasının ümumi
tətbiq üçün işlək variant müəyyən edilmişdir. Bu kateqoriyaya səkkiz növ məcburi miqrant aid edilmişdir.
“Qaçqınlar, ölkə daxilində köçkün düşmüş əhali, qeyri-qanunu miqrantlar, qaçqın vəziyyətinə bənzər
vəziyyətdə yaşayanlar, repatriantlar, məcburi köçürülən şəxslər, əvvəllər deportasiya olunmuş xalqlar və
ekoloji miqrantlar” (16, s.73).
Azərbaycanın inkişafının yeni mərhələsində miqrasiya problemi milli inkişafın strateji
hədəflərindən birini təşkil edən ən mühüm sahə kimi olkə prezidenti İlham Əliyevin demək olar ki, hər bir
çıxış və nitqində vurğulanan aktual mövzulardan biri qismində diqqəti cəlb edir. Bu sahədə dövlətin
həssaslığı son illərdə verilən onlarla fərman və sərəncamlarda, Azərbaycanda bu proseslərin vahid
mərkəzdən idarə və koordinasiya olunmasını təmin etməyə yönəlmiş Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
yaradılmasında, bu sahənin qanunvericilik bazasının ardıcıl təkmilləşdirilməsində, dövlət miqrasiya
informasiya sisteminin yaradılmasında özünü göstərir. Prezident 2008-ci il andiçmə mərasimindəki
çıxışında qeyd etmişdir: “Bu gün Azərbaycanda biz yeni bir problem ilə- qanunsuz miqrasiya ilə üzləşirik.
Bu gün Azərbaycanda işləmək üçün başqa ölkələrdə gələn işçi qüvvəsinin sayı günü-gündən çoxalır.
Xüsusilə bu məsələni tənzimləmək üçün bu yaxınlarda Dövlət Miqrasiya Xidməti yaradılmışdır. Yəni bu
Azərbaycanın bu günkü reallıqlarıdır. 2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər keçdiyimiz yol göründüyü kimi bütün
istiqamətlərdə özünü büruzə veribdir” (6, s.2).
Azərbaycanda miqrasiya sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, qanunvericiliyin beynəlxalq
normalara və müasir dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi və sabit sosial-iqtisadi, demoqrafik inkişafın
təmin edilməsi, ölkə ərazisində əhalinin müntənasib yerləşdirilməsi, miqrantların intellektual və əmək
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potensiallarından istifadə edilməsi, tənzimlənməyən miqrasiya prosseslərinin mənfi təsirinin aradan
qaldırılması, insan alveri də daxil olmaqla, qeyri- qanuni miqrasiyanın qarşısının alınması məqsədilə 20062008-ci illər üçün Dövlət Miqrasiya Proqramı qəbul olunmuşdur.Miqrasiya sayəsində dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsi, idarəetmə sisteminin inkişaf etdirilməsi, bu sahədə müvafiq dövlət orqanlarının fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi məqsədilə Dövlət Miqrasiya Xidməti yaradılmışdır. (1, s. 198).
Qloballaşma dünyaya inteqrasiya və Azərbaycanın dinamik iqtisadi inkişafı mərhələsində son dərəcə
intensivləşən miqrasiya proseslərinin idarə edilməsində dövlətimizin siyasətində beynəlxalq aktorların, dünya
birliyinin maraqlı balansının təhlil olunması və milli təhlükəsizliyi təminatı, müasir miqrasiyanın
tənzimlənməsində yeni yanaşmaların tətbiqini zərurətə çevirir. Bütün dövlət strukturlarının səylərini, kompleks
tədbirləri həyata keçirməyi tələb edir. Bunu nəzərə alaraq dünya ölkələrində miqrasiyanın elmi təhlili
sahəsində müvafiq strukturların yaradılmasına xüsusi diqqət verir. (1,s. 8).
İnkişafın yeni mərhələsində baş verən miqrasiya proseslərinin yeni məzmunu Prezident İlham Əliyevin
2008-ci il avqustun 5-də Nazirlər Kabinetinin ölkədə sosial-iqtisadi inkişafa həsr olunmuş iciclasın giriş
nitqində mükəmməl ifadəsini tapmışdır. “Azərbaycan xarici vətəndaşlar üçün cəlbedici ölkəyə çevrilir.
Əcnəbilər müxtəlif sahələrdə işləyirlər. Onlar yüksək maaş alan mütəxəssislərdir, enerji, xidmət sektorunda
çalışırlar. Bu iqtisadi inkişafı çox gözəl göstəricisidir. Mənə verilən məlumata görə, bu ilin altı ayı ərzində
əcnəbilərin Azərbaycana gəlməsi halları 6 dəfə artmışdı. Bir tərəfdən bu yaxşı göstəricidir. Eyni zamanda biz
xaricdən işçi qüvvəsinin gəlməsinin hazır olmalıyıq. Bu məqsədlə Dövlət Miqrasiya xidməti yaradılmışdır.
Biz miqrasiya siyasətimizi gücləndirməliyik. Cox ciddi sistem yaratmalıyıq. Hər gələn vətəndaş qeydiyyatdan
keçməlidir. Qanunsuz bir addım belə burada işlənməməlidir. Biz istənilən anda bilməliyik: hansı xarici
vətəndaş hansı gündə haradadır və nə işlə məşğuldur. Mən buna çox diqqət göstərirəm. Çünki gələcəkdə bu
problem ciddiləşə bilər. Azərbaycanda hərtərəfli inkişafın təmin olunması üçün bu məsələ daim diqqət
mərkəzində olmalıdır və dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir”. (7, s. 15).
Beləliklə, Azərbaycanda əhali yerdəyişmələrinin tənzimlənməsi dövlət miqrasiya siyasətinin ayrılmaz
tərkib hissəsidir. Bu siyasət dövlət rəhbərliyi tərəfindən uğurla həyata keçirilir.
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THE EUROPEAN UNION AS A POLAR POWER IN THE INTERNATIONAL SYSTEM
As aspiring polar power European Union increases influence in latest developments in international
system. Slowly and newly emerging multipolar system make EU actively involve in foreign affairs. The European Union countries had been the center of world at least in last three centuries, while lost “world center”
status in the cold war period. The Europe lost its unity and divided as “east” and “west”. Nevertheless the
Union has been able to regain as global political power to the international system since 1990s. Both regional
security considerations and economic interests of the EU can be advanced as the main reasons for the EU’s
concern in the world politics. Finally, during the last decades the EU gained its legal successor, maintained a
wide range of relationship, contacts and partnership with different international regional and global organisations, institutes and unions. Nowadays The Common Foreign and Defense Policy opened new perspectives to
the European Union due to the realization most active foreign policy in international system.
Key words: European Union, The Common Foreign and Defense Policy, polarity, polar power, international system
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AVROPA İTTİFAQI BEYNƏLXALQ SİSTEMDƏ GÜC MƏRKƏZİ KİMİ
Qütb gücünə iddia edən Avropa İttifaqı beynəlxalq sistemdə baş verən proseslərə öz təsirini artırmışdır.
Yenicə formalaşan çoxqütblü sistem Avropa İttifaqını beynəlxalq münasibətlərdə daha aktiv iştirak etməyə cəl
edir. Soyuq müharibə dönəmində «dünya mərkəzi» statusunu itirən Avropa, təxminən, üç yüzillik əzrində bu
adı qorumuşdur. Soyuq müharibə dönəmində vahidliyini itirən Avropa «Şərq» və «Qərb» blokları arasında
parçalanmışdır. 1990-cı illərdən etibarən Avropa İttifaqı qlobal siyasi güc kimi yenidən beynəlxalq sistemə
qayıtmışdır. Regional siyasi qayğıları və, həmçinin, iqtisadi maraqları Avropa İttifaqının dünya siyasətində
diqqət mərkəzi olmuşdur. Nəhayət, son on ildə Avropa İttifaqı beynəlxalq regional və qlobal təşkilatlar, institutlar və birliklərlə daha geniş aspektli ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər və əməkdaşlıq qurmuşdur. Avropa
İttifaqının Ümumi Təhlükəsizlik və Xarici Siyasəti son zamanlarda daha aktiv xarici siyasət xətti tutmaq üçün
geniş imkan və perspektivlər açmışdır.
Açar sözlər: Avropa İttifaqı, Ümumi Təhlükəsizlik və Xarici Siyasəti, qütb gücü, qütb sistemi, beynəlxalq sistem
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ В КАЧЕСТВЕ ПОЛЯРНОЙ ВЛАСТИ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ
Как начинающий полярный власть Европейский Союз увеличивает влияние в последних событиях
в международной системе. Медленно и вновь нарождающаяся многополярность сделает ЕС активным и привлекающим в иностранных делах. Страны Европейского Союза были центром мира, по
крайней мере в последние три столетия, в то время как проиграл "мир центр" свой статус в период
холодной войны. Европа потеряла свое единство и разделилaсь на "Восток" и "Запад". Тем не менее,
союз был в состоянии вернуть глобальную политическую власть в международной системе, с 1990-х
годах. Оба соображения безопасности в регионе и экономические интересы ЕС могут быть выдвину-
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ты в качестве основных причин для беспокойства ЕС в мировой политике. Наконец, в последние десятилетия ЕС обрел своего правопреемника, владеющего широкий спектр отношений, контактов и сотрудничества с различными международными региональными и глобальными организациями, институтами и союзоми. В настоящее время общая внешная политика и политика обороны открыли новые
перспективы для Европейского Союза из-за реализации наиболее активной внешней политики в международной системе.
Ключевые слова: Европейский Союз, Oбщая внешняя политика и политика безопасности, полярность, полярная сила, международная система
The inclusion of the European Union into the international system as one of the great powers presenting
European countries is so important. During the last decades the European Union got its legal successor, maintained a wide range of relationship, contacts and partnership with different international regional and global
organisations, institutes and unions. The European Union made contacts, partnership and cooperation with different (non-member countries) countries, governments, non-governmental organisations, civil society organisations. The European Union — a one of the most important actors of global system signed numerous agreements, treaties, contracts both in economic, political, cultural, social, environmental spheres with different
states, organisations and unions. More than 250 multilateral agreements were signed by the European Union
and its partners. More than 650 agreements were included in the list of data base of European Commission.
The treaties and agreements constitute base of activity of the European Union. The agreements, treaties and
contracts provide development of both the European Union as a whole and 28 member countries individually.
The European Union function and activate according to main treaties of the Union (1, p. 51).
The European Union had passed a long formation and development process till today. The major treaties on the system of the European Union are Brussels Treaty in 1948, Paris Treaty in 1951, Rome Treaty
1957, Merger Treaty 1965, Schengen treaty in 1985, Single European Act in 1986, Maastricht Treaty in 1992,
Amsterdam Treaty in 1997, Nice Treaty in 2001, Lisbon Treaty in 2007.
The Paris Treaty between France, West Germany, Italy and Benelux countries — Luxembourg, Belgium
and the Netherlands established the European Coal and Steel Community which considered beginning of the
formation and establishment of the modern European Union.
The Rome Treaty between France, West Germany, Italy, Belgium, the Netherlands and Luxembourg established the European Economic Community based on the common economy. The Rome Treaty was the most
important attempt on the way of European Regional Integration processes and the establishment of the European Union. The Single European Act was significant step also in the formation process of European Union in
1986.
The Maastricht Treaty or Agreement is a agreement turned the European Economic Community to the
European Union in 1992. The Maastricht treaty founded three pillars of the European Union which were —
Common Foreign and Security Policy, Justice and Home Affairs, EAEC, ECSC and European Community.
The European Union today activate on the principles of the Lisbon Treaty which signed in 2007. The
Lisbon Treaty made amendments on the political, juridical, economical (including energy) spheres. The Lisbon
Treaty has determined and in some cases upgraded European Union competences. These external institutional
challenges amended some more principles. The European Union alone may come to a decision, and on many
details the European Union must perform in cooperation with its members and is also dependent on the eager
of 3rd states to upgrade its international actor status (2, p. 70-71).
The European Union passed wide-range enlargement process since the establishment of the Union. In
1957 the European Economic Community consisted of six founding members — France, West Germany, Italy,
Belgium, Luxembourg and the Netherlands. The first enlargement happened in 1973. Ireland, the United
Kingdom, Denmark entered the European Economic Community. The next enlargement happened in 1981, in
favor of Greece.
The Mediterranean enlargement happened in 1986. Spain and Portugal were included in the list of European Economic Community members. In 1995 Finland, Denmark and Austria entered the European Union.
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The collapse of Soviet Union gave rise further developments within the geography of European Union.
The allies of the Soviet Union entered into the new development process and entered to the European Union.
The most extensive enlargement happened in 2004 as a result of inclusion of ten countries mostly post-soviet,
in the list of European Union member states. In 2007 the next enlargement happened with the inclusion of
Romania and Bulgaria. The last enlargement process happened in 2013 with the entering of Croatia.
The enlargement policy of the EU hardened European economic situation. The European Union drop
behind of the economic rivals – the US and Japan, through the inclusion of new member states in 2004 and
2007. Latest enlargement increased rate of inter – union trade rather than international – foreign trade.
It should be note that, the European Union as a presenter of 28 European countries is one of the «four
great power» together with United States, Russia + China. The member states of the European Union are not
individually a great power in the global system. The United Kingdom, France, Germany, Italy, Austria had
been a great powers of the system in different periods of the history. Nowadays, neither the United Kingdom,
not France, nor Germany is aspiring to global power, hegemony, leadership. The European countries actually,
the United Kingdom, France and Germany take a opportunity in the system of the European Union to act as a
«arbiter» or great power in different issues, challenges and regions as well.
The European Union institutes European Council, European Commission, European Parliament play
significant role in the functioning process of the Union. The Members of the European Union are considered
full, contracting members of the Union.
The Lisbon Treaty has cleared up and in some cases upgraded EU competences, but is largely silent on
these external institutional challenges, no doubt because these are not for the European Union alone to come a
decision, and on many details the European Union must perform in close cooperation with its members and is
also depend on the willingness of third states to upgrade its international actor status.
The Lisbon Treaty founded two major instruments such as the Common Foreign and Defense Policy and
the Common Foreign and Security Policy. The EU has some opportunity, if it organises itself decently, to have
a significant say in global affairs; the member states performing individually and with different discourses
have little or no opportunity of being effective at the level of strategic importance. Common Security and Defense Policy is one of the most significant instrument of the European Union. As the Common Security and
Defense Policy represent whole 28 member countries. The unanimous consensus over all members is base of
the of the Common Foreign and Defense Policy. The Common Foreign and Defense Policy is a well-designed
mechanism within the European Union as adopt common guidelines, criteria and principles on the security and
defense issues. Common Foreign and Defense Policy is functioning on common diplomatic directions.Common Foreign and Defense Policy determines as well, joint action for the member countries. The European Countries attempt to increase military and defense capabilities of the Common Foreign and Defense
Policy. The Common Foreign and Defense Policy effort to rise defense integration within the union. As the
Common Foreign and Defense Policy carried 16 operations till the day. The Common Foreign and Defense
Policy carries out civilian operations. Civilian operations include humanitarian assistance, development assistance. Nevertheless the Common Foreign and Defense Policy is not sufficient level yet (3, p. 42).
The Common Foreign and Security Policy was formally founded by 1992 Maastricht Treaty.The European Union implemented «high politics» through the Common Foreign and Security Policy. The Common
Foreign and Security Policy has great importance in the implementation of the European Union. The Common
Foreign and Security Policy represent the whole foreign and security policy of 28 member countries.
The Common Foreign and Security policy is one that founded European sole foreign policy and created
perspectives to extend Union's influence out of the European region. Thence the EU started more active and
extensive foreign policy in the Middle East, North Africa and finally South Caucasus. The European Union
extended numerous extensive program and strategy : the Enlargement Policy, the Neighborhood Policy, the
Eastern Partnership
The European Union implemented two enlargement processes towards Central and Eastern European
countries through the Enlargement Policy. It reached the members of the European Union to 28. Being European economic gigant, and successful regional integration union the European Union attract the whole regional
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governments as today there are some more countries which willing to be member of the European Union. Today, Iceland, Montenegro, Serbia, Turkey and Macedonia are willing to be full-member of the European Union. Because of the different causes the European Union is not eager to expand the list of the members. The
Croatia fulfilled «Copenhagen criteria» previously and entered the European Union in 2013.
The European Union started European Neighborhood Policy in last decade. Neighborhood Policy based
on the principles of the human rights, democracy and rule of law. The European Union present all major values
for the new partners. The European Union plan to benefit such an partnership together with new partners. The
European Union aims to increase democracy, prosperity, economic, political, cultural development in those
countries. The European Neighborhood Policy is expected to increase credibilities in those countries. Within
the European Neighborhood Policy Mediterranean region involve special attention. The European Neighborhood Policy launched formally in 2004 year by European Union. The European Neighborhood Policy covers
twelve North African, Caucasian and the Middle Eastern countries. The European Neighborhood Policy includes both political and economical development. The new partners and European Union agreed to bilateral
and multilateral action plans (4, p. 75).
The European Neighborhood Policy includes economic and trade relationship with new partners. The
European Neighborhood Policy is a instrument of the European Union external policy. The Eastern Partnership
program is a part of the European Neighborhood Policy. Development assistance is one of the important side
of this partnership. The European norms, experience and practice are so important for the countries on way of
development. The European Union encourage the new partners through these initiatives in economic, political,
social spheres. These initiatives grows contacts, relationship, partnership and links between the regional countries as well.
European Union aims closer economic integration based on the conditionality principle with new partners. In addition, the deepening of bilateral political relations with the EU is respect for shared values. The European Union aims to promote peace and development through the European Neighborhood Policy. Element of
conditionality, is the most disturbing issue for new partners. Especially Southern Mediterranean partner countries and Russia, share a number of disturbance for the Neighborhood Policy by the European Union (6, p. 30).
The EU proposed a kind of agreement due to be successful in achieving their goals within Neighborhood
Policy. If the countries accept shared values and foreign policy priorities the partners start negotiations and
programs. Therefore, European Neighborhood Policy will be able to provide a balance between these common
values with the European Union policies. The scope of the agreement is different from internal dynamics and
relationship with the EU.
This Action Plan, signed between the neighboring country and the European Union is the main policy
instrument for the European Neighborhood Policy. These plans, which sets the agenda for the future relations
between the EU and neighboring countries, is a political document regulating the purposes and priorities.
However, these plans are not essentially new regulations. The Partnership and Cooperation Agreements and
the Partnership Agreement constitute legal base of the relationship between the European Union and partners.
Even though the tools and instruments of European Neighborhood policy are similar to enlargement
tools and instruments, the European Neighborhood policy's political wills are completely different. Because the
European Union does not offer full membership perspective for the partners of the European Neighborhood
Policy. Action Plans are specific country-based political documents prepared for the specific countries' economic and political situation. The contents of the EU Action Plan is determined by Cooperation Council consisting of representatives of neighboring countries. Neighboring countries should implement the values and
standards set by the EU within 3 to 5 years in the form of short and medium-term priorities (7, p. 121).
Through the European Neighborhood Policy as well as the implementation of the ENP Action Plans, the
European Union aims participation of these partners in the internal market of the European Union. That can be
seen as an opportunity rather than an obstacle to promoting cross-border cooperation.
European Neighborhood Policy is important initiative for the European Union. First, the increase of
amount of bilateral and multilateral relationship with the neighboring countries both sides — the European
Union and new partners benefit from economic and trade relationship and as well as, the Southeastern migra-
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tion reduced as a result of development of trade and economy. Also the European Union gained some positive
consequences on the democracy, liberalism, values such as human rights and freedom will.
The Eastern Partnership (EaP) is a joint initiative of the EU and its Eastern European partners: Armenia,
Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine. Launched in 2009 at the EU Prague
Summit, it brings our Eastern European partners closer to the EU. The Eastern Partnership supports and encourages reforms in the EaP countries for the benefit of their citizens (8, p. 150).
The Partnership is based on a commitment to the principles of international law and fundamental values,
including democracy, rule of law and respect for human rights and fundamental freedoms, as well as to a
market economy, sustainable development and good governance. The Partnership is founded on mutual
interests and commitments as well as shared ownership and mutual accountability.
EU policymakers, recognizing the limitations of imposing a single regulatory framework across two
continents, launched the Eastern Partnership as an offshoot of the ENP in May 2009 with Polish and Swedish
backing. The EaP offered partner countries tariff-free access to the EU single market in exchange for their
adoption of trade-related EU legislation. The partnership was also meant to reaffirm the EU's commitment to
the countries of Eastern Europe and the South Caucasus following the August 2008 Russia - Georgia war and
the January 2008 Russia - Ukraine gas dispute (9, p. 40).
The stated objectives of the EaP were to advance the "the political association and economic integration"
of the EU with Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine. It sought to advance human
rights and good — governance norms in this region of seventy-five million people through the creation of a
free-trade zone that would give partner countries access to the EU's five hundred million consumers. However,
the initiative stopped short of offering EU membership to partner countries. While many experts attribute this
decision to "enlargement fatigue" felt by EU member states, the move was widely seen as limiting the
incentives for partner counties to do enact serious economic and political reforms.
Nowadays the European Union attempts both to end the US' «umbrella» over the EU and to be
imperialist actor in international system. France, Germany and the UK achieve intents through the EU, while
they are not capable to do separately.
The EU had had numerous crisis since the Rome agreement and the European Constitution was the most
serious one. Compulsory referendums in France and Netherlands resulted against the European Constitution
that held in 2005. The European Constitution offered imperialist power opportunities to the European Union
and especially to leading states (France, the UK, Germany). The European Constitution offered «defense of the
European security by military operations» in 41st article, «continuous military formation among the member
states» in 3rd article. Those military elements of the European Constitution were the major reasons prevent its
adoption. The Constitution's imperialist — military character was disapproved by some more countries.
Lissabon treaty was the another domestic crisis within the EU. While Ireland (as in 2001 in the Nice
treaty) first referendum resulted against Lissabon treaty, finally the next referendum let come into the force of
treaty in 2009 december. The European Union remains to express distinction within the Union. While
Germany, France, Belgium, Luxembourg, Netherlands are eager complete integration, others opposite to the
idea.
The EU concerns in Romania and Bulgaria (members of the EU since 2007) because of un-transparency
in politics and economy, violation of law and rights, organized crime, cultural underdevelopment. The EU
insist on further reforms from Romania and Bulgaria. Nowadays Romania and Bulgaria don't match the EU
standards. The European Commission criticized Romanian and Bulgarian governments and threatens to froze
voting rights of the two states in the European Council. Latest developments in Romania (in 2015 october),
resignation of government, popular unrests, uncertain future are major problem that concern the EU
extensively.
The Arab Spring has presented a unique opportunity to revise the European Union’s languishing relations with North Africa and the Middle East. More responses has been announced, in speeches and in reinventing the Europe's diplomatic narrative towards the region, while the official Brussels remained 'wait and
see' policy and didn't involve actively. The European Union institutions and officials promoted the govern-
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ments of those countries which have chosen to move on a path of democratization and modernisation to choose
the level of commitment expected by the European Union (10, p. 65).
Gulf crisis had already proved insufficiency of the European Union in the common foreign policy. Civil
unrests of the arab world in the end of 2010 have highly and deeply influenced the foreign policy of Brussels
as any great power. The EU was in the period of formation of Common Foreign and Security Policy (CFSP),
and was so far from common foreign policy intentions. Thus the community was caught unprepared by arab
uprisings. Arab uprisings was the practical test for Common Foreign and Security Policy of the European Union in which, the community failed some more times. The ''community'' presented dual-policy during the arab
uprisings in different countries as did in Iraq. The European Union did never followed one-sided foreign policy
in the Middle East. Rivalry and disagreement thickened and deepened between member states and national
policies appeared towards the uprisings and unrests. The opportunity of overcome of «Euro crisis» lost by
member states because of deep distinctions. The EU and member states remained old hierarchical relationship
with the MENA countries during the popular unrests. Finally the EU failed to eliminate the opinion of ''economic giant, political and military dwarf''.
New legal Framework of the energy security and policy was defined in the Lisbon Treaty. The new
strategy for the period up to 2020 contains the following goals and principles: reduction of energy consumption, the creation of a pan – European energy market, consumer empowerment, achieving high levels of safety
and reliability, alteration of European leadership in the development of technology and the advancement in the
world energy policy, declining dependence on foreign energy market in Europe.
One such response, though contrary to the USA perspective of energy security through diversification,
has been the provision by some European Union member states to back alternative transit routes for Russian
gas. Germany decided to back the project of the Nord Stream pipeline, directing Russia and Germany. It is obvious that, Germany is the most important importer of Russian natural gas. Russia is also willing to construct
the South Stream — binding Russia, Hungary and Bulgaria through the Black Sea.
A second European response to disturb over Europe’s confidence on Russian natural gas providers is
what has been known like Southern strategy or Southern Corridor to transfer natural gas from the Caspian region and Central Asia. However the long-time centerpiece of this strategy, the proposed NABUCCO natural
gas pipeline, is no longer conceived a commercially viable project, it has been modified by the planned smaller-scale Trans-Anatolian natural gas pipeline (TANAP), which would bind to the Trans Adriatic Pipeline
(TAP), which goes from the Turkish border through Greece and Albania, and ends in Italy. NABUCCO West,
the major rival for TAP, would have carried natural gas from western border of Turkey to Austria. On June
28, 2013, the consortium that inspects the Azerbaijani natural gas chose the TAP project to bind to TANAP.
The consortium did not oversee out NABUCCO West or a similar project at a later date when more natural gas
is developed. Meanwhile, alternative providers from other regions (North Africa and Central Asia) meet several significant challenges. Thus, the European Union fails to adress one and common policy in energy issues.
The European Union, being one of the members of the Quartet in the Middle East, involve regional security initiatives, non-proliferation zone and disarmament attempts, peacekeeping efforts, conflict resolution
processes. Actually, the EU is fall behind from other members of quartet, being late for peacekeeping initiatives and stability efforts. Nevertheless, the EU attempts to gain credibilities lost during Cold War in the Middle East, through the negotiations process over the Palestine-Israel conflict, Iranian nuclear program, disarmament, fighting against terrorism (within the anti-terror coalition) and democratization.
In order to gain further credibilities, political, economical, strategical opportunities the EU should increase its involvement in the Eastern Europe, South Caucasus, North Africa and Middle East region, not only
in the period of crisis, disputes, unrests but also period of recession and proportional stability. The involvement
should focused on the deep roots of challenges, disputes, problems and during economical, and social spheres
the union should comprehend the EU is the side ought to compromise its expedience due to gain confidence,
faith and sympathy. The European Union has to firstly settle challenges within the community due to be polar
power. The EU experiences domestic problems and distinctions in out of region policy as in Iraqi invasion,
Arab Uprisings, Iran nuclear program, Ukraina crisis and energy security. The EU feels need for the US' sup-
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port, back in different international issues. The EU fails to express complete independent common foreign policy in varied global problems as global power.
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SİYASİ SİSTEMLƏR VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DEMOKRATİK
İNKİŞAF YOLLARINDA
Siyasi sistemi-cəmiyyətin təməlini qoyan, iqtisadi sistemin cəmiyyətin qurulması və mədəniyyət
sistemində olan əlaqələri şəklində qeyd edə bilərik .Bir cəmiyyətin siyasi sistemi o cəmiyyətin özünəməxsusdur.
Demokratiya isə XX yüzilliyin II yarısında ölkələrin siyasi sistemləri içərisində yer almağa başlamış bir
idarə etmə üsulu, idarə etmədə xalqa fərqli səlahiyyət və azadlıq verən bir sistemdir. Demokratik quruluşun
olması və ya olmaması cəmiyyətin quruluş xüsusiyyətləri, idarə etmə üsulu və keçmişdə demokratik hüquqlara
sahib olmaq üçün verdiyi mübarizəyə görə dəyişir. Hal-hazırda demokratiyanin çox inkişaf etdiyi ölkələrdə
belə bunun üçün saysız-hesabsız müharibələr edilmiş və çox uzun müddət davam edən bir inkişaf yolu
keçilmişdir.Qapalı cəmiyyətdə isə daha uzun müddət davam etmişdir.
Bu məqalədə illərlə SSRİ- nin (Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı) tərkibində olan və daha sonra
1991-ci ildə müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan Respublikasının siyasi sistem başlığı altında hansı
demokratik mərhələlərdən keçdiyini və demokratik inkişafda hansi vəziyyətdə olduğunu qiymətləndirəcəyik.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СТАДИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Политическая система - является системой которая заложила фундамент общества, а также
экономики и культуры общества в виде системы. Политическая система любого общества уникальна
только для данного общества.
Демократия является методом управления для многих стран, которая позволяет управлять
страною, при этом давая народу полномочия и свободу слова. Наличие или отсутствие демократического общества, зависит его структуры, метода управления и борьбы за демократические права. В
настоящее время многие развивающиеся демократические страны, пришли к демократии через множество войн. Для закрытых обществ этот путь был ещё более долгим.
Для этой цели мы постараемся оценить путь и стадии развития Азербайджана, который был
одним из 15 Союзных республик в составе СССР на протяжении многих лет и приобрёл независимость в 1991 году, а также его путь к демократии
Ключевые слова: Политика, система, демократия, свобода, структура, управление, страна,
война, общество, фундамент.
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POLITICAL SYSTEMS AND DEMOCRATIC PROCESS IN
REPUBLIC OF AZERBAIJAN
We can define political system as if relationship with social structures and cultural system of economic
system, which is basis of societies, the political system of a society, is that society itself. Democracy is a government regime which has started to find a place in political systems of countries, and it is system which has
given to public various rights and freedoms in administration
In a society which has lack of democratic structure or democratic structure is to change according to
characteristics of society, form of government and struggle which is in the past to have democratic rights, at
the moment countries which have full democracy had countless battles to get to this situation and a long process from the past; but if in authoritarian regimes, that progress can be more longer than it.
In this essay we are going to consider as part of political system that which democratic process had and
what its position is in democratization process of Azerbaijan republic which had located in USSR for years
and then has got its independence in 1991.
Key Words: Policy, system, democracy, freedom, structure, management, country, war, society, foundation.
Bir intizam olaraq qəbul edilib araşdırılmağa başlandığı tarixdən bu günə kimi keçən müddət ərzində
siyasət elmi, başlanğıcda “dövlət”i əsas mövzu kimi qəbul edərkən vaxt keçdikcə dövlətin yerini “iqtidar” faktı
almışdır.Daha sonra isə diqqət mərkəzinə yeni sosioloji təşəbbüslər meydana gəlmiş və siyasət elmi, siyasi
qurumlar və sistemlərlə maraqlanmağa başlamışdır.
Siyasi sistem, dar mənada bir siyasi idarə etmə qanunu yaradan hüquq qurumlarının bütünüdür. Siyasi
sistem hər hansı bir dövlətin idarə etmədə, hökm etmə(xüsusilə qanunvericilik və icra etmə ) gücünün kimin
və ya kimlərin əlində tapacağını aydınlaşdıraraq yaranan və fərqlənən dövlət iqtidarı növlərini ifadə edir.Başqa
bir ifadə ilə siyasi sistem, bir millətin ya da üsuli-idarə xüsusiyyəti olan fövqəlmilli və milli siyasi cəmiyyətin
hüquqi və ya siyasi həqiqətini meydana gətirən və aralarında qarşılıqlı yaxınlıq olan birliklərin yaratdığı
butunə verilən addır.
Siyasət elmi ədəbiyyatında bu anlayışın əhatə dairəsi barədə fərqli mülahizələr var.Bu mülahizələrdə
bəzən siyasi sistem siyasi rejimlə toqquşur.Daha geniş və getdikcə yayılan bir məlumata görə isə, siyasi sistem
siyasi rejim anlayışından da artıq bir məzmuna sahibdir.Siyasi rejim anlayışı bir-biri ilə əlaqəli siyasi
qurumların yaratdığı formadır.Başçılıq sistemi, parlament sistemi, tek hakimiyyətli sistem və s. Siyasi sistem
isə qlobal, ictimai sistemin siyasətdən kənar alt qurumlarin vəziyyətindəki iqtisadi, texnik, mədəni, tarixi,
ideoloji və s qurumlarla olan qarışılıqlı əlaqələrini qəbul edir.Dolayısı ilə siyasi sistein bu sahəsinə aid də
tədqiqatlar aparılmalıdır. Başqa sözlə desək, bu anlayış siyasi sistem tədqiqatlarına, siyasi rejim anlayışını
xatırlatdığından daha geniş yer verilir, ümumi ictimai sistemin siyasi olmayan, amma siyasi sahəylə əlaqəli alt
sistemlərini də maraq dairəsinə daxil edir.
Easton'a görə Sistem (System) Siyasi həyatda bir davranış sistemi olaraq müşahidə olunur. Siyasi
analizin təməl vahidi insanlar arası təsirdir. Ancaq bu müşahidə vahidi “bioloji insan” deyil. İnsanlar arasında
münasibətlər siyasi rollardan ibarətdir. Siyasi rol oynayan insanlar “sistemin namizədləri” olaraq qeyd olunur.
Siyasi qurumlar isə ikinci planda yer alır. Əslində bu qurumlar da siyasi təsirləri əks etdirir.
Siyasi Sistemin Siniflərə Bölünməsi
Siyasi sistemlərin siniflərə bölünməsi sırasında müxtəlif dövlətlərdə tətbiq olunan rejimlərin
komponentlərində olan fərqləri müqayisə etdikdə demək olar ki, hər dövlətdə tətbiq olunan sistemin
özünəməxsusluğu nəzərə çarpır.Bu baxımdan bəhs etdiyimiz fərqlərə nəzər yetirdiyimizdə bir növ siyasi

66

sistemlərlə əlaqəli siniflərə ayırmaq belə mümkün olmayacaq. Ancaq bu fərqlərlə bərabər, bəzi oxşarlıqların da
olduğu məlumdur.(8, s.3)
Herodot suverenliyin sahiblənilməsi və istifadə olunmasına görə siyasi sistemləri monarxiya,oliqarxiya
və demokratiya olaraq siniflərə bölmüşdür.(10, s.182).Yenə Qədim Yunan filosoflarından Aristonun fikrincə
isə siyasi sistemlər krallıq, aristokratiya,konstitusiyalı idarə etmədir.( 10, s.183).Əflatundan bəhrələnərək
Aristonun siyasi sistemləri bölməsi siyasət alimləri tərəfindən ümumlikdə qəbul olunmuşdur.
Hər kəs üçün ortaq mənfəətin daha yaxşı olmasını hədəfləyən tək hakimiyyət : Monarxiya
Hər kəs üçün ortaq mənfəətin daha yaxşı olmasını hədəfləyən azlığın hakimiyyəti: Aristokratiya
Hər kəs üçün ortaq mənfəətin daha yaxşı olmasını hədəfləyən çoxluğun hakimiyyəti: Politeia
Yalniz öz mənfəəti üçün çalısan tək hakimiyyət: Tiranlıq
Varlıların mənfəəti üçün çalısan azlığın hakimiyyəti: Oligarxiya
Yoxsulların mənfəəti üçün çalışan çoxluğun hakimiyyəti:Demokratiya
Demokratiya
Demokratiya, XX yüzilliyin II yarısından dünya miqyasında yayılmağa başlamışdır. Demokratiya
sözünün hərfi mənası xalqın özü özünü idarə edə bilməsi kimi tamamlanır (4, s.190). Demokratiya
hakimiyyətin xalqın əlində olmasını vurğulayan bir anlayışdır. Abraham Lincoln 1864-cü ildə belə
demokratiya anlayışını .“Xalqın xalq tərəfindən, xalq üçün hakimiyyəti” olaraq bildirmişdir(6, s.81). Daha
geniş şəkildə desək, demokratiya ən yüksək hakimiyyətin xalqda olduğu və xalqın müəyyən fasilələrlə bilinən
azad seçkilərdə, namizədlərini seçdiyi, təmsil və başqasına keçmiş səlahiyyət, nüfuz yoluyla xalq tərəfindən
dolayı olaraq istifadə olunan hökumət formasına imkan verən siyasi sistem olaraq ifadə edilmişdir (11,s.187).
Demokratiyanin ünsürləri aşağıdakı kimidir:(12, s.27-31)
Milli suverenlik: İdarə etmə səlahiyyətinin millətə aid olması deməkdir. Demokratiyada suverenlik
xalqa aiddir.
Xalqın iradəsi və hökmranlığı, məlum olan nümayəndələrlə vasitəçiliklə gerçəkləşir. Xalq öz
nümayəndələrini müəyyən müddətə seçir. Nümayəndələr də xalq adına qanunlar yaradır. Ölkə də bu
qanunlara görə idarə olunur.
Seçmə və Seçilmə Haqqı: Seçmə və seçilmə haqqı, demokratiyanın yaratdığı özül haqqlardan
biridir.Nümayəndələr seçimlə bilinir. Xalq , təmsilçilərinə özü adına müəyyən müddətə idarə etmə hüququ
verir.
Demokratiyaya gizli səs vermə, sərbəst seçim, açıq sayma prinsipi daxildir.
İştirak: Demokratiya təsir edən və aktiv vətəndaşlara ehtiyac duyar.Vətəndaşlar seçmə və seçilmə
hüquqları ilə hakimiyyətə iradəsini göstərir, bununla bərabər mədəni cəmiyyət quruluşlarındakı qurumlar da
hüquqlarına sahib çıxır.
Azadlıq:Azadlıq fərdin, başqalarının hüquqlarına zərər vermədən istədiyini edə bilməsidir.
Demokratiyanın olmadığı yerdə azadlıq və insan hüquqları, azadlıq və insan hüquqlarının olmadığı yerdə də
demokratiya olmaz.
Bərabərlik:Bərabərlik, hüquqların istifadə olunmasında ayrı-seçkilik edilməməsidir. Demokratiyada
bərabərlik qanunlar qarşısında bərabərlikdir. Qanunlar hər kəsə eyni şəkildə tətbiq olunur; hər hansı insana,
ailəyə, zümrəyə ayrı-seçkilik edilmir.
Plüralizm: Demokratiyada hər görüşə, anlayışa, inanca hörmət edilir. Bu görüş və anlayışların siyasi
partiyalarda təmsil edilməsinə fürsət verilir. Seçkilərə birdən çox siyasi partiya qatılır. Beləcə fərqli görüş və
düşüncələr hakimiyyətdə yer alır.
Əksəriyyət:Demokratiyada çoxluluq prinsipi axtarılır. Seçkilərdə ən çox səsi əldə edən partiya
hakimiyyəti ələ alır. Digər partiyalar da müxalifəti yaradır. Demokratiyada çoxluğun yanında azlığın da
hüquqları qorunur.
Tolerantlıq:Demokratiya tolerantlıq rejimidir. Fərqlilik və fərqli ünsürlər demokratiyada bir-birlərinə
qarşı səbrli olmağı və uzlaşmağı öyrənirlər
Hüquq dövləti:Hüquq dövləti, vətəndaşlarına hüquqi təhlükəsizlik təmin edən, idarəçilərinin də
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hüquqa bağlı olduğu dövlətdir.Hüquqi dövlətdə qanunlar konstitusiyaya uyğundur. Məhkəmə müstəqildir.
Dövlətin gördüyü bütün işlər məhkəmə yoxlanışına açıqdır. Bütün vətəndaşlar qanun qarşısında bərabərdirlər.
Demokratiyada hüququn üstünlüyü prinsipi mənimsənilir.Hakimiyyət kimsənin ya da heç bir qrupun daxilində
deyil.
Qüvvətlər ayrılığı:Demokratiyada qüvvətlər ayrılığı prinsipi tətbiq olunur. Qüvvətlər ayrılığı prinsipi
yaşamaq, davam etdirmək və məhkəmənin ayrı orqanlar tərəfindən idarə edilməsidir.
Demokratiyanın bu ünsürlərini daşıyan ölkələr demokratik olaraq adlandırılır.Demokratikləşmə bir
müddətdir və siyasi cəmiyyət arasında tətbiq oluna bilməsi cəmiyyətin iqtisadi, mədəni, sosial quruluşuna görə
fərqliliklər əks olunur (13)
Sosialist sistemə bağlı ölkələrin çoxunda xüsusilə,1989-cu ildə demokratiya anlamında çoxlu
dəyişikliklər izlənilmişdir. Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının dağılması ilə ortaya çıxan dövlətlərin
demək olar ki, hamısında demokratiyaya keçid prosesinin çox çətin bir şəkildə başverdiyiməlumdur.Türk
espublikaları olaraq xarakterizə olunan Azərbaycan Qazaxıstan, Qırğıztan, Özbəkistan və Türkmənistandakı
siyasi inkişaf da bu istiqamətdədir(9, s.1).
Müstəqillik Dövründə Azərbaycanda Siyasi Sistem
Azərbaycan, 18 oktyabr 1991-ci ildə müstəqilliyini qazandığı tarixdən etibarən siyasi sistemin
demokratikləşməsi yolunda ciddi addımlar atmışdır. Azərbaycanın ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovdur. 1992-ci
il 25-26 fevralda Ermənilərin Azərbaycana qətliamı nəticəsində istefa vermişdir. 7 iyun 1992-ci ildə kecirilən
seçkilərdən sonra isə Əbülfəz Elçibəy prezident olmuşdur.Elçibəy səslərin %59,4-nü toplamışdır. Bu hadisəylə
Azərbaycan kommunist sistemi tam anlamında geridə buraxılmışdır (1,s.262-264). Elçibəyin hakimiyyəti
dövründə kiril əlifbasından latın əlifbasına keçilmişdir. 2 iyun 1992-ci ildə siyasi partiyaların fəaliyyətlərini
qaydaya salmaq üçün hüquqi zəmində çox vacib addım sayılan “Siyasi Partiyalar Qanunu” (SPK) qəbul
edilmişdir(3, s.56).1993-cü ildə artıq Azərbaycanda 30-a yaxın siyasi cəmiyyət və təşkilat fəaliyyət göstərirdi
(7, s.510). Elçibəy və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi demokratikləşmə və insan hüquqları sahəsində addımlar atsa
da, Qarabağ müharibəsindən qaynaqlanan iqtisadi problemlərlə başa çıxa bilməmişdir (11, s.6). Elçibəy
tərəfindən 1993-cü ildə Bakıya dəvət edilən Heydər Əliyev eyni ilin oktyabr ayından etibarən idarə etməni
əlinə alır (9, s.12). Elçibəy hakimiyyətdən getdikdən sonra Heydər Əliyevin prezident olması ilə Azərbaycanda
yeni bir dövr başlamışdır. Qarabağda atəşkəsin ardından Azərbaycana enerji qaynaqlarının dəyərləndirilməsi
istiqamətindəki səylər nəticəsində inkişaf edən iqtisadiyyat və siyasi sabitlik mühiti dövlət mexanizmində
təşkilatların yaranması üçün lazım olan zamanı qazanmışdır (11,s.7).
Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə demokratikləşmə istiqamətində atılan ən böyük addım
Konstitusiyanın hazırlanması olmuşdur. Dövlət komissiyası tərəfindən Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə
hazırlanan bu Konstitusiya 12 noyabr 1995-ci ildə qüvvəyə minmişdir (3, s.41). Azərbaycan dövəti
demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar bir respublikadır (2,s.1) Azərbaycanda hökumət sistemi prezident
sisteminin xüsusiyyətlərini daşıyır.Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə dövlət nüfuzu
qanunvericilik, icra , məhkəmə hissələrinə bölünmüşdür (3,s.41). Dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin
bölünməsi prinsipinə dayanaraq qurulmuşdur. Qanunvericilik hakimiyyəti Milli Məclis (Parlament);İcra
hakimiyyətini isə Azərbaycan Respublikası prezidenti həyata keçirir.Məhkəmə isə Azərbaycan
Respublikasının məhkəmələrinin əlindədir.
Milli məclis qanunvericilik hakimiyyətini icra edir.125 millət vəkilindən ibarət olan Milli Məclis 5 illik
müddətə seçilir.Azərbaycan dövlətinin başçısı Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Prezident ümumi,
bərabər və birbaşa seçki hüququna əsaslanaraq sərbəst, xüsusi, gizli səs vermə ilə 5 ildən bir seçilir. Prezident
Milli Məclisin təsdiqi ilə baş naziri vəzifəyə təyin edir. Prezidentin icraetmə funksiyalarının icrası üçün
prezident nazirlər kabinetini təyin edir. Nazirlər kabineti Azərbaycan Respublikasının prezidentinə tabedir və
ona qarşı cavabdehlik daşıyır (13).
Konstitusiyanın 125-ci bəndinə görə məhkəmə konstitusiya məhkəmələrində istifadə edə biləcəyi
bildirilsə də, konstitusiyanın 8-ci maddəsinin 4-cü bəndinə görə prezident məhkəmə azadlığının simvolu olaraq
göstərilmişdir. Əslində bütün demokratik və müstəqil ölkələrdə məhkəmənin müstəqil olması vacibdir.
Azərbaycan Konstitusiyasının 7, 8 və 99- cu maddələrinə görə Azərbaycanın prezidenti həm dövlətin
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başçısı, həm də icra hakimiyyətinin başçısıdır. Buna görə də Azərbaycan Konstitusiyası həm prezident
sisteminin xüsusiyyətlərini daşıyır, həm də güclü icra prosesi ilə hərəkət edir(7, s.58). Köhnə Sovet
Respublikalarının çoxunda bu sistem mənimsənilmişdir. Bunun da səbəbi uzun illər tək hakimiyyət sistemi ilə
idarə olunmaları və parlament xüsusiyyətlərinə sahib olmamalarıdır.Azərbaycanda prezident hakimiyyəti isə
həm iqtisadi, həm də idarə etmə sahəsində radikal qərarların alınmasında təsdiqini tapır (3, s.29-30).
Azərbaycanda Heydər Əliyev, daha sonra İlham Əliyevin prezident olması siyasi və iqtisadi sahədə
sürətli inkişafa yol açmışdır.2003-cü ilin avqust ayında baş nazir vəzifəsinə gələn İlham Əliyev 15 Oktyabr
2003-cü ildə seçkilərdə %79,53 səs toplamışdır. İlham Əliyev 2008-ci ildə olan seçkilərdə %88,73 nisbətində
səslə ikinci dəfə seçilmişdir. Müxalifətin seçkiyə hiylə qarışdırılacağı iddiası ilə çıxış etdiyi 2008-ci il
seçkilərinə vətəndaşların qatılma miqdarı %75,1 olmuşdur. Müxalifətin çıxışının səsvermə miqdarını
azaltmadığı məlum olmuşdur.Konstitusiyada 2009-cu ildə edilən dəyişikliklə daha əvvəl iki dəfə prezident
olan dövlət başçısının iki dəfədən artıq prezident seçilməməsi ləğv edilmişdir. Bu vəziyyət İlham Əliyevə
2013-cü ildə yenidən prezidentliyə namizəd olması imkanı yaratmışdır. 9 Oktyabr 2013-cü ildə keçirilən
prezident seçkilərində %84,54 səs toplayan İlham Əliyev yenidən prezident olmuşdur (19). Məclisdə mövcut
olan 125 yerdən 69-nu mövcud olan iqtidar partiyası Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) qazandığı
bildirilmiş, ayrıca çoxu YAP xəttində olan 46 müstəqil namizəd də Parlamentə daxil olmuşdur.
(OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, 25 Ocak 2011).Seçkiyə qatılan vətəndaşların faizi
55,7 olduğunu bildirən YSK, beş milyon yüz doxsan səkkiz min altı yüz əlli səkkiz səs verəndən, iki milyon
səkkiz yüz doxsan dörd min beş yüz on beş insanın səs vermə hüququndan istifadə etdiyi bildirilmişdir.
Müxalifətin əksinə beynəlxalq təqdiqaqçılar Azərbaycandakı deputat seçkilərinin “adil, demokratik, şəffaf və
beynəlxalq standartlara uyğun bir şəkildə həyata keçirildiyini bildiriblər(14).
M.Qusman qeyd edib ki, Azərbaycanda həyata keçirilən seçki prosesi bütün qanun və normalara ciddi
riayət edilməklə davam edir: “Namizədlərin çıxışları və müzakirələri göstərir ki, Azərbaycanda dünyəvi və
demokratik dövlətə xas olan formada parlament seçkiləri keçirilir. Hər seçki demokratiya yönündə növbəti
irəliləyişdir”(18).
Milli Məclisin diktoru Oqtay Əsədov da 2015-ci ilin noyabrında keçirilən seçkilərin sonunda çıxışında
uzun əsrlər boyu Avropa demokratiyasının təcrübəsində sınaqdan çıxarılmış çoxpartiyalılıq, plüralizm,
qanunun aliliyi prinsipləri ötən illərdə Azərbaycan parlamentinin praktikasında da özünü doğrultduğunu, Milli
Məclis Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətini parlament vasitələrinin köməyi ilə fəal
surətdə dəstəklədiyini, ölkədə uğurla həyata keçirilən siyasi, iqtisadi, hüquqi, sosial islahatların
demokratikləşmə prosesinin hüquqi mexanizmini daha da inkişaf etdirdiyini, təkmilləşdirildigini bildirmişdir.
Hal-hazırda demək olar ki, bütün ölkələrin demokratiya tərəfdarı olduğu barədə mülahizələr irəli
sürülür və siyasi iqtidarın özbaşına hərəkət etməsini əngəlləyəcək qanunlar da çox ölkənin konstitusiyasında
yer alır. Ancaq tətbiq etmədə vəziyyətin heç də elə olmadığı, ölkələrin diktator ( avtoritar və ya totalitar)
quruluşlarını qorumağa davam etdikləri görülür. (9.s.18)
Demokratiya mərhələsinə mənfi təsir göstərən mühüm bir digər ünsür də Azərbaycana məxsus Qarabağ
bölgəsində Ermənilərlə davam edən müharibədir.Müharibə vəziyyətinin ölkənin demokratikləşmə və qərblə
inteqrasiya nöqtəsində etmiş olduğu qətiyyətli səylərini zəiflədici bir zəmin yaratdığını deyə bilərik (9.s14)
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RELATIONS BETWEEN IRAN AND AZERBAIJAN DURING THE PRESIDENCY OF
MAHMOUD AHMADINEJAD
In this article we tried to explain the relationship between Iran and Azerbaijan during Ahmadinejad
president. we tried to explain the reason of tensions and obstacles of this relationship. The tensions and obstacles are mainly because of distrust of two countries to each other. Though historically two countries has lots of
culture and traditions in common, but they have very different viewpoints.
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В статье «Азербайджано-Иранские отношения в период президентства Махмуда Ахмадинежада» отражены основные этапы сотрудничества между двумя странами. Исследуются корни вековых
связей между двумя странами, а также состояние и перспективы развития этих традиционных связей.
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MAHMUD ƏHMƏDİNEJADIN PREZİDENTLİYİ DÖVRÜNDƏ İRAN VƏ AZƏRBAYCAN
ARASINDA MÜNASİBƏTLƏR
Bu yazıda Əhmədinejad prezident zamanı İran və Azərbaycan arasında əlaqələr izah etməyə çalışdıq.
Mən gərginlik və bu münasibətlərin maneələrin səbəbini izah etməyə çalışdıq. gərginlik və maneələr əsasən,
çünki bir-birinə iki ölkənin inamsızlıq var. Tarixən iki ölkə olsa da ortaq mədəniyyət çox və ənənələri var,
lakin onlar çox müxtəlif ideologiyaları var.
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Most of relations with Azerbaijan both in terms of tension and both ties were during Mahmoud Ahmadinejad presidency. Iran tried to expand this relationship even by cancelling visa and asked Azerbaijan to do
same thing. But Azerbaijan didn't accept and said Iran will enter security personnel to Azerbaijan and will
cause problem and coup in Azerbaijan. (1) While Azerbaijan , a fellow Shia_majority country Has close historical and cultural ties to Iran,the countries are vastly different. While Iran is an Islamic theocracy,Azerbaijan is
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a largely secular Society based on the separation of religion and politics,with its culture and lifestyle being significantly shaped by some 70 years and under Soviet rule. Azerbaijan sees the growth of political Islam as a
threat to its security , something that has been exacerbated following the rise of the Islamic State in Syria and
Iraq. Hence it has been a particularly turbulence relationship. (2) The majority of the Azerbaijanis people are
Muslims and belong to the Shia branch. The government, however, is secular . Ideologically, the Azerbaijanis
identify with Turkey. This identification is stronger for the Azerbaijanis than the identification with the Islamic
community. They are in fact part of the Pan-Turkism movement, which Iran finds worrying. (3) After the Soviet Union collapsed in 1991, Iran strove to support the Caucasian countries, especially Azerbaijan.(4) But instead of reaching towards Russia and Iran for support, Azerbaijan established relations with the West, Turkey
and Israel. Now, the two biggest trading partners for Azerbaijan are Turkey and Israel. As for Iran, it views the
relationship between Azerbaijan and Israel as a threat. Israel has been among Azerbaijan's top five trade partners in recent years. Baku is Israel's top oil supplier, providing around 40 percent of its annual consumption,
while Israel is the sixth highest importer of Azerbaijan oil exports.(5) Israel purchases oil and gas from Azerbaijan, and sells military equipment such as arms to the country. Israel has also trained the army of Azerbaijan.
In the conflict between Armenia and Azerbaijan over the Nagorno-Karabakh land, Israel is supporting Azerbaijan.(6) As the high-ranking official in Azerbaijan' s President’s Ilham Aliyev’s administration put it, “Iran
wants Azerbaijan to become friends with its friends, and enemies with its enemies”. He also stated that Azerbaijan will keep on forming its relation in the framework of the country’s own interests, not at all in regards to
what Iran has in mind. (7) Azerbaijan and Iran , though have many things in common like religion and similar
customs and traditions ; are divided ideologically and cannot agree on a number of political and economic issues, including the hydrocarbon reserves of the Caspian, the status of which remains a point of dissent in their
mutual relations.(8) Azerbaijan, together with Russia, Kazakhstan, and Turkmenistan, stands opposed to Iran,
which with 14 percent of the Caspian coast insists that the sea should be divided into equal sectors (20 percent per state) among the five Caspian states.While the Republic of Azerbaijan believes that the Caspian Sea
should be divided into sectors in which the sovereign rights and jurisdiction of the coastal states shall apply.
The sea should be divided into sectors on the basis of the median line principle, the existing practice and with
due respect to the sovereign rights of the coastal Caspian states.(9) The years of tense relations between Azerbaijan and Iran can be traced all the way back to the end of the Cold War. After the collapse of the Soviet Union and the breakout of war in Karabakh, the countries in and surrounding the South Caucasus roughly split
into two competing, opposed groups: Russia, Iran and Armenia versus Turkey, Azerbaijan and Georgia. The
former was often considered an anti-Western coalition, whereas the latter three states were encouraged by the
West to cooperate more closely to become an alternative energy corridor for Caspian oil and natural gas exports to Europe. As such, the Ankara-BakuTbilisi grouping also possesses the quality of being an axis of political integration. Although for decades finding themselves on opposing sides of the geopolitical struggle for
influence in the South Caucasus, the most stressful period in Azerbaijani-Iranian relations arguably occurred
during the presidency of Mahmoud Ahmadinejad (2005–2013). This tension was particularly exacerbated by
the warming of Azerbaijani-Israeli relations as well as the serious strain in ties between the United States (an
important partner to Baku) and Iran regarding the latter’s nuclear program. The constant perceived danger of
war erupting between the US and Iran, coupled with Azerbaijan’s military partnership with the North Atlantic
Treaty Organization (NATO), made Tehran feel like it was surrounded by enemies that challenged its state
security. (10) In addition to Azerbaijan’s close partnerships with Israel and the US, another important factor is
the separatist tendencies among some Iran’s Azerbaijanis. On the other hand, Baku’s support for Azerbaijanis
inside Iran were motivated by Tehran’s continuing attempts, since the end of the Cold War, to export its Islamic Revolution to Azerbaijan via sympathetic Shiite groups.(11) Despite all tensions Iran tried to improve the
relations with Azerbaijan during Ahmadinejad. But unfortunately this intention was just from Iran side and
Azerbaijan was not interested because of three reasons:
1- Baku was worried about security activities against this country.
2-due to the pressures from America and Israel to baku about Iran
3- Baku believed that Iran is interested to have relations with baku just because Iran is Sanctions and is

72

in need. Its not because of being interested in having peaceful relations. Meetings and negotiations In January
2005, President of Azerbaijan Ilham Aliyev paid a visit to Iran. The two countries signed agreements on cooperation in border issues, finance, culture, hydropower during the visit. In December 2005, the Iranian President
Mahmoud Ahmadinejad visited the Nakhichevan Autonomous Republic to attend the opening of the gas pipeline from Iran to Nakhichevan. The presidents signed a declaration on energy cooperation. Later they met
again at the summit of the Economic Cooperation Organization (12)in June 2006. In both meetings, the presidents stated that the relations between Iran and Azerbaijan continued at a high level. In his interviews regarding the issue of nuclear power, which escalated in late 2005 – early 2006, President Ilham Aliyev expressed his
opinion against the sanctions on Iran. He said that Azerbaijan`s territory will not be used against any country
and the issue should be settled by mutual agreement and negotiations. On August 21, 2007, the Iranian President Mahmoud Ahmadinejad paid another visit to Azerbaijan. In their meeting, both presidents stressed the
importance of the visit. On October 16, 2007, President Ilham Aliyev arrived in Iran to participate at the second summit of the heads of the Pre – Caspian states. The presidents of Azerbaijan and Iran held a meeting,
where they noted the successful development of political, economic and other relations in accordance with
their interests. On March 10, 2009, President Ilham Aliyev paid an official visit to Iran. In his meeting with
Mahmoud Ahmadinejad, the successful development of bilateral relations between the two countries was emphasized. During the visit, President Ilham Aliyev met the supreme religious leader of Iran Ayatollah Ali
Khamenei. By mentioning the successful development of good neighborly and brotherly relations between the
two countries in various fields, including political and economic spheres, they expressed their confidence on
the further expansion of bilateral Azerbaijani-Iranian relations. President Ilham Aliyev attended the 10th summit of the Economic Cooperation Organization in Tehran. The Tehran Declaration was adopted at the end of
the summit. During his official visit to Azerbaijan the Iranian President Mahmoud Ahmadinejad met with
Azerbaijani President Ilham Aliyev on November 17 in 2010. Stressing the successful development of bilateral
relations between the two countries, they noted that high-level mutual visits will contribute to the development
of these relations. The Presidents emphasized their confidence in the further development of relations, exchanged views on bilateral and international issues. As a result of the visit, a memorandum of understanding
on cooperation in the field of energy and transport was signed between Azerbaijan and Iran.(13) Yet despite
these problems the two countries have developed a pragmatic cooperation, with Iranians traveling frequently to
Azerbaijan for business and tourism and increasing bilateral trade between the two. Hundreds of trucks cross
the border each day and many Iranians have bought property in Baku. Furthermore, transit across Iran is the
only land route to the Azerbaijan's Nakhchivan Autonomous Republic.(14) Normalization of relations with the
Islamic Republic of Iran has always been one of the key directions in Azerbaijan`s foreign policy. Despite
misunderstandings and disagreements between Azerbaijan and Iran at different times , the both sides maintained a fairly high level of mutual cooperation by taking relevant measures. Currently, Azerbaijan and Iran
have highlevel relations. They also closely cooperate within the framework of international organizations, such
as OIC, ECO. Iran has always condemned the aggression of Armenia against Azerbaijan.(15)
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В современных условиях стремительно развивающийся информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) стали глобальным явлением, влияющим на формирование общества. ИКТ преобразили образ жизни людей, в целом коснулись образования и работы, стали проводником взаимодействия
правительства и гражданского общества. Таким образом, в настоящее время нет сферы человеческой
деятельности, в которой в том или ином виде не присутствовали бы информационные технологии. Одним из первых концептуальных документов, который определил стратегию построения информационного общества, является документ под названием "Информационное сообщество для всех", принятый
на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1996 году. Идея информационного общества, изложенная в
данном документе, как идеология международного развития, предполагает осмысление нового этапа
существования цивилизации, трансформацию традиционных экономических отношений, изменение
социальных факторов в жизнедеятельности общества, новые формы межкультурных коммуникаций.
В современном мире глобализации, информационная безопасность стала важнейшей составляющей жизнедеятельности любого государства. Информационная безопасность является одним из основных рычагов в области всеобъемлющей международной безопасности. Эта та среда человеческих отношений, которая в рамках концепции всеобъемлющей безопасности может рассматриваться как самостоятельно, так и в качестве среды, в которой возникают и развиваются экономически, политические,
социальные и другие отношения. Они не могут существовать вне информационного поля и за пределами информационной сферы. Следовательно, в современном мире информационная безопасность является частью всеобъемлющей международной безопасности. Безопасность информационного пространства стала международной проблемой, опередив при этом экологию, энергетику и другие комплексные
аспекты международной безопасности. Так в июле 2000 года на саммите в Японии лидерами «восьмерки» была принята Хартия Глобального информационного общества, в которой подчеркивается, что
«информационно-коммуникационные технологии являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI века» (10, 2).
К концу ХХ века стремительное развитие и повсеместное внедрение новых информационных и
телекоммуникационных технологий, являясь составной частью экономического и научно-технического
прогресса и необходимым условием дальнейшего развития общества, породили комплекс негативных
последствий. Информационные технологии стали использоваться подчас деструктивными силами во
внутриполитической борьбе.
Появилось информационное оружие, используемое против структур управления государством,
экономикой и вооруженными силами. Информационное оружие меняет не только методы ведения военных действий, меняется самое понятие войны, стираются границы между военным и мирным временем. Появляется возможность выиграть войну без нанесения физического ущерба и проникновения на
территорию противника. Исключительно опасно использование подобных средств террористическими
и экстремистскими группировками (9, 10).
Похоже, широкие круги мировой общественности, политической и интеллектуальной элиты не в
полной мере осознали значение международной информационной безопасности и опасность информационных войн. До сих пор в данной области нет общепринятого понятия, развернутой классификации
угроз информационной безопасности. Нет конкретной оценки их последствий, не разработаны основы
классификации и принципы идентификации различных видов информационного оружия.
Вместе с тем, в последние годы сложился, определенный, круг специалистов различных государственных ведомств и научных учреждений, выработавший согласованный взгляд на проблему информационной безопасности.
Политическая проблема формирования глобального информационного общества закреплена в
Окинавской хартии 2000 г., подписанной руководителями восьми развитых стран мира. В Окинавской
хартии отмечено, что информационно-коммуникационные технологии являются одним из наиболее
важных факторов, влияющих на формирование общества ХХI века. Их революционное воздействие
касается образа жизни людей, их образования и работы, взаимодействия правительства и гражданского
общества. Информационные технологии быстро становятся жизненно важным стимулом развития ми-
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ровой экономики. Важным направлением формирования информационного общества является обеспечение его безопасности, которая может быть достигнута только тогда, когда будет обеспечена безопасность информационных инфраструктур каждой страны мира, а также глобальной информационной инфраструктуры в целом как технологической основы мирового информационного пространства. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Достижение в сфере информатизации и телекоммуникации в
контексте международной безопасности», принятой в декабре 2000 г., содержится призыв к государствам-членам содействовать рассмотрению на многостороннем уровне не только угроз в сфере информационной безопасности, но и возможных мер по ограничению этих угроз (10, 3).
Ныне, информационные технологии, и соответственно, информационная безопасность являются
главным стержнем и одним из определяющих факторов, на котором базируются все прочие явления:
политическая и экономическая безопасность, идеологическая безопасность, военная безопасность и т.п.
На мировую арену вышли такие проблемы как хакерские атаки, финансовые мошенничества, информационные войны и информационный терроризм, информационный криминал, и, наконец, использование информационных технологий в военных целях.
Наконец, чрезвычайно опасным источником угроз является расширение масштабов международной компьютерной преступности. Угрозы могут проявляться в виде попыток осуществления мошеннических операций с использованием глобальных или отечественных информационнотелекоммуникационных систем, отмывания финансовых средств, полученных противоправным путем,
получения неправомерного доступа к финансовой, банковской и другой информации, которая может
быть использована в корыстных целях. Одним из наиболее опасных источников угроз интересам общества и государства в информационной сфере являются неконтролируемое распространение «информационного оружия» и развертывание гонки вооружений в этой области, попытки реализаций концепций
ведения «информационных войн». Разрушительное воздействие «информационного оружия» в информационном обществе может оказаться более мощным и эффективным, чем это представляется сегодня.
Одним из основных условий интеграции государств в мировую экономику является создание информационного общества, под которым обычно понимается такое общество, где производство и потребление информации являются важнейшим видом деятельности, новые информационные технологии
и техника становятся базовыми элементами общественной структуры, а информационная среда, наряду
с социальной и экологической, - новой средой обитания человека (7, 8).
В связи с вышесказанным весьма актуальными становятся сравнительные исследования законодательного обеспечения различных областей общественной жизни, в том числе и в области обеспечения национальной безопасности. В юридической литературе справедливо указывается, что использование сравнительного метода наряду с иными методами является основным в исследовании национальной безопасности (6, 27-28). Создается необходимость сравнения законодательств постсоветских стран,
которые обеспечивают информационную безопасность данной страны.
Понятие информационная безопасность на постсоветском пространстве появилось не сейчас.
Еще 15 мая 1992 года в Ташкенте главами государств Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Украины и России было подписано «Соглашение об обеспечении безопасности шифровальных средств». На основе этого
документа создан и работает Координационный совет по обеспечению безопасности шифровальных
средств и их эксплуатации в системах правительственной и закрытой ведомственной связи участников
Содружества. 22 января 1993 года в Минске главами государств СНГ подписано «Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов». Ряд соглашений и протоколов в области
обеспечения информационной безопасности заключены и действуют на двусторонней основе по линии
взаимодействия секретарей советов безопасности стран Содружества.
В 2005 году под руководством Председателя Совета Федерации, Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ)
С.М. Миронова была проведена работа по формированию базы для изучения модельного законодательства для государств - участников СНГ. В результате данной работы был создан Словарь-справочник
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понятий и определений модельного законодательства для государств - участников Содружества Независимых Государств. А также при участии специалистов из Секретариата Совета МПА СНГ проведен
анализ понятийного аппарата, представленный в монографии «Единство юридических понятий и определений современного мира» с целью более полного информирования законотворческих органов стран
СНГ и оптимизации национальных законодательств.
Рассмотрим законодательства некоторых постсоветских стран в сфере обеспечения информационной безопасности.
В условиях распространения международного терроризма и международной преступности, совершения рядом государств действий, затрагивающих национальные интересы России и создающих
извне угрозы её безопасности, возрастает роль разведывательной деятельности в деле обеспечения
национальной безопасности. Наиболее значимые задачи обеспечения национальной безопасности России в информационной сфере изложены в Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10.01.2000 № 24: «Национальные
интересы России в информационной сфере заключаются в соблюдении конституционных прав и свобод граждан в области получения информации и пользования ею, в развитии современных телекоммуникационных технологий, в защите государственных информационных ресурсов от несанкционированного доступа» (3, 170).
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации подчеркивается, что особое
значение для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации имеет эффективное использование и всестороннее развитие возможностей разведки в целях своевременного обнаружения
угроз и определения их источников (5, 4). Поэтому совершенствование её правового регулирования –
задача не только федеральных органов исполнительной власти, наделенных полномочиями по её осуществлению, но и государства в целом.
Правовую основу информационной безопасности составляют Конституция Российской Федерации, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 9 сентября 2000 г., № Пр1895" (4, 3), другие федеральные законы (1, 6-11) и иные нормативные правовые акты федеральных
органов государственной власти, касающиеся внешней разведки Российской Федерации.
Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационной
сферы, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также
системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. Информационная сфера,
являясь системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние политической,
экономической, оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации (8, 33). Национальная безопасность Российской Федерации существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта зависимость будет возрастать.
Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается состояние защищенности
ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства. На основе национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере формируются стратегические и текущие задачи внутренней и внешней
политики государства по обеспечению информационной безопасности. Главная составляющая национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере включает в себя защиту информационных ресурсов от несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России.
В Российской Федерации начато формирование базы правового обеспечения информационной безопасности. Приняты Закон Российской Федерации “О государственной тайне”, Основы законодательства
Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах, федеральные законы “Об
информации, информатизации и защите информации”, “Об участии в международном информационном
обмене”, ряд других законов, развернута работа по созданию механизмов их реализации, подготовке законопроектов, регламентирующих общественные отношения в информационной сфере.
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В ряде государств-участников СНГ приняты специальные нормативные правовые акты, посвященные как угрозам информационной безопасности, так и его обеспечению. Например, Концепция информационной безопасности Украины от 23 апреля 2008 г. «О неотложных мерах по обеспечению информационной безопасности Украины»; Закон Республики Казахстан "О национальной безопасности
Республики Казахстан" от 26 июня 1998г.; закон Республики Беларусь от октября 2000 года «Об информационной безопасности» и ряд других.
16 января 2001 года в сессионном зале Верховной Рады Украины прошли международные парламентские слушания по проблемам информационной деятельности, свободы слова, соблюдения законодательства и состояния информационной безопасности Украины. Украинский Национальной совет
по вопросам телевидения и радиовещания посчитал в феврале 2000 года, что страна столкнулась с проблемами, угрожающими ее информационной безопасности и международной репутации.
Согласно Закону «Об основах национальной безопасности Украины» от 19 июня 2003 года (2, 7),
одной из основных угроз национальным интересам и национальной безопасности Украины в информационной сфере является попытка манипулировать общественным сознанием, в том числе путем распространения недостоверной, неполной или предвзятой информации.
Систематизируя сравнительный анализ законодательств и концепций стран постсоветского пространства, можно выделить основные виды угроз информационной безопасности в странах постсоветского пространства:
1. угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной
жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию,
духовному возрождению страны;
2. угрозы информационному обеспечению государственной политики страны;
3. угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов;
4. угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как уже
развернутых, так и создаваемых на территории данной страны.
Угрозами информационному обеспечению государственной политики могут являться:
 монополизация информационного рынка страны, его отдельных секторов отечественными и
зарубежными информационными структурами;
 блокирование деятельности государственных средств массовой информации по информированию местной и зарубежной аудитории;
 низкая эффективность информационного обеспечения государственной политики страны
вследствие дефицита квалифицированных кадров, отсутствия системы формирования и реализации
государственной информационной политики.
Обобщая вышеизложенное можно выделить следующие источники угроз информационной безопасности в странах постсоветского пространства:
деятельность иностранных политических, экономических, военных, разведывательных и информационных структур, направленная против интересов данной страны в информационной сфере;
стремление ряда стран к доминированию и ущемлению интересов в мировом информационном
пространстве;
обострение международной конкуренции за обладание информационными технологиями и ресурсами;
международные террористические организации;
увеличение технологического отрыва ведущих держав мира по созданию конкурентоспособных
информационных технологий;
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космические, воздушные, морские и наземные и иные средства разведки иностранных государств;
разработка концепций информационных войн, способствующие нарушению нормального
функционирования информационных и телекоммуникационных систем, сохранности информационных
ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним;
критическое состояние отечественных отраслей промышленности;
получение криминальными структурами доступа к конфиденциальной информации, усиления
влияния организованной преступности на жизнь общества, снижения степени защищенности законных
интересов граждан, общества и государства в информационной сфере;
недостаточная разработанность нормативной правовой базы, регулирующей отношения в информационной сфере;
неразвитость институтов гражданского общества и недостаточный государственный контроль
за развитием информационного рынка страны;
недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению информационной безопасности;
недостаточная экономическая мощь государства;
снижение эффективности системы образования и воспитания, недостаточное количество квалифицированных кадров в области обеспечения информационной безопасности.
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ŞİMAL VƏ CƏNUB ARASINDA YENİ MÜNASİBƏTLƏRİN FORMALAŞMASININ
SİYASİ ŞƏRTLƏRİ
Məqalədə inkişafdan asılı olaraq Şimal və Cənub ölkələri arasında fərqlilik problemi təhlil edilir.
Sözsüz ki, bu fərq gələcəkdə də qalacaq. Bununla belə problemli ölkələrin sayının çox olmasının fəsadlarını
hesabdan silmək olmaz. Son onilliklərin tendensiyası göstərir ki, inkişaf etmiş və inkişafdan geri qalmış ölkələr
arasında münasibətlər yeni qlobal qarşıdurma oxuna çevrilə bilməz.Şimal və Cənub arasında müxtəlifliyin
artması, inkişaf etmiş ölkələr bölgəsində inteqrasiya proseslərinin genişlənməsi, potensial regional liderlərin
mövqelərinin möhkəmlənməsi daha inandırıcı görünür.
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THE COUNTRIES OF NORTH AND SOUTH
The article analyzes the problem of the differences between the countries north and south, depending on
their level of development undoubtedly continue for the foreseeable future. Although we can not underestimate
the impact of a significant part of the saving troubled countries, the trend of recent decades are convinced that
the relationship between the more developed and less developed parts of the world are not able to become a
new axis of global confrontation. More probable increase in the diversity of relations between north and south,
the expansion of regional integration processes in the area of developing countries, strengthening the position
of the potential of regional leaders.
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Спад политико-идеологического противостояния Востока и Запада ввиду завершения эпохи холодной войны на один из передних планов международной проблематики выдвинул вопросы отношений Севера и Юга. Однако, проблематика цивилизационного и геополитического противостояния по
линии Восток-Запад не исчерпала себя, а, скорее, переместилась из политических, в план экономических противоречий и взаимных ожиданий. Сейчас с ростом значимости экономической компоненты во
взаимосвязях Восток-Запад наблюдается приглушение идеологических мотивов и в сфере отношений
Север-Юг. При определенных условиях комплекс противоречий между Севером и Югом может стать
основным противоречием наступающей эпохи (1,с.5).
Определяя цивилизационные особенности современного миропорядка после распада СССР,
Р.Хаас констатировал: «очевидная реальность состоит в том, что Соединенные Штаты − самая могущественная страна в неравном себе окружении» (7,с.37). На этом фундаменте основывался тезис: «Соединенные Штаты - единственное в мире государство с потенциалом глобальной проекции мощи... любая попытка непосредственно соперничать с Соединенными Штатами безнадежна. Да никто и не пытается» (8,с.18). Большинство исследователей в США убеждают политиков и ученых в том, что это американское превосходство сохранится еще на долгий период, что Соединенные Штаты не упустят исторический шанс, что главенствующей геополитической чертой мирового сообщества станет мощная попытка формирования однополярной мировой структуры. Вашингтон ощутит себя подлинной столицей
мира, имеющей свое видение наиболее стабильной структуры миропорядка, свое предназначение осуществлять эту миссию, базируясь на адекватных средствах реализации такой структуры. А если кто-то
задастся вопросом о цели поддержания подобной фактической гегемонии, то в ответ в качестве аргументов ему укажут, «во-первых, на непредсказуемость российского развития; во-вторых, на китайское
самоутверждение; в третьих, на распространение ядерного оружия, а также на то, что существует бесконечная череда малых конфликтов, требующих американского внимания и, возможно, военного вмешательства» (9,с.14).
Бедные страны Юга, сравнительно недавно сбросившие иго колониализма и ставшие независимыми, по существу, стали сейчас заложниками апологетов однополярного мира. Об этом свидетельствуют последние действия США: применение силы Вашингтоном в Афганистане и Ираке, расширение Североатлантического Союза, свержение прежних и водворение желательных США правительств в
Египте и Ливии, вмешательство в конфликты в Сомали и Руанде, навязанное решение боснийской проблемы, активизация посредничества в арабо-израильском конфликте, проектирование своих интересов
на основные мировые регионы, выделение враждебных государств с их последующим преследованием
вплоть до постоянного силового наказания (Сирия), экономического эмбарго (Куба), открытого давления (Иран, Северная Корея).
Контуры нового миропорядка во многом определяются особенностями формирующейся глобальной экономики. Наиболее тревожной тенденцией в этом смысле становится появление так называемого «глубокого Юга», которое свидетельствует о реальной опасности полной деградации целого ряда
государств в результате последовательного сокращения бюджетных расходов на элементарное воспроизводство социальной и политической инфраструктуры (6,с.262). Таким образом, последствия глобализации оказываются весьма неоднозначными и противоречивыми. С одной стороны, очевидный рост
взаимозависимости различных стран и регионов мира. С другой − геоэкономическое соперничество,
цель которого − создать условия для непрерывного и достаточно динамичного экономического роста.
Современные процессы мирового развития придали новое измерение широкому кругу международных проблем. К их числу относится и проблема отношений Север - Юг, которую принято связывать
с общими условиями межцивилизационного взаимодействия промышленно развитых и развивающихся
стран. Вопросы этого взаимодействия впервые встали на повестку дня после распада колониальной системы и изначально трактовались почти исключительно под углом зрения экономической помощи молодым независимым государствам. Однако в дальнейшем термин «Север-Юг» не только занял прочное
место в политическом лексиконе, но и стал часто фигурировать как синоним противоречий между «богатыми» и «бедными» странами, как вектор глобальной конфронтации XXI века.
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Глобализация на ее нынешнем этапе ведет к неравномерности развития государств и целых регионов. Все более отчетливым становится расслоение мировой экономики на «зоны роста» и «зоны застоя». Так, на рубеже столетий на десять ведущих государств - получателей прямых иностранных инвестиций в «третьем мире» приходилось 70% их общего объема, в то время как для стран с низким
уровнем развития этот показатель составлял менее 7%. Неравномерность развития мировой экономики
в условиях глобализации проявляется в странах Юга в гипертрофированном развитии одних ее секторов в ущерб другим. В первую очередь это относится к кредитно-финансовой сфере, если ранее она обслуживала реальный сектор экономики, то в 80-90-е годы стала приобретать самодовлеющее значение.
Показателем этого служит, в частности, углубление хронического финансового кризиса большого числа развивающихся стран Юга − от Аргентины до Индонезии. Этот фактор усиливает непредсказуемость развития международных финансовых рынков, тормозит экономическое развитие обширных регионов, отнесенных международным деловым сообществом к «зонам рискованных инвестиций»
(2,с.15-17)
2001 год останется в новейшей истории мирового сообщества как год, когда были совершены
масштабные террористические акты против США - одного из крупнейших государств цивилизованного
мира, сильнейшей сверхдержавы, претендующей на роль мирового гегемона. В то же время это был
«Год диалога между цивилизациями», провозглашенный специальной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в ноябре 2000 года (10).
В резолюции содержалось обращение к правительствам, неправительственным организациям,
подразделениям ООН продолжить и активизировать реализацию программ в культурной, образовательной и социальной сферах в духе диалога между цивилизациями. Сами по себе принятые решения
говорили в первую очередь о том, что делегации государств-членов, руководящие круги и аппарат ООН
разделяют многоцивилизационную картину современного мира. В выступлениях представителей государств-членов ООН иногда упоминался С.Хантингтон. Говорилось о том, что диалог будет способствовать предотвращению «столкновения цивилизаций» в духе его концепции (4,с.58-59). Такие действия
Генеральной Ассамблеи были вполне понятными. Именно этническое, расовое и культурное многообразие стран-членов ООН объясняет естественность принятия многоцивилизационной картины современного мира.
Руководящие круги ООН многоцивилизационную картину мира разделяют с существенными оговорками. В частности, в начале 2001 года, открывая «Год диалога между цивилизациями», генеральный
секретарь ООН К.Аннан подчеркнул, что глобальная цивилизация «основана на убеждениях в том, что
следует приветствовать, разнообразие человеческих культур, а не опасаться его». Многие войны возникали из-за того, что люди боялись тех, кого считали отличными от себя, и «только путем диалога можно
преодолеть такие страхи» (11).
Неравноправие Севера и Юга в международных политических и экономических отношениях
действительно имеет место, но в эшелон «новых индустриальных стран» вырываются именно те государства, которые обрели адекватную своим условиям модель социально-экономического развития.
Простое перераспределение материальных ресурсов и слепой перенос иностранных моделей хозяйствования и социального строительства на почву стран Юга по сути дела означает замену их цивилизационного уклада чуждым укладом и посему контрпродуктивным. Только при сохранении собственной цивилизационной основы (и обогащении ее в случае необходимости достижениями других цивилизаций)
возможен успех составляющих зону Юга стран. Пример Японии, Южной Кореи и ряда стран ЮВА, да
и самого Китая, органично соединивших, или соединяющих в способе своего бытия достижения западной технической мысли и собственные традиции и конфуцианские воззрения (в частности, отношение к
труду и коллективу, уважение авторитета) - непосредственное свидетельство этому. Наибольшим успехом в своем экономическом развитии и лучшими шансами на приобретение статуса развитой страны на
настоящий момент обладают именно те государства Юга, эволюция которых происходит на уже оформившейся цивилизационной основе. Основной массив наименее развитых стран (Less Developed Countries - LDC) приходится на «черную» Африку еще и потому, что там дольше всех происходил, да и
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происходит до сих пор процесс формирования географически прослеживаемой единой цивилизации
(5,с.704-705).
Драма большинства стран Юга заключается в том, что они стремятся достичь западноевропейского или североамериканского качества жизни, не пройдя своего собственного длительного и болезненного пути развития на основе местных, а не привнесенных западной цивилизацией условий и реалий.
Многим из этих стран безвозмездное перераспределение финансовых и иных материальных ресурсов
между Севером и Югом (естественно, в пользу последнего) представляется достаточным условием для
их хозяйственного роста.
Группа среднеразвитых стран Юга, к которой по многим социально-экономическим показателям
пока можно причислить и Китай, склонна рассматривать противостояние Севера и Юга как обоюдоострую проблему, в разрешении коей равным образом должны быть заинтересованы обе стороны. И, наконец, наименее развитые страны, в частности, некоторые государства так называемой «черной» Африки,
наиболее драматично оценивают сложившееся для Юга положение, что, принимая во внимание реальное состояние их экономик, вполне понятно. Именно среднеразвитые и наименее развитые страны Юга
наиболее склонны объяснять трудности своего экономического развития особенностями исторического
прошлого: колониальной и постколониальной эксплуатацией их со стороны развитых государств.
Как следует из изложенного выше, «третий мир» (если употреблять эту название для обозначения развивающихся стран), представляет собой неоднородный, многоуровневый феномен. В свое время
некоторые аналитики полагали, что становление «третьего мира» как глобального социальнополитического явления было бы невозможно без выхода на мировую арену новых субъектов международных отношений в лице бывших колоний, обретших независимость в результате национальноосвободительного движения и распада колониальной системы, и что одним из решающих факторов
формирования «третьего мира» стала конфронтация между мировыми системами (3,с.23). То есть и эти
исследователи, и руководители КНР в 60-80-е годы были склонны рассматривать феномен «третьего
мира» как порождение политико-идеологического противостояния двух мировых социальноэкономических систем.
В самом общем виде, сейчас все исследователи сходятся в том, что «третий мир» - это те страны
Земли, которые наиболее остро подвержены воздействию единых для них внешних обстоятельств и
реагируют на это воздействие сходным образом. Причем, конечно же, эти страны обладают некими
общими для них всех характеристиками. Думается, что термин «третий мир» может быть сохранен для
употребления в научном обороте, поскольку какие бы события ни происходили на международной
арене, «первый мир» в лице одного или более государств, несомненно, останется, ибо в мире всегда
будут государства, приобретшие большее политико-экономическое влияние и поэтому обладающие
правом «первого голоса» в международном сообществе. «Второй мир», состав которого также может
варьироваться с изменением исторических реалий, тоже продолжит свое существование, ибо всегда есть
и будут страны средней мировой степени экономической развитости и промежуточного политического
влияния. Поэтому можно сказать, что «третьему миру» в лице стран догоняющего развития (набор которых тоже может меняться), а проще говоря, стран развивающихся, уготовано длительное будущее.
Внушительный состав стран Юга и влиятельность входящих в него государств, широта спектра
обсуждаемых в рамках развивающегося мира проблем, накопленный в ходе деколонизации, опыт многостороннего практического взаимодействия делают отношения Север-Юг важным объектом научного
изучения. Исследование становления и деятельности стран Юга и возможность их политического диалога с Севером − неотъемлемая часть анализа основных тенденций развития международной системы
на этапе перехода от биполярной конфигурации мира к новой, еще только формирующейся.
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KÖRFƏZ SAVAŞLARINDAN SONRA REGİONDA YENİ GEOSİYASİ DURUMUN
FORMALAŞMASI
Minilliklərin qovşağı mürəkkəb və ziddiyyətli hadisələrlə zəngindir. Dünyada baş vermiş əsaslı
dəyişikliklər dünya siyasətinin yeni keyfiyyət halına transformasiya olunduğunu göstərirdi. Məhz bu zəmində
dünyanın enerji mənbələrindən olan Yaxın Şərqdə ABŞ böyük bir “geosiyasi oyuna” başlamışdı ki, bu onun
irəli sürdüyü “Böyük Orta Şərq layihəsi” idi.
Məqalədə körfəz savaşlarından sonra Yaxın Şərqdə yaranmış beynəlxalq şəraitin səciyyəsi verilir,
dövlətlərin geosiyasi maraqları araşdırılır, “Böyük Orta Şərq layihəsi”ni irəli sürən ABŞ-ın məqsədləri,
hədəfləri və bunların reallaşdırılması yolları elmi-nəzəri baxımdan təhlil edilir.
Açar sözlər: Avrasiya, Yaxın Şərq, ABŞ, körfəz müharibələri, geosiyasi maraqlar, “Böyük Orta Şərq
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FORMATION OF NEW GEOPOLITICAL SITUATION
AFTER GULF WARS IN THE REGION
Joints of millenium is rich with complicated and contradictious accidents. The substantial changes happened in the world being indicated of the world politics transformation in new quality circumstance. USA has
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been started the one great new "geopolitical game" in the Nearest East which is origin of world energy however this was initiated as a "Great Middle East" project.
In the article international condition characterized in the Near East after the gulf wars, researched interest of governments, analyzed in terms of scientific and theoretical purposes, targets and ways of realization
in of the USA which is nominated the project of Great Middle East.
Key words: Eurasia, Near East, USA, gulf wars, geopolitical interests, the project of Great Middle East,
oil, diplomacy, colour revolutions, authoritarian regimes, anti-Americanism, human rights.
Körfəz savaşlarından sonra regionda yeni geosiyasi durumun formalaşması: elmi-nəzəri təhlil
Dünyanın siyasi xəritəsində əsaslı dəyişikliklərin baş verməsi XX yüzilliyin sonlarında baş vermiş
məlum hadisələrlə bağlı idisə, dünya siyasətinin yeni keyfiyyət halına transformasiyası ABŞ-da baş vermiş 11
sentiyabr 2001-ci il terror aktı ilə bağlı idi. Müasir siyasi fikir 11 sentyabr hadisəsini kriminal xarakter daşıyan
adi bir hadisə olmaqdan daha çox ABŞ-ın yeni dünya düzəni konsepsiyasının katalizatoru kimi
qiymətləndirirdi. Bu hadisə ABŞ-ın yeni dünya düzənin formalaşması ilə bağlı fəaliyyətində dönüş nöqtəsi idi.
ABŞ politoloqu Z.Bjezinski yazırdı: “ABŞ üçün vaxtı çatmış məsələlərdən biri də bütün Avrasiya məkanına
münasibətdə kompleks, əhatəli və uzunmüddətli geostrategiya işləyib hazırlamaq və tətbiq etməkdir”(5, 9).
Yaranmış yeni beynəlxalq şəraitdə ABŞ-ın irəli sürdüyü “Yeni orta Şərq” və ya “Böyük orta Şərq”
layihəsi geosiyasi baxımdan dünya əhalisinin 75 faizinin yaşadığı nəhəng məkandır (5, 44). ABŞ – ın “Yeni
Orta Şərq” siyasəti Türkiyə və Avropa mətbuatında “içərisi boş olan layihə” kimi səciyyələndirilsə də onun
Vaşinqtonun geosiyasi maraq və mənafeləri ilə bağlı olduğu heç kimə sirr deyildir. ABŞ prezidenti C.Buşun
Almaniya kansleri A.Şröderlə görüşü zamanı Orta Şərqdən danışması və bu məsələdə onun dəstəyinə ehtiyacı
olduğunu bildirməsi, elitaya yaxın olan mediada bu syasətlə əlaqədar zəruri informasiyanın dərc olunması,
Vaşinqtonun R.T.Ərdoğan hökumətindən Orta Şərqin siyasi infrastrukturunun yenidən qurulmasında syasi
dəstək istəməsi kimi faktlar bu siyasətin ictimayyətə məlum olmayan bəzi məqamlarına işıq salır (6).
“Soyuq müharibə” dövrünün başlıca reallığı ondan ibarət idi ki, SSRİ-nin hərbi-siyasi gücü qarşısında
nə qərədr qüvvətli olmasına baxmayaraq ABŞ-ın NATO üzrə müttəfiqləri ilə daxili birliyi və əməkdaşlığı bir o
qədər sıx idi. Halbuki 1991-ci ilin sonlarında baş verənlərdən sonra SSRİ-nin dünya xəritəsindən silinməsi
ABŞ-ın da müttəfiqlərini ətrafında birləşdirəcək bir bəhanəsi və ya səbəbi qalmamışdı. Yeni beynəlxalq
şəraitdə ABŞ-ın başlıca məqsədi NATO-nu yeni statusunu müəyyənləşdirmək idi. Bosniya- Hersoqovina,
Kosova, Əfqanıstan, İraq və s. ölkələrdə ABŞ ilk növbədə NATO-nun hərbi qüvvələrinin vasitəsilə öz
məqsədlərinə nail olmuşdu. Minilliyin əvvəllərindən, xüsusilə körfəz savaşlarından sonra ABŞ öz müttəfiqləri
ilə daha az hesablaşır və məsləhətləşirdi.
Avropa dövlətlərindən ordusu ABŞ-ın işinə yarayan iki dövlət - İngiltərə və İspaniya II körfəz
müharibəsində Vaşinqtona lazımi hərbi dəstəyi vermişdilər. Xatırlatmaq
yerinə düşər ki, Avropa
dövlətlərindən yalnız Ingiltərə və İspaniyanın silahlı qüvvələri qitə xaricində hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün
zəruri olan hərbi və psixoloji gücə malikdir. Bu da ondan irəli gəli ki, uzun müddət meropolya olan İngiltərə
və İspaniya öz ordularını qitə xaricində fəaliyyət göstərəcək sturukturda qurmağa məcbur olmuşdur.
ABŞ politoloji fikri “Böyük orta Şərq” layihəsini geosiyasi baxımdan iki amillə əlaqələndirirlər.
Birincisi, C.Buşun prezident seçkilərindən qalib çıxması baxımından. Qeyd edək ki, C.Buş bu layihəni
qarşıdan gələn prezident seçkilərində əlavə divident qazanmaq məqsədilə dövriyyəyə buraxmışdı. Onun
seçkilərdə qalib gəlib-gəlməməyindən asılı olmayaraq bu layihənin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmurdu.
Çünki layihə həyata keçirilmək üçün yox, ictimai rəyi C.Buş administrasiyasının leyhinə formalaşdırmaq üçün
hazırlanmışdı (5).
ABŞ-ın C.Buşun prezidentliyi dövründə Orta Şərq siyasətinə son dərəcədə radikal addımlar atılması,
hərbi təcavüzə meyli olması nəticəsində regoinda bir antiamerikanizm, ABŞ-da isə “antibuşizm”mövqeyini
formalaşmışdı. Bununla yanaşı, C.Buşun həm Əfqanıstanda, həm də İraq problemində tam nüvəfəqiyyət
qazana bilməməsi, hər iki ərazidə siyasi sabitliyin təmin olunmaması ABŞ-da C.Buşun, regionda isə ABŞ-ın
imicini ciddi şəkildə zədələmişdi. Təkcə onu demək kifayətdir ki, hazırda İraq S.Hüseyn dövründəkindən daha
destabil, Əfqanıstanda isə Kabil və onun ətrafı istisna olmaqla siyasi situasiya Taliban rejmi dövründəkindən
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daha acınacaqlıdır. KİV-in proqnozuna görə, ABŞ-da hakimiyyət dəyişikliyi baş verərsə, yeni elita ilk növbədə
ABŞ-ın regional və qlobal reablitasiyasına nail olmağa çalışacaq və dolayısıyla Orta Şərq siyasətində bir qədər
liberal addımlar atmalı olacaqdır (5). Lakin hadisələrin sonrakı gedişi verilən proqnozların qismən döğru
olduğunu göstərdi ki, bu da ABŞ-ın daha uzağagedən məqsədlərə malik olduğunu göstərirdi.
ABŞ-ın “Böyük orta Şərq” layihəsini gücü, təsir dairəsi, gəlcəyi və s. məsələlərlə bağlı dünya mediası
kifayət qədər rəngarəng baxışlara malikdir, bununla belə, dəyişməyən layihəni nəzəri müstəvidən praktiki
müstəviyə keçirməyə çalışan Vaşinqtonun istifadə edəcəyi siyasi texnologiyaların çoxluğunda və
genişliyindədir. Ağ evdə kimin oturub-oturmamasından asılı olmayaraq ABŞ-ın Orta Şərqlə əlaqədar layihəsi
elmi-siyasi dövriyyədən çıxarılmayacaq, Vaşinqtonda virtual hakimiyyət dəyişikliyi yalnız layihənin həyata
keçirilməsi məqsədilə istifadə olunacaq siyasi texnologiyaları dəyişdirəcəkdir.
Politoloqlara görə, ABŞ-ın “Yeni orta Şərq” layihəsinin prioriteti insan haqları və demokratiyanı
qorumaqdır ki, o bu ad altında addım-addım dünya hegemonluğunu həyata keçirməkdədir. Əslində insan
haqları və demokratiya pərdəsi Vaşinqtonun dünya ağalığını məqsədi yox, vasitəsidir. Nəzərə alsaq ki, SSRİ
komunizm ideologiyasının yayılması adı altında, Hitler Almaniyası isə faşizm ideologiyası vasitəsi ilə dünya
hegemonulğunu təmin etməyə çalışmışdısa, həmin yolla gedən ABŞ da demokratiya ideologiyası vasitəsi ilə
dünya ağalığını təmin etməyə çalışmaqdadır. 1977-ci ildən prezident kürsüsünü tutan C.Karter “soyuq
müharibə”nin səbəbinin ABŞ-ın kommunist bloku ölkələri ilə strateji qrşıdurması yox, məhz insan hüquqları
olduğunu bəyan etmişdi. Əfqanıstan və İraqa hərbi müdaxiləni həyata keçirən C.Buş administrasiyası da
Vaşinqtonun bu iki ölkəyə “dimdiyində demokratiya gətirəcəyəini” vəd etmişdi (6).
ABŞ-ın siyasi, iqtisadi, elmi-texniki, hərbi və s. sahələrdə hegemonluğu bu super gücün dünya
düzənəndə hegemonluq istəyinə münbit şərait yaratmaq gücündədir. Amma Vaşinqtonun ölkə daxilində
təhlükəsizlik maraqları naminə ən sadə insan haqqlarını məhdudlaşdırdığı halda, dünyada demokratiyanı
bərqarar etmək cəhdləri ağlasığan deyildir. Son zamanlar mətbuatda səslənən “daxilində ideal liberalitetin
təmin olunmasında maraqlı olmayan bir dövlətin xaricdə demokratiya bərqarar etməyə çalışması absurddur”
kimi fikirlər məsələyə bir qədər diletant yanaşmanın nəticəsidir. Məs., hazırda hər addımbaşında insan
haqlarını pozan İran elitası İraqda demokratiyanın bərqarar olmasında ən israrlı mövqe nümayiş etdirməkdədir.
Lakin insan haqları və demokratiyanın ABŞ-ın xarici siyasətinin prioriteti olduğunu demək də çətindir.
Ekstremal hallarda ABŞ-ın xarici siyasətində insan haqları əsasən iqtisadi maraqlara güzəştə getməyə müncər
olur. Nümunə, Rusiya prezidenti V.Putinin “5 bacının” fəaliyyəti üçün investisiya şəraiti təmin etməsinə ABŞın susmaq reaksiyası göstərilə bilər (10, 64).
Məlum olduğu kimi, 2002-ci ilin sentiyabrında C.Buş administrasiyası tərəfindən ABŞ-ın yeni milli
təhlükəsizlik strategiyası ictimayyətə açıqlanmışdır Həmin strategiyaya görə, yarıtmaz idarəçilik metodlarına
malik olan ölkələr (yəni 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 onlara doğru yönələn
preventiv zərbələrin endirilməsi vacibdir (3).
Böyük enerji ehtiyatlarına və güclü iqtisadi, elmi potensiala malik olan Yaxın Şərq regionu dünyanın
maliyyə, elm, mədəniyyət mərkəzinə çevrilmək əvəzinə, hazırda dünyanın teror mərkəzinə çevrilmişdir ki,
burada mövcud olan antidemokratik, avtoritar rejimlər, istibdadlar demokratiya və insan haqları anlayışını
dövlətçilik sisteminə yaxın belə buraxmamış, nəticədə sözügedən ölkələrdə liberal iqtisadi münasibətlər,
ədalətli sosial münasibətlər və normal siyasi münasibətlər hələ formalaşmamış, siyasi sferadakı monopoliya
iqtisadi sahədəki inhisarçılıqla müşayət olunmuş, region əhalisi elementar hüquqlardan belə məhrum olmuşdur.
ABŞ-ın soyuq müharibə dövründə istibdad rejimlərini astronomik həddə silahlandırması və onlara dəstək
verməsi bu regionda antiamrikanizm əhvali-ruhiyyəsinin başlıca şərtidir.
NATO rəsmisi D.Ramsfeldin dili ilə desək, “Yeni Orta Şərq” layihəsinin əsasını avtoritar rejimlərin ya
islah olunması, ya da tarixə yola salınması təşkil edir. Layihəni həyata keçirərkən Vaşinqtonun hansı siyasi
texnologiyadan (“rəngli inqilab” yoxsa “İraq variantı”) istifadə edəcəyi məlum olmasa da Avrasiya Strateji
Araşdırmalar Mərkəzinin (ASAM) qənaətinə görə hətta müttəfiq Səudiyyə Ərəbistanında da belə bir prosesin
həyata keçiriləcəyi istisna deyildir. Amma kütləvi qırğın silahlarına malik rejimlərə “Gürcüstan resepti”nin
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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 şübhəsizdir (10, 102).
Yaxın Şərqin geosiyasi mozaikasını dəyişmiş I və II körfəz müharibələrinin nəticələrinə əsasən demək
olar ki, ABŞ ilk növbədə regionda hərbi və siyasi balansı təmin etmək məcburiyyətindədir. Təsadüfi deyil ki,
Vaşinqton hərbi bazalarının bir hissəsini Səudiyyə Əərbistanından çıxararaq Küveyt, Bəhreyn, Qatar və
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yerləşdirməli olmuşdu ki, bununla da bölgədə hərbi balans təmin edilmişdi.
Yanacaq ehtiyacları isə ABŞ-ı Türkiyə ilə mövcud olan strateji əməkdaşlığı strateji müttəfiqlik səviyyəsində
saxlamağa vadar edirdi. Rus 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 (9, 7).
Beləliklə, Orta Şərqin karbohidrogen ehtiyatları üzərində nəzarəti ələ keçirməklə Vaşinqton həmin
ölkələrin iqtisadiyyatı və xarici siyasətinə nəzarət etmək hüququnu qazanmış olacaq ki, bunun uzağagedən
perspektivləri var. “Böyük Orta Şərq” layihəsinin həyata keçirilməsi gedişində liberal iqtisadi münasibətlərin
formalaşması, maliyyə oliqrxiyyasının daşıyıcısı olan orta təbəqənin yaranması regionun avtoritar rejimlərinin
ləğv olunması nəticəsində ABŞ bir tərəfdən münbit investisiya imkanları qazanmaqla regionun neft
ehtiyatlarını öz əlinə ala biləcəkdi (9, 7). İrəli gedərək qeyd edə bilərik ki, hazırda neftin dünya bazarında belə
uçuzlaşması bilavasitə ABŞ-ın reallaşdırdığı siyasətin birbaşa nəticəsidir.
“Böyük Orta Şərq” layihəsinin həyata keçirən ABŞ-ın güddüyü digər başlıca məqsəd 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. Prezident seçkilərində yəhudi lobbisinin siyasi dəstəyini qazanmaq üçün
C.Buş Israil məsələsini nəzərə almalıdır. Belə ki, hazırda C.Buşun xarici siyasətini ən çox dəstəkəyən xalq
yəhudilər, ən çox dəstəkləyən dövlət isə Israildir. Bunu 2008-2012-ci illər dünya iqtisadi böhranının sonlarında
baş vermiş “ərəb baharı” hadisələri, siyasi rejimlərin dəyişməsi və fəsadları aydın şəkildə göstərir (1).
Yaxın Şərqdə böyük dövlətlərin maraqlarının toqquşması İsrail-Fələstin münaqişəsinin nizamlanması
yolunda başlıca maneədir. Bu münaqişə regionda mövcud olan terror fəaliyyətlərinin başlıca qnesooloji
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. Təsadüfi deyil ki,
ABŞ “Yeni Orta Şərq” layihəsinin reallaşması prosesində region xalqlarının mənəvi-psixoloji dəstəyini
qazanmağa çalışır, amma A.Şaron hökumətinin Şərqin Berlin divarları tipində təhlükəsizlik divarının inşasına
başlamasının dünya ictimayətini İsrailə qarşı kökləməkdə olduğunu nəzərə alsaq, ABŞ-ın antiamerikanizm
sindiromunu sındırmaq cəhdinin uğursuzluğu əvvəlcədən təmin edilmişdir,- desək səhv etmərik. Münaqişənin
ədaətli həlli region xalqlarının təaəsvvüründə “ədalətli ABŞ” obrazını formalaşdırmış olacaq, daha dəqiq
desək, İsrail-fələstin probleminin nizamlanması layihənin “lakmus kağızına” çevriləcəkdir.
ABŞ-ın “Böyük Orta Şərq” layihəsində Türkiyəyə münasibət üzərində ayrıca dayanmağa dəyər. Qeyd
edək ki, T.Özal dövründə Türkiyənin şərq siyasəti daha qətiyyətli və məzmunlu idi. Halbuki, II körfəz
müharibəsi dövründə Türkiyənin izlədiyi siyasi kurs, uğurla həyata keçirilən Süleymaniyyə əməliyyatı və s.
kimi mühüm məqamlar Türkiyə-ABŞ münasibətlərində ciddi problemlər yaratmış, bütün bunlar isə öz
növbəsində Ankaranın Tehran və Dəməşqlə yaxınlaşmasına belə gətirib çıxarmışdır. Suriya prezidenti
B.Əsədin Türkiyəyə rəsmi səfəri, Ankara və Tehran rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri ABŞ tərəfindən Türkiyənin
mesajı kimi qəbul edilmişdi (2). Bununla belə, geosiyasi xəritədə Türkiyəni əvəz edəcək “oyunçu” olmadığına
görə, ABŞ layihədə güddüyü məqsədləri xatirinə Türkiyənin mövqeyi ilə barışmaq məcburiyyətindədir.
II Körfəz müharibəsi ərəfəsində - 203-cü ilin yazında Baş nazir R.T.Ərdoğanın “Türkiyə Finlandiya
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deyildir” fikirini səsləndirməsi Ankaranın ABŞ-a regionda gedən proseslərdən kənarda qalacağının mümükün
olmadığı mesajını vermək idi. Nəzərdə tutulan dəyişikliklər Ankaranın marqları ilə üst-üstə düşsə də onların
həyata keçirilməsində istifadə olunan siyasi texnologiya Türkiyəni razı salmırdı. Məlum olduğu kimi,
Pentaqonun təcavüzündən sonra meydana çıxan postsəddam İraqı 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).
“Yeni Orta Şərq” layihəsinin həyata keçirilməsinə Türkiyə ilə yanaşı Çinin münasibəti də mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Lakin Çin hazırda başlıca diqqətini ölkənin iqtisadi dirçəlişinə yönəltmişdir. Statistikaya
görə, Pekin Vaşinqtonla 85 mlrd dollarlıq ticarət dövriyyəsinə malikdir. Çin iqtisaiyyati ABŞ-dan hər il 40
mlrd dollar qazanc əldə edir (8, 82). Yaranmış vəziyyətdə Çin ABŞ-la iqtisadi münasibətlərə əsaslanan siyasi
münasibətlərinə xələl gətirməmək üçün Vaşinqtonun “Yeni Orta Şərq” layihəsinə o qədər də reaksiya
verməyəcəyi ehtimal edilir, baxmayaraq ki, Yaxın Şərq ABŞ kimi Çin üçün də həyati maraqlar zonası hesab
edilir. Avropa İttifaqı ölkələrindən olan Almaniya və Faransanın II 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 regiona yönəlik “yeni milli
təhlükəsizlik strategiyasında” hələ 2002-ci ilin yanvarında C.Buşun konqresdəki nitqində Şimali Koreya ilə
yanaşı, İraq və İran da “şər yuvası” adlandırılmışdı (7, 16) ki, bunlar ABŞ-ın layihədə hədəfə aldığı dövlətlər
idilər.
Ümumiyyətlə, ABŞ-ın “Böyük Orta Şərq” layihəsində güdülən məqsədlərin sırasında regionda mövcud
olan avtoritar rejimlərin demokratik rejimlərlə əvəz olunması, regionla Qərb arasında normal iqtisadi və sosial
münasibətlərin qurulması, regionun iqtisadi infrastrukturunun modernləşdirilməsi, insan hüquqları və
demokratiyanın regionun daxili imkanları və potensialı hesabına təmin olunması, terrorizm, insan alveri,
müttəşəkkil cinayətkar qruplaşmaların aradan qaldırılması, regionda ABŞ-a qarşı loyal münasibətlırin
formalaşdırılması, dini, etnik, ərazi və s. münaqişələrin nizamlanması, regionun iqtisadi strukturuna və neft
resurslarına nəzarətin Vaşinqtonun əlinə keçməsi, hərbi siyasi balansın təmin edilməsi ilə dünyanın ən qaynar
nöqtələrindən birinə çevrilən bölgədə uzun müddətli sülhün yaradılması, bu işdə donor təşkilatlardan, QHTlərdən və s. istifadə olunması, kütləvi qırğın və balterioloji-kimyəvi silahların regiondan çxarılması, qurulması
nəzərdə tutulan demokratiyanın və liberal cəmiyyətlərin sərhədlərinin və çərçivəsinin ABŞ-ın geosiyasi
marqlarınavə s. nəzərdə tutulurdu. Əslində bununla da ABŞ-ın dünya hegemonluğunun reallaşması həyata
keçməli idi, halbuki hazırda beynəlxalq münasibətlərin çoxqütblüyə meyllənməsi və Yaxın Şərqdə geosiyasi
mübarizənin müasir vəziyyəti “Böyük Orta Şərq layihəsi”nin fantastik düşüncənin məhsulu olduğunu qeyd
etməyə imkan verir.
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şəkildə təsvir edilmişdir.
Açar sözlər : Rusiya, Rusiya maraqları, Suriya problemi və xarici müdaxilə.
Афет ГУЛАЛИЕВА,
доктор философии политических наук,
Бакинский Государственный Университет
Солмаз ГАСАНОВА,
Студент, Бакинский Государственный Университет
ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ РОССИИ В ВОПРОС СИРИИ
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в этот процесс, исторические аспекты и её интересы. Помимо этого, в данном контексте было широко описано долговременная политика привлечения официальной Москвы и определенные интересы
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THE FACTORS THAT CONDITION RUSSIAN INTERVENTION IN SYRIA
İn recent years, Syria conflict, which holds an important place in international relations system is in the
focus of the whole world. This article deals with the interests of Russia toward Syria. The thesis especially
points Russian's intervention in this process, historical aspects and interests of Russia. In addition to this context, Moscow's long-term involvement policy and defined security interests have been described widely.
Key words: Russia, Russian interests, Syria problem and foreign interference.
2011-ci ildən günümüzə qədər olan dövr ərzində Suriyada yaşanan dəyişikliklər, Suriya üçün böyük bir
renosansa səbəb olduğu kimi Yaxın Şərq üçün də qeyri-sabitlik qaynağı olmuşdur. Daxildəki qarışıqlığın
başladığı 2011-ci ilin martından bəri Suriyada 100 mindən çox insanın öldüyü Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş katibinin 25 İyul 2013-ci il tarixli şərhində geniş yer almışdır.(13) Bəlkə də ən dəhşətlisi bu
ölənlərin içində on bir mindən çoxunun uşaq olmasıdır. Sivil xalqa istiqamətli hücumlar, o cümlədən də
kimyəvi silahlardan istifadə, Əsəd rəhbərliyinin davranışı beynəlxalq reaksiyaları artırsa da bu günə qədər baş
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verən hadisələr “qordi düyünün” asanlıqla açılmayacağını göstərir. Yaşanan insanlıq dramının kənarında,
qarşıdurmaların Suriya coğrafiyasını aşaraq Orta Şərqi çoxtərəfli və çoxcəbhəli bir müharibəyə yönləndirməsi
ehtimalı da gözdən uzaq tutulmamalıdır.
Əsəd rejimi xalqına qarşı tətbiq etdiyi sərt və mərhəmətsiz üsullar nəticəsində böyük nisbətdə
məşruiyyət dəstəyini itirməsinə baxmayaraq, xüsusilə Rusiya, Çin və İranın yardımı ilə iqtidarını davam
etdirməkdədir. Bu üç ölkənin xaricində Venesuela, Belarus, Kuba, İraq və Şimali Koreya də Suriyaya dəstək
verməkdədir. Bəs böhranda əsl təyinedici olan Rusiyanın Suriyadakı hərbi varlığını davam etdirməsinə səbəb
nədir? Bu aspektdə araşdırmalar tarixi əlaqələrin rəngarəngliyinə dayanıqlıdır.
Coğrafi olaraq bir-birindən olduqca fərqli bölgələrdə yerləşən bu iki dövlət arasındakı əlaqələr
şəbəkəsinin təməl daşları Sovetlər Birliyi zamanından atılmışdır.
Soyuq müharibə illərinin əvvəlində İsrailin bölgədəki varlığı daha dəqiq qeyd etsək İsrail və ABŞ-dan
gələn təhlükəsizlik təhdidləri Suriyanın SSRİ ilə yaxınlaşmasına vəsilə olmuşdur. İki ölkə arasında 1946-ci
ildə başlayan diplomatik əlaqələr, Baas Partiyasının Suriyaya hakim olmasının ardından iqtisadi və hərbi
sahədə sürətlə inkişaf etmiş (1 ,səh 194), Suriya SSRİ-nin Yaxın Şərqdəki ən əhəmiyyətli “qalasına ”
çevrilmişdir .
Soyuq müharibənin ardından iki ölkə arasındakı əlaqələr ideoloji istiqamətdə ayrılmış, Rusiyanın
gücünün zəifləməsi hərbi və iqtisadi mənada güc itirməsinə də səbəb olmuşdur. Diqqət ediləsi məqam
Qorbaçov dövründə, “SSRİ-nin Yaxın Şərqdəki tək müttəfiqi Suriya olmadığı” şərhi də bu əlaqələrin
zəifləməsinə işarə etməkdədir. Ancaq 1987-ci ildə isə SSRİ, əlindəki bütün imkanlarla Suriyanı dəstəkləməyə
davam edəcəyini də ifadə etmişdir. Belə ki, daxildə həm iqtisadi, həm siyasi mənada böyük çətinliklər
yaşayan, bu səbəblə “glasnost və perestroyka” siyasətlərini həyata keçirmək məcburiyyətində qalan SSRİ buna
baxmayaraq, Suriyaya dəstəyini ifadə etməkdən də geri qalmamışdır.(7,səh 67-88) Ancaq bu dəstək və
əməkdaşlıq SSRİ-nin dağılmasının ardından daha məhdud bir hal almışdır. Soyuq müharibə dövründə iki ölkə
arasındakı əlaqələr bu məcrada davam edərkən , 1990-ci ildən etibarən Suriyanın ABŞ-a və Aİ-na xüsusilə
Barselona prosesi ilə birlikdə getdikcə yaxınlaşdığı aydın sezilirdi. Ancaq, 2005-ci ildə Livanın baş naziri
Rafiq Həririnin öldürülməsi və bu sui-qəsddə şübhələrin Suriya gizli kəşfiyyatı üzərinə toplanması Qərb ilə
əlaqələrin təkrar pozulmasına gətirib çıxardı.(8) Məhz bu qarışıq dönəmdən istifadə edərək, Bəşər Əsəd 2005ci ildə Moskva ziyarətinin ardından iki ölkə arasındakı əlaqələri yenidən sürətli bir şəkildə inkişaf etdirməyə
başladı. Rusiya, Suriyanın SSRİ dövründən qalma 10 milyard dollar borcunun silinməsi qarşılığında silah
satışı razılaşmaları , enerji müqavilələrinə imza atmış oldu.(5 ,səh 2) Beləliklə Moskva, rəsmi Dəməşqlə
əlaqələri yenidən müsbət məcraya yönləndirməklə Yaxın Şərqdəki son qalasının dayağını möhkəmləndirdi .
Rusiyanın Suriya məsələsinə müdaxiləsinin tarixi arxa planının davamı olaraq bir neçə səbəblər göstərilə
bilər. Bunlar aşağıdakı kimi klasifikasiya olunmuşdur:
Hərbi faktor: Soyuq Müharibə dövründə SSRİ, sonra da Rusiya ilə güclü əlaqələri olan Suriya,
Rusiyanın Aralıq dənizindəki tək hərbi bazası - Tartus limanı səbəbiylə bu ölkə üçün böyük strateji əhəmiyyətə
malikdir. Bu liman, Rusiyanın əsası Pyotr ata tərəfindən qoyulan buz bağlamayan dənizlərə çıxışı üçün yeganə
“qapısı” rolunu oynayır. Bazanın təməli Soyuq müharibə zamanı Rusiyanın Aralıq dənizində donanma fikrini
dəstəkləmək məqsədilə qoyulmuşdu. Rusiya Suriyanın 13,4 milyard borcunun ¾-ünü yəni 9,8 milyard
hissəsini siləndən və onun əsas silah təchizatçısına çevriləndən sonra, Rusiya və Suriya arasında danışıqlar
oldu ki, bu danışıqların nəticəsində də Rusiyaya Aralıq dənizində öz hərbi dəniz bazalarını genişləndirməyə
icazə verildi.(7,səh 73) 2017-ci ildə icarə müqaviləsi bitəcək olan Ukraynanın Sevastopol limanına alternativ
olaraq Tartusu görən Rusiya, bu limanı hərbi baza olmasıyla bərabər ticarət limanı halına gətirməyi də
qarşısına məqsəd qoymaqdadır. (8)
Keçmiş bir neçə ildə isə Suriya Rusiyaya güclü döyüş qabiliyyətinə malik olan çoxlu müasir anti-tank və
anti-hava raket sistemlərinin də daxil olduğu müasir silahların əldə olunması üçün müraciət etmişdir. 2008ci ildə Suriya Rusiyadan MİQ 29-m qırıcı təyyarəsi, Pantsir S1-E hava müdafiə sistemləri, İskander ballistik
raket sistemləri, Yak-130 təyyarəsi və iki Amur-1650 sualtı qayığını satın almışdır. (9) Rusiyanın xarici işlər
naziri açıqlamasında bildirmişdir ki, ölkəsinin Suriyaya silah satışı Orta Şərqdə qüvvələr balansını
pozmayacaq. Sergey Lavrov Nyu-Yorkda BMT-yə səfəri zamanı reportyorlara satışların Rusiya sərhədlərinə
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yaxın ərazilərdə təhlükəsizliyin qorunması və stabilliyin gücləndirilməsinə dair maraqlar və beynəlxalq hüquq
çərçivəsində olduğunu bəyan etmişdir. 2011 və 2012-ci ildə isə Rusiya və Suriya arasında silah satışı üzrə
müqavilələr 687 milyon dollar dəyərində idi.(12) 2000-2010-cu illərdə Rusiya Suriyaya 1,5 milyard dollar
həcmində silah satmışdır. Nəticədə Dəməşq Moskvanın yeddinci ən böyük “müştəri”sinə çevrilmişdir.
Enerji faktoru: Rusiyanın Suriya mübarizəsinin arxa fonunda dayanan ən əhəmiyyətli səbəblərdən biri
də, Suriya üzərindən Bəsrə Körfəzindən Avropaya çəkilməsi planlaşdırılan təbii qaz boru xəttidir. (4)Bu planın
baş oyunçusu isə Qətərdir. Belə ki , Qətərin məqsədi alternativ enerji qaynaqları axtarışında olan Avropanın
təbii qaz bazarlarını əldə etməkdir. Bu vəziyyətdə Qətərin qarşısında iki böyük bazar dayanmışdır. Biri trilyon
kubmetr qaz istehlakıyla ABŞ-ın müttəfiqi Avropa, digəri isə, iqtisadi olaraq gələcəkdə ABŞ-a rəqib olacaq
olan Çin. Qətər, seçimini Avropadan yana istifadə etdi. Bu seçim isə Rusiyanın Avropa üzərindəki təbii qaz
monopoliyası məqsədi qarşısına qırmızı xətt çəkə və Avropadan Rusiyanın təcridinə gətirib çıxara bilər.
Geostrateji: Beynəlxalq səviyyədə Suriya rejiminə dəstək verən Rusiya, Suriyaya istiqamətlənmiş
hərbi müdaxiləyə və ya ağır sanksiyalara açıq bir şəkildə qarşı çıxmaqdadır. Bu aspektdə 21 Sentyabr 2011-ci
il tarixində Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov, Dəməşqə yönəlik embarqoya qarşı olduqlarını ifadə etmiş
və Rusiyanın, Liviya ssenarisinin Suriya üzərində təkrarlanmasını istəmədiyini ifadə etmişdir . Əfqanıstanda
və Çeçenistanda yaşadığı təcrübələrdən sonra Rusiya, sünni güclərin özünə qarşı hərəkətə keçməsindən
narahatlıq keçirmiş, bu səbəblə Suriya və İranı dəstəkləyərək şiə tərəfdarı bir siyasət yeritməkdədir. Bu
məzmunda Əsəd rejiminin iflası Rusiya üçün real problem yarada bilər.
Rəsmi Moskvanın Suriyadakı siyasətini 11 sentyabrdan sonra Əfqanıstanda mövcud olan Amerikan-Rus
əməkdaşlığına da bənzətmək olar. 11 sentyabrdan sonra qısa bir çaşqınlığın sonrasında rəsmi Moskva,
xüsusilə 2005-ci ildən bu yana bir tərəfdən Əfqanıstan məsələsinə görə ABŞ ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə
çalışan Türkistan respublikalarına təsir göstərərək bu əlaqələri zəiflətməyə çalışmış, digər tərəfdən isə özü
Vaşinqtonla Əfqanıstan mövzusunda əməkdaşlıq əlaqələrini gücləndirmişdir. Suriyada da İran ilə birgə Qərb
və Türkiyənin hədəflərinə qarşı ciddi maneə yaradan və son günlərdə bəzi müxalifət qüvvələrini də
bombalayan Moskva, indi İŞİD məsələsində özünü Vaşinqtonun ortağı kimi göstərməyə çalışır. Obama ilə
Putinin BMT-də çıxışlar zamanı bəzi atışmalar olmasına baxmayaraq, hər iki ölkənin İŞİD-la mübarizə
mövzusunda ortaq fikrinin olduğu və mövcud şərtlərdə Əsədin taleyinin müəyyən olunmasının daha arxa
planda qaldığı gözdən yayınmır. (14)
Radikal İslam təhdidi: Rusiyada bu mövzuda rəsmi bir araşdırma olmasa da, Vladimir Putinin ölkədəki
Müsəlman əhalisinin 18-20 milyon arasında olduğunu açıqlaması ümumi Rusiya əhalisinin 14-15 % təşkil
etməsi anlamına gəlir. Bu isə, ciddi bir rəqəmdir. Əksəriyyəti radikal İslamçı çeçenlərdən ibarət separatçıların
İŞİD-ə qatılaraq Suriyada vuruşduğu bilinir. Rusiya İŞİD terrorunun öz milli və regional təhlükəsizlik
maraqlarına birbaşa təhdid olduğu qənaətindədir. İŞİD cərgəsinə qoşulan Rusiya vətəndaşlarının sayının
rəsmi rəqəmlərdə 2200-ü keçməsi və bu rəqəmin hər keçən gün daha da artması xüsusilə Şimali Qafqaz və
Ural-Volqa bölgəsinin stabilliyinə ciddi təsir göstərə bilər.(2) Rəsmi Moskva Suriyada iqtidarın radikal İslami
qrupların əlinə keçməsi ehtimalı ilə, qaçınılmaz olaraq Rusiyanın Şimali Qafqazda radikal hərəkətlərinin təkrar
artacağını sonrakı hədəfin Rusiya olacağını narahatçılığını gizlətmir. Rusiyanın “İŞİD ilə mübarizə” başlığı
altında keçirdiyi hava əməliyyatları və Suriyaya göstərdiyi hərbi dəstək, Moskvanın milli və regional
təhlükəsizlik maraqlarının qorunmasına köməkçi olarkən, Əsəd rejiminin iqtidarını gücləndirib Suriyaya
yönəlmiş xarici hərbi müdaxiləni zərəsizləşdirmiş hala gətirir. Rusiyanın bu mövqeyi isə beynəlxalq və qlobal
arenada “oyunçu dəyişdirici” bir hücum planı olaraq qiymətləndirilir.
Rusiya İŞİD-lə olan mübarizəni Ukrayna məsələsinə görə ABŞ-la gərginləşən əlaqələrini yumşaltmaq
və bu problemi arxa plan keçirmək üçün bir fürsət kimi istifadə etməyə çalışır. Beləliklə, Qərb ilə
münasibətlərdəki böhranı zəiflətmə məqsədi daşıyan Rusiya, enerji qiymətlərinin ölkə iqtisadiyyatında daha
ciddi problemlər yaratmasının qarşısını almağa və qlobal rəqabətdə isə Çinin təsiri altına düşmə riskini aradan
qaldırmağa çalışır. Kreml Suriyadakı mübarizəni yeni qlobal sistemin yaradılması yolunda atılan əsas
addımlardan biri hesab edir. Buna görə də, sərt gücün hakim olduğu Yaxın Şərqdəki əlaqələr sistemində yerini
daha da möhkəmlətmək olmaq üçün İŞİD məsələsini bir fürsət olaraq qiymətləndirir. ABŞ-ın regiondakı hərbi
gücünü müxtəlif motivlərlə gücləndirdiyi, son olaraq Adanadakı İncirlik hərbi bazasını da fəal şəkildə istifadə
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etməyə başladığı və təyyarələrini Diyarbəkirə yerləşdirdiyi(14), Türkiyənin region haqqında hərbi müdaxilə
ssenarilərinin müzakirə olunduğu, İranın Qüds gücü ilə təmsil olunduğu bir mühitdə Rusiya da öz hərbi
varlığını ənənəvi müttəfiqi olan Suriyada gücləndirməkdədir.
Beynəlxalq nüfuz: Rusiyanın bölgədə etibarlı iki müttəfiqi var: Biri İran, digəri isə Suriya. Rusiyanın
etirazına baxmayaraq, Suriyaya yönələ biləcək hər hansı xarici müdaxilə nəticəsində Əsədin rejiminin süqutu
Rusiyanın beynəlxalq prestijinə əhəmiyyətli bir zərbə vura bilər. Müttəfiqini qoruya bilməyən bir Rusiya,
digər müttəfiq ölkələrin etibarını itirə bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarı olmadan edilən hər bir
müdaxilənin nəticəsində, Suriyadan sonrakı hədəfin Rusiyanın bölgədəki digər bir müttəfiqi olan İran olacağı
qayğısı Rusiyanı ciddi narahat edir.(6) Bütün sadalananlar fonunda Rusiya, beynəlxalq aktorlara milli
maraqlarının söz mövzusu olduğu beynəlxalq problemlərin həllində razılığı olmadan hər hansı bir qərarın
alınmasının qeyri-mümkün olduğunu göstərməyə çalışır.
Yenidən beynəlxalq siyasətin əsas gündəm maddəsinə çevrilən Suriyada təşəbbüsü ələ almaq prezident
Putinə daxili siyasət baximindan da vacib imkanlar yaradır. Belə ki, bu müdaxilə rəsmi Moskvaya eyni
zamanda daxildə cəmiyyətin "Böyük Rusiya qürurunu" oxşama və enerji qiymətinin düşməsi ilə çətinlik çəkən
iqtisadiyyatın xalqda yaratdığı çətinlikləri biraz da olsa arxa plana itmə fürsəti də verir. Gürcüstan və Ukrayna
hadisələrinə müdaxilə zamanı qismən müvəffəqiyyət əldə olunması və Avrasiya Birliyi mövzusunda atılan
addımlar da Rusiya rəhbərliyini bir mənada Suriya məsələsində cəsarətləndirməkdədir
Tarixi yaxınlıq da Rusiya dəstəyinin səbəblərindən biridir. Soyuq Müharibə dövründə və hətta 1946-ci
ildən buyana Suriya Qərb ölkələri ilə problemlər yaşayarkən SSRİ-dən çoxtərəfli dəstək görmüşdür.(7 ,səh
79) Bu müttəfiqlik Suriyanın xarici siyasətinin də mərkəzini meydana gətirmişdir. Soyuq Müharibənin və
Sovetlər Birliyinin dağılması ardından Moskva və Şam arasındakı əlaqələr qismən zəifləmiş olsa da Rusiyanın
ənənəvi siyasəti Putin dövründən etibarən iki ölkə arasındakı bağı təkrar möhkəmləndirmişdir. Rusiya,
Liviyada yaşanan hadisələrdə göstərdiyi passiv davranışı bir daha göstərmək istəmədiyindən Suriyaya
dəstəyini həm beynəlxalq münasibətlər sahəsində, həm də hərbi sahədə hər fürsətdə ifadə etməkdədir.
Suriya mövzusunda Rusiyanın yanaşması 2001-ci ildə Əfqanıstanda göstərilən siyasətdən fərqli bir
aspektdədir. Əfqanıstan əməliyyatında ABŞ-a dəstək verən Rusiya, bu gün Qərb siyasətinə uzaq dayanmaqla
və eyni səhvi etməməklə siyasi səy göstərir. Əsəd rejiminin süqutu Moskva üçün böyük bir strateji “böhrana”
səbəb olacaq. Çünki yaxın keçmişdə reallaşan rəngli inqilablar- Ukrayna, Gürcüstan müstəvisində Qərb
ənənəsi Rusiyanı daha da diqqətli olmağa çağırır. Suriyadakı proseslərə bir az da bu kontekstdə yaxınlaşan
Rusiya 2005-ci ildən bu yana, "narıncı virus"-a qarşı yürütdüyü eyniliklə Yaxın Şərqdə də göstərir. Rəsmi
Moskvanın Baas rejiminə verdiyi dəstəyin səbəblərindən biri də Aralıq dənizi və Yaxın Şərq bölgəsindəki
maraqlarının davamlılığını qorumaqdır. Əks prosesləri fikirləşsək , Baas rejimi süqut edərsə demokratik bir
inkişafla Suriya qərbə doğru inteqrasiya edəcək.(10)Bunun reallaşması vəziyyətində Suriyanın Moskva
qarşısında əhəmiyyəti azalacaq və Rusiyanın həm ticarət, həm də hərbi sahədə planları fiasko ilə
nəticələnəcəkdir. Bundan başqa Rusiya, 2007-ci ildə Putinin bəyənnaməsi ilə ABŞ-ın tək qütblü dünya
nizamına qarşı çıxmış, bunu da Suriya üzərindən həyata keçirməkdədir. Rusiyanın sabiq xarici işlər naziri İqor
İvanovun "Yeni Rus diplomatiyası" adlı kitabında "Rusiyanın xarici siyasət məqsədləri ölkənin təhlükəsizliyini
təmin etmək, beynəlxalq hüquq normalarına söykənən ədalətli, dürüst və demokratik bir beynəlxalq quruluş
yaratmaq, mehriban qonşuluq prinsiplərinə söykənən və Rusiyanın sərhədlərində sabitlik ehtiva edən bir nəslin
formalaşması üçün çalışmaq, vətəndaşlarımızın xaricdəki hüquqlarını qorumaq və Rusiyanın dünya
üzərindəki müsbət təsirini inkişaf etdirməkdir" (3) deyərək Rusiyanın hal hazırda Suriya proseslərinə
müdaxiləsinin dayaq səbəblərinə işarə etmişdir.
Suriyaya müdaxilə etmək Rusiya üçün Yaxın Şərqdə gələcəkdə Türkiyə, İran, Misir və İsraildən sonra
beşinci regional faktora çevrilmək üzrə olan Kürd amilinə də daha çox yanaşmaq imkanı yaradır. Kürd faktoru
məsələsində əsaslı tarixi təcrübəsi olan Rusiyanın PYD ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmə səyləri, Şimalı İraq
lideri Məsud Bərzaniyə silah satdığına dair açıqlamalar verməsi, Putinin BMT-dəki çıxışında Kürdləri İŞİDə qarşı mübarizə aparan aktyor olaraq vurğulaması da bu çərçivədə ələ alınmalıdır. (14)Təbii ki, buraya
Moskvanın PKK ilə hələ də qapalı qapılar ardında saxlanılan tarixi əlaqələrini də əlavə etmək lazımdır.
Son vaxtlarda Rusiyanın bir çox siyasətçiləri də Bəşər Əsədin nüfuzunun zəiflədiyini və məsələnin həll
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edilməsinin zəruriliyini etiraf etməyə başlayıb.”Müxalifətin qələbəsi istisna olunmur və faktlara baxmaq çox
önəmlidir ,hökümət ölkə ərazisinin bir çox hissələrində nəzarəti tədricən itirir”- Kremlin məsləhət şurasında
Moskvanın Orta Şərq üzrə elçisi ,Rusiyanın Xarici İşlər Naziri müavini Mixail Boqdanov belə qeyd edərək bu
fikri təsdiqləmişdir.Nəticə etibarilə Rusiya üçün Bəşər Əsədi Avropadan qorumaq hal-hazırda ölüm-qalım
məsələsinə çevrilmişdir.Çünki Rusiyanın sadaladığımız səbəbləri güzəştə getməsi onun dünya dövləti
statusundan məhrum olmasına səbbə ola bilər. Təsadüfi deyildir ki,İŞİD-ə qarşı mübarizə məqsədilə Suriyaya
toplanan hərbi qüvvələr ,xüsusilə TU-95 (nüvə bombası daşıya bilən) tipli strateji bombardmançı təyyarələrin
Suriyaya gətirilməsi Qərbə verilən açıq mesajdır.
Suriya son günlərdə müasir siyasi tarixin ən paradoksal və ən önəmli mərhələlərindən birini yaşayır.
“Qordi düyünü” qədər mürəkkəb hadisələrlə zəngin olan bu proses tezliklə sülh yolu ilə həllini tapmalıdır.
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Nikson Doktrinasının qəbul olunmasına bir çox amillər səbəb olmuşdu.Bunlardan ən təsirlisi Koreyada
və Vyetnamda müharibələrdə ABŞ-ın məğlub olması və bir də növbəti prezident seçkisində Niksonun ikinci
dəfə dövlət başçısı vəzifəsini udmaq arzusu idi.Koreya müharibəsi Amerikanın İkinci Dünya mühari-bəsindən
sonra ilk dəfə qatıldığı ən dəhşətli bir savaş idi.B müharibənin xərclərin-dən bəhs edən Prezident Conson
müxbirlərə verdiyi müsahibəsində qeyd etdi ki, Koreya müharibəsinin bütün xərclərinin 90%-i ABŞ-ın çiynində
olub.Bu xərclərin ümumi miqdarı 50 mlrd.dollar məbləğinə çatırdı. O müharibədə Amerika ordusu-nun baş
komandanı müharibədə iştirak edən döyüşçülərin sayı haqqında aşağıdakı rəqəmləri açıqlayıb: bu
vuruşmalarda iştirak edən quru qoşunların 50%, dəniz döyüşçülərin 86% və hava qüvvələrinin 93%-i ABŞ
əsgərləri idi. ABŞ ordusunun yüksək rütbəli hərbi komandanlığı etiraf etdi ki, bu müharibədə onların tənha
nəsibi biabırcasına uduzmaq oldu, asiyalılar zəif texnika və sürsatla təchiz olunsalar da döyüş meydanında
onları dizə çökdürdülər.
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the second time Nixon idiKoreya war-five out of the Second World War, the United States participated for the
first time idiB most terrible war about the war costs from President Johnson in an interview with reporters,
said that 90% of the cost of the Korean War, the total amount of US $ 50 billion the amount of expenditures
reached olubBu shoulder. He is the commander in chief of the American army in the war on the number of soldiers who took part in the war, announced the following figures: 50% of the troops in the battles of the land,
sea and air forces of 86% to 93% of the fighters were US soldiers. A senior military commander of the US Army admitted that losing this war was indecently share their loneliness, Asians poor technique and ammunition
on the battlefield, but none of them cokdurdulər knee.
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ИРАН И НИКСОН (ГУАМ) УЧЕНИЕ
Были много факторов для принятия доктрины Никсона. Наиболее эффективным из войн в Корее
и Вьетнаме, чтобы победить Соединенные Штаты в следующих президентских выборах и желанием
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выиграть пост президента во второй раз Никсон idiKoreya войны пять из Второй мировой войны Соединенные Штаты впервые после войны, самой страшной войны xərclərinidiB Президент Джонсон
заявил в беседе с журналистами от разговоров о корейской войне, 90% всех расходов в размере US $ 50
млрд объем общих расходов достигла olubBu плечо. Он является главнокомандующим американской
армии в войне с числом солдат, принимавших участие в войне, объявила следующие цифры: 50% войск
в сражениях сухопутных, морских и воздушных сил 86% до 93% бойцов были американские солдаты.
Высокопоставленный военачальник армии США признал, что потери в этой войне было неприлично
делиться их одиночество, азиаты плохая техника и боеприпасы на поле боя, но ни один из них cokdurdulər колено.
Ключевые слова: Ричард Никсон, Суэцкий канал, Соединенные Штаты, доктрины Никсона,
война во Вьетнаме
Nikson Doktrinasının qəbul olunmasına bir çox amillər səbəb olmuşdu.Bunlardan ən təsirlisi Koreyada
və Vyetnamda müharibələrdə ABŞ-ın məğlub olması və bir də növbəti prezident seçkisində Niksonun ikinci
dəfə dövlət başçısı vəzifəsini udmaq arzusu idi.Koreya müharibəsi Amerikanın İkinci Dünya mühari-bəsindən
sonra ilk dəfə qatıldığı ən dəhşətli bir savaş idi.B müharibənin xərclərin-dən bəhs edən Prezident Conson
müxbirlərə verdiyi müsahibəsində qeyd etdi ki, Koreya müharibəsinin bütün xərclərinin 90%-i ABŞ-ın
çiynində olub.Bu xərclərin ümumi miqdarı 50 mlrd.dollar məbləğinə çatırdı. O müharibədə Amerika ordusunun baş komandanı müharibədə iştirak edən döyüşçülərin sayı haqqında aşağıdakı rəqəmləri açıqlayıb: bu
vuruşmalarda iştirak edən quru qoşunların 50%, dəniz döyüşçülərin 86% və hava qüvvələrinin 93%-i ABŞ
əsgərləri idi. ABŞ ordusunun yüksək rütbəli hərbi komandanlığı etiraf etdi ki, bu müharibədə onların tənha
nəsibi biabırcasına uduzmaq oldu, asiyalılar zəif texnika və sürsatla təchiz olunsalar da döyüş meydanında
onları dizə çökdürdülər.
1969-cu ilin yanvarın 20-də Amerikada şahın ən yaxın dostu Riçard Nikson ABŞ-ın prezidenti
kreslosunda əyləşdi.Bu dövrdə Yaxın və Uzaq Şərqdə baş verən gərgin hadisələr ABŞ-ın xarici siyasətində
dəyişiklik etməyi gündəmə gətirmişdi (1, s.400). Sovet İttifaqı ilə ABŞ arasında Vyetnam sindromuna görə
qarşıdur-manın şiddətlənməsi, ingilis hərbi qüvvələrinin Suveyş Kanalından Şərq tərəfə rayonlardan
çıxardılması, 6 günlük müharibədən sonra Yaxın Şərqdə böhranlı vəziyyət daha da dərinləşdi və s. bu kimi
hadisələr bu dövrdə beynəlxalq münasi-bətlərin siyasi mənzərəsini təşkil edirdi. Nikson ikinci dəfə Prezident
seçilmək üçün amerikalı seçicilər tərəfindən onun qarşısında aşağıdakı şərtlər qoyulmuşdu:
1. Vyetnamda müharibəni dayandırmaq;
2. Strateji silahların məhdudlaşdırılmasına dair Sovet İttifaqı ilə müqavilə imzalamaq.
Bu şərtlərin hər ikisinin yerinə yetirilməsi ABŞ-ın xarici siyasətində müəyyən dəyişikliklərin edilməsini
tələb edirdi.Bu dəyişikliklər 1969-cu ilin iyulun 26-da Nikson tərəfindən elan olunmuş doktrinada öz ifadəsini
tapdı.Bu sənəddə bir çox məsələlər şərh olunur və əsasən dövlətin xarici siyasətinin bir çox problemlərinin
həllinə yeni yanaşma elan olunmuşdu.Prezident bəyan etdi ki, ayrı-ayrı regionlarda fəal siyasət yeritmək üçün
hərbi xərclərinin artırılması tələb olunur.Bu məqsədlə həyata keçirilən siyasətdə ABŞ dünyanın müxtəlif
regionlarda birbaşa deyil, özünün inanılmış müttəfiqləri vasitəsilə çıxış edəcəkdir (2, s.65-116).Niksona görə
For-post adı altında seçilən bu müttəfiqlər, Vaşinqton tərəfindən öhdələrinə qoyulan vəzifələri yerinə yetirmək
üçün müasir standartlara uyğun sürsat və hərbi texnika ilə təchiz olunmuş və təlim görmüş orduya malik
olmalıdır.Forpostlar özünün hərbi qüdrətindən, maliyyə imkanları və region çərçivəsində nüfuzundan istifadə
etməklə ABŞ-ın həmin regionda iqtisadi, strateji və siyasi maraqlarının keşiyində durmalı idi.Beləliklə, bu
müttəfiqlərin ordusunun təşkilatı məsələləri, təchizatı və kadr hazırlığı problemləri ABŞ hökuməti öz öhdəsinə
götürürdü. Bu rejimlər sırasında aşağıdakı ölkələr: Cənubi Koreya, Cənubi Vyetnam, Filippin və İran (3, s.295)
birinci olaraq silahlandırılmalı, onların ABŞ-la yeni münasibətlərinin əsaslı hüquqi bazası yaradılmalı idi.
Riçard Nikson 1972-ci ilin yanvarın 21-də ABŞ Konqresinə göndərdiyi müra-ciətində elan etdiyi
Doktrina barəsində belə yazmışdı: «Amerika Birləşmiş Ştatları-nın xarici siyasəti dünyada baş verən
hadisələri, dəyişiklikləri və hərbi sahədə təbəddülatları nəzərə almalıdır. Biz ancaq o öhdəlikləri qəbul
etməliyik ki, onları yerinə yetirə bilək və bu öhdəliklərin icrasına hazırıq.Bizim azadlıq haqqında öhdə-
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liklərimiz böyük və silinməz olaraq qalmaqdadır. Lakin başqaları da bütün dünyada azadlığın müdafiəsilə
bağlı öhdələrinə düşən vəzifəni yerinə yetirməlidi. Biz başqa ölkələrə kömək edəcəyik ki, imkanlarını artıraraq
özlərini müdafiə etməyə qadir olsunlar» (sitat götürülüb: 4, s.3-7).
Ümumiyyətlə, Amerikanın yeni xarici siyasəti və strategiyasında elə asılı ölkə-ləri qüvvətləndirmək xətti
yeridirildi ki, onlar manovr etməyə və hərbi gücə malik olsunlar, onlar zəngin yeraltı sərvətlərin sahibi
olsunlar.Belə tipli ölkələr külli miqdarda silah satışı və ABŞ-ın ixracat əməliyyatları üçün əlverişli imkanlara
malik olsunlar.Nikson çalışırdı ki, silah yardımını silah və hərbi texnika satışına çevirsin.Buna görə də İran
şahına nüvə silahından başqa hər növ silah və hərbi texnika al-maq üçün geniş imkanlar yaradılmışdı.Bu
dövrdə maliyyə baxımından şahın im-kanları geniş idi.Beynəlxalq bazarlarda neftin qiymətinin bahalaşması
şaha imkan verirdi ki, müasir silah və hərbi texnika ilə təchiz olunmuş modern ordu yaratsın.Heç şübhəsiz,
İranın bu istiqamətdə əsas müştəriləri ABŞ və onun müttəfiqləri idi.Bu yolla da milyardlar dollar yenə də Qərb
ölkələrinin banklarına qayıdırdı.Nikson Doktrinasının fəlsəfəsini «forpostların əli ilə Amerika üçün vuruşmaq»
strategiyası (War by proxy) təşkil edirdi (5, s.401).
Moskvada rəsmi səfərdə olan Nikson 1972-ci ilin mayın 30-da yol üstü Tehrana gəldi.Tehranda şahla
görüş və danışıqların əsas predmeti ABŞ-la İran arasında münasibətlərin perspektivi, iki dövlət arasında hərbi
sahədə əməkdaşlıq, şahın Fars körfəzində əsas oyunçu olması və s. məsələlər ətrafında geniş müzakirə aparıldı.
Nikson İran ordusunun hər cürə silah və texnika ilə təchiz olunacağı barədə şaha qarantiya verdi. Başqa sözlə
İran ordusu nüvə silahından başqa ən son və modern hərbi sürsatla təchiz olunacağına əmin oldu (1, s.196).
Bu məsələ ilə əlaqədar H.Kisincer ABŞ Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Departa-mentinə yazırdı:
«Prezident təkid edir ki, hərbi təchizatın əldə olunması birinci növbədə İran dövlətinin öhdəsinə qoyulmalıdır.
Harada alınmasından asılı olmaya-raq, nəzakət qaydalarına riayət etməklə, Amerika silahlarına üstünlük
verilməlidir.Nəzərdə tutulmuş təchizatın keyfiyyəti haqqında lazımi tövsiyyələr verilməlidir» (7, s.324).
Nikson və Kisincer strategiyasına görə kalan miqdarda silah almaq məsələsin-də şaha qüdrətli bir
müttəfiq kimi tam ixtiyar verilməsi, Fars körfəzində Amerikanın mənafeyi və neft mənbələrinin mühafizəsi
məqsədi daşıyırdı (8, s.299) və Ameri-kanın belə bir forposta ehtiyacı vardı.
ABŞ dövləti İkinci Dünya müharibəsi qurtarandan sonra ötən dövr ərzində iki dəfə - birinci dəfə
Koreyada, ikinci dəfə isə Vyetnamda qanlı və dəhşətli müharibə-lərə birbaşa atılmışdı.
Nikson Doktrinasının qəbul olunmasına bir çox amillər səbəb olmuşdu.Bunlardan ən təsirlisi Koreyada
və Vyetnamda müharibələrdə ABŞ-ın məğlub olması və bir də növbəti prezident seçkisində Niksonun ikinci
dəfə dövlət başçısı vəzifəsini udmaq arzusu idi.Koreya müharibəsi Amerikanın İkinci Dünya mühari-bəsindən
sonra ilk dəfə qatıldığı ən dəhşətli bir savaş idi.B müharibənin xərclərin-dən bəhs edən Prezident Conson
müxbirlərə verdiyi müsahibəsində qeyd etdi ki, Koreya müharibəsinin bütün xərclərinin 90%-i ABŞ-ın
çiynində olub.Bu xərclərin ümumi miqdarı 50 mlrd.dollar məbləğinə çatırdı. O müharibədə Amerika ordusunun baş komandanı müharibədə iştirak edən döyüşçülərin sayı haqqında aşağıdakı rəqəmləri açıqlayıb: bu
vuruşmalarda iştirak edən quru qoşunların 50%, dəniz döyüşçülərin 86% və hava qüvvələrinin 93%-i ABŞ
əsgərləri idi. ABŞ ordusunun yüksək rütbəli hərbi komandanlığı etiraf etdi ki, bu müharibədə onların tənha
nəsibi biabırcasına uduzmaq oldu, asiyalılar zəif texnika və sürsatla təchiz olunsalar da döyüş meydanında
onları dizə çökdürdülər.
60-cı illərin birinci yarısında Vyetnam başlandı.Bu müharibə Koreya savaşına nisbətən daha dəhşətli və
ağır nəticələrlə sona çatdı.1965-ci ildən etibarən Ameri-kanın hərbi birləşmələri Vyetnam döyüşlərində birbaşa
iştirak etməklə, bu savaşın bütün ağırlığını və məsuliyyətini öhdələrinə götürürdülər.Bu müharibədə ABŞ və
onun müttəfiqləri tərəfindən iştirak edən silahlı qüvvələrin sayı yarım milyona çatır-dı. Bu vuruşmada ABŞ
tərəfindən iştirak edən hərbçilərdən 56550 nəfər öldürüldü, 303622 nəfər yaralandı və 2949 nəfər isə itkin
düşdü. Bu müharibənin xərcləri ağır idi və hər günü Amerikaya 500 milyon dollara başa gəlirdi.Müharibə
uzandıqca onun fəsadları da çoxalırdı.Döyüşlərdə Amerika hərbçilərinin yerli əhalilə və əsir-lərlə qeyri-insani
rəftarı həm ABŞ-ın özündə və həm də bütün dünyada kəskin etiraz dalğasının ucalmasına səbəb oldu, Dünya
Birliyi bu mənasız müharibənin tezliklə dayandırılmasını tələb edirdi.Amerikanın özündə də bu müharibəyə
kəskin reaksiya verənlər sırasında amerikalı analar, tələbələr və ziyalılar oldu.Beləliklə, döyüşlərdə həlak
olanların dəfn mərasimi antimüharibə toplantılarına çevrilirdi.
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Vyetnam müharibəsində uğursuzluq və onun ağır nəticələri ABŞ-ın beynəlxalq imicinə ciddi zərbə
vurdu, ölkə iqtisadiyyatına külli miqdarda ziyan dəydi. Kütləvi insan tələfatı və maddi itkilərlə müşaiyət
olunan bu müharibəyə işarə edənNikson çıxışlarının birində bəyan etdi: «Əgər bizim dostlar Amerikanın
qüdrətinə inamı əldən versələr, onda dünyanın taleyi necə olacaq?»(59, s.531).
Beləliklə, «Nikson Doktrinasnın» əsas məqsədi Vyetnam müharibəsini dayan-dırmaqla, yaxınlaşmaqda
olan seçkiləri uğurla başa çatdırmaq idi.Prezident seçki-silə bağlı amerika xalqının onun qarşısında qoyduğu
əsas şərtlərdən biri də məhz Vyetnamda müharibəni dayandırmaq idi.Niksonun ikinci dəfə prezident seçilməsinin bu müharibənin dayandırılmasından asılı olduğunu dərindən dərk edən Kisincer 1972-ci ilin oktyabrın son
həftəsində mətbuat nümayədələri qarşısında çıxışlarının birində bildirdi ki, «sülh yaxındır».Bu bəyanatdan bir
həftə sonra Amerikada keçi-rilən növbəti seçki kampaniyasında Nikson həlledici səslə yenidənABŞ-ın
preziden-ti seçildi.Massaçust ştatından başqa bütün ştatlarda Nikson 61% səslə seçkidə qalib gəldi.
Əlavə edək ki, Nikson seçki kampaniyasını udsun deyə ona böyük miqdarda maliyyə yardımı
göstərmişdi.
Beləliklə, «Nikson Doktrinasında» qarşıya qoyulan vəzifələri aşağıdakı kimi xülasə etmək olar:
1. Müttəfiq dövlətlərlə imzalanmış bütün sənədlərə sadiq qalmaq.
2. Müttəfiqlərdən hər hansının nüvə silahı hücumuna məruz qaldığı təqdirdə, onların nüvə çətiri
vasitəsilə təhlükəsizliklərini təmin etmək.
3. Müttəfiq dövlətləri lazımi sürsat və hərbi texnika ilə təmin etmək və bu öl-kələrin müdafiə sistemini
təşkil etmək məqsədilə milli kadrların hazırlanması sahə-sində onlara yardım etmək, lakin bir şərtlə ki, bu
ölkələr öz müdafiələrinin təşkilinin əsas məsuliyyətini öz öhdələrinə götürmüş olsunlar və müdafiənin təşkili
üçün zəru-ri olan insan qüvvəsilə bağlı məsələləri həll etmiş olsunlar.
Nikson doktrinasına uyğun olaraq Amerikanın Yaxın və Orta Şərq regionunda forpostu kimi nəzərdə
tutulan əsas müttəfiqi İran şahı idi. Qeyd edək ki, bu sənədə görə ABŞ-ın müttəfiqi kimi o ölkə seçilə bilərdi
ki, müəyyən region çərçivəsində Vaşinqtonun geoiqtisadi və geosiyasi maraqlarını və habelə bu ölkənin
prestijini qorumaq qüdrətinə və imkanlarına malik olsun. O dövrdə İran məhz bu parametrlərə malik idi.
Bundan başqa, 1953-cü il məlum hadisələrdən sonra İran-ABŞ münasi-bətləri daima yüksələn xətt boyu
inkişaf etməkdə olub. Bu illər ərzində iki dövlət arasında müxtəlif sahələrdə münasibətlərin bərqərarı və
inkişafını təmin edən geniş hüquqi baza yaradılmışdı.70-ci illərin əvvəllərində İran-ABŞ əlaqələrinin inkişaf
dinamikası keçmiş illərə nisbətdə ən yüksək həddə çatmışdı.Bu dövrdə iki dövlət arasında hərbi və iqtisadi
sahələrdə əməkdaşlıq «tam qarşılıqlı anlaşma» ruhunda inkişaf etmişdi.Münasibətlərin yüksək səviyyədə
qurulması bir tərəfdən İranın iqti-sadi inkişaf sahəsində 60-cı illərin ortalarından ibarət müəyyən irəliləyişlərin
olması və digər tərəfdən ölkə daxilində nisbi sakitlik, şah rejiminə imkan verirdi ki, Ameri-kanın forpostu
qismində öhdəsinə qoyulan vəzifələri «ləyaqətlə yerinə yetirsin».
70-ci illərin əvvəllərində Fars körfəzi regionun ictimai-siyasi həyatında mühüm bir hadisə baş verdi;
uzun illər boyu bu regionun ərəb ölkələrində ağalıq edən Böyük Britaniyanın mandat siyasəti iflasa uğradı.
İngilis orduları bu regionu tərk et-məli oldular.Böyük Britaniya dövlətinin bu qərarı İranda da birmənalı
qarşılan-madı. Bu xəbərin yayılması İranda Londonun beşinci sütun rolunu oynayan dairə-lərin təşvişinə
səbəb oldu.
İngilisin Fars körfəzindən getməsi nəticəsində yaranmış boşluğu amerikalılar doldburmağa çalışdılar.Bu
dövrdə yaranmış vəziyyətdən Sovetlər də istifadə edə bilərdilər və belə bir təşviş üçün əldə əsas da vardı.
Daima isti sulara can atan ruslar yaranmış vəziyyətdən maksimum bəhrələnmək niyyətində idilər. Əlavə edək
ki, bu dövrdə sovetlər artıq İraqda idi.Səddam rejimilə SSRİ arasında bir çox sahələrdə hər iki tərəfin
maraqlarına cavab verən sıx əlaqələr qurulmuşdu.İntəhası bu əlaqə-lərin təsir hüdudlarını genişləndirmək
lazım idi.Belə bir vəziyyətdə İranın ictimai-siyasi və iqtisadi həyatında kök salmış ingilislərin yerini
amerikalılar tutmalı idi. Doğrdur, bu prosesin əsası hələ 1953-cü il dövlət çevrilişindən sonra qoyulmuşdu,
ancaq onun geniş vüsət alması 60-cı illərin ikinci yarısında başlandı. İrana sovetlər əvəzində amerikalıların
gəlməsi, bu ölkədə ingilisin maraqları üçün bir o qədər də ciddi təhlükə hesab olunmurdu.Beləliklə, şah rejimi
70-ci illərin əvvəllərindən etibarən ABŞ-ın seçilmiş və etibarlı müttəfiqinə çevrildi.Bu barədə Niksonun özü də
xatirələrində etiraf etmişdir. O yazıb: «1953-cü ildən 1979-cu ilə qədər İran şahın rəhbərliyi altında regionda
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qərbin əsas təhlükəsizlik sütunu olaraq xidmət etmişdir» (9, s.134).
Qərb tədqiqatçılarından Funten Andre yazıb: «Regionda İran şahının əzələ nümayişləri və göydən
getmələri Nikson administrasiyasına regionla bağlı planların yerinə yetirilməsinə kömək edirdi. Buna görə də
ingilis hərbi birləşmələri 1971-ci ildə regiondan xaric olandan sonra burada ABŞ-ın maraqlarının qorunması
məsuliy-yəti İran şahının üzərinə qoyuldu.İki sütunlu hərbi birləşmə kimi sonra bu prosesə Səudiyyə
Ərəbistanı da qoşuldu və bu dövlət regionda ABŞ-ın iqtisadi maraqlarının qoruyucusu kimi fəaliyyət
göstərməli idi və buna da iki sütunlu maliyyə sütunu adı verilmişdi.Bu strategiyadan çıxış edərək ABŞ
administrasiyası İranı silahlandırmaq missiyasını öz üzərinə götürdü və əldə olunmuş razılığa əsasən İran
ordusuna nüvə silahından başqa istənilən sürsat və hərbi texnikanın verilməsi barədə razılıq əldə edildi.
Siyasətdə baş verən bu dəyişikliklərə aşağıdakı amillər təkan verdi: «Nikson Doktrinasının rəsmən qəbul
olunması; iki fövqəldövlət arasında konfrontasiyanın şiddətlənməsi; dünya bazarında neftin bahalaşması» (10,
s.298). Məhəmməd Rza şah İran-ABŞ münasibətlərinə qiymət verərək Amerika jurnalistlərilə müsahibəsin-də
dedi: «Deyə bilərəm ki, bizim əlaqələrimiz heç zaman indiki kimi yaxşı olma-mışdır» (11, s.264).
O dövrdə İran aşağıdakı mülahizələrə görə Amerikaın siyasətində nəzərdə tutulan vəzifələrin icrasına
təsir edən imkanlara malik idi:
1. İranın strateji əhəmiyyəti ölkənin cənubda zəngin neft yataqlarının mövcud olması, şimalda isə
kommunist dövlətilə qonşuluq, İranın beynəlxalq münasibətlər-də strateji mövqeini müəyyən edən əsas hesab
olunurdu. Ərəb ölkələri içərisində İran yeganə dövlət idi ki, Fars Körfəzi regionuna real təsir etmək gücünə və
imkan-larına malik idi.İranla müqayisədə Körfəzin cənub sahilləri boyu yerləşən ərəb ölkələrinin əksəriyyəti
kiçik və gücsüz idilər. Beləliklə, İran Fars Körfəzinin digər ölkələrinə nisbətən bu regionu nəzarətdə saxlaya
bilən əsas və başlıca oyunçu ola bilərdi. Bundan əlavə, İran Sovet İttfiaqının cənub ilə böyük məsafədə
müştərək sər-həddə malik idi və bu baxımdan da ABŞ dövləti üçün müstəsna strateji əhəmiyyəti olan bir
məkan hesab olunurdu.
2. İran cəmiyyəti sayca çox və istedad sahibli insanlardan təşəkkül tapıb. Buna görə də regionun başqa
ölkələrinə müqayisədə İrana daha çox əhəmiyyət verilir. İran şahı Amerikada rəsmi səfərdə olarkən onun
şərəfinə təşkil olunan ziyafətdə Nikson çıxış edərək dedi: «İran elə bir regionda yerləşir ki, sülhün təhdid
olduğu digər regionlara nisbətən mərkəziyyət rolunu oynadığından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. ABŞ-ın elə bir
İrana ehtiyacı var ki, o bizə dost olsun, müstəqil və sabit bir ölkə olsun. Elə bir İran ki, o, regionda daxili
sabitliyə malik olsun, Fars Körfəzində məsuliyyətli və yaradıcı öhdəlikləri üzərinə götürmüş olsun.Buna görə
də İranın qüdrətini möhkəmlətmək lazımdır ki, o, bütövlükdə beynəlxalq münasibətlərdə və ələlxüsus Fars
Körfəzi regionunda fəal rol oynaya bilsin.Bu isə Amerikanın vəzifəsidir» (12, VIII cild, № 14, s.140).
3. Fars Körfəzində sovetlərin nüfuzunun yayılmasının qarşısını almaq. Bu məsələ ABŞ strategiyasında
heç də yeni deyildi.Hələ 50-ci illərin ortalarında ABŞ müsəlman ölkələrinin iştirakı ilə İslam paktı yaratmaqla
sovet təsirinin Yaxın və Orta Şərqdə yayılmasının qarşısını almaq niyyətində idi.Lakin o dövrdə belə bir paktın
yaradılması bu plana Ərəb ölkələrinin və Əfqanıstanın mənfi münasibəti ucbatından baş tutmadı.İngilis hərbi
qüvvələrinin Fars Körfəzindən çıxarlıması nəticəsində yaranmış boşluğu sovetlər doldura bilərdilər.Sovetlər
tərəfindən belə bir addımın atılması mümkün idi və belə bir ehtimalın olması, Amerika hakim dairələrini ciddi
düşündürürdü.Vaşinqtonun belə düşünməyə əsası vardı, çünki ərəb dövlətlərindən bəzilərilə Sovet İttifaqı
arasında bir çox sahələrdə yaxından əmək-daşlıq bərqərar olunmuşdu. Bu dövlətlərin nüfuzundan və digər
imkanlarından isti-fadə etməklə, sovetlər Fars körfəzinə daxil ola bilərdi. Buna görə də, yeni tarixi şəraitdə
Fars körfəzini sovet nüfuzundan və ekspansiasından qorumaq vəzifələri «Nikson doktrinasına» görə İranın
belinə yüklənilmişdi.Belə bir şəraitdə İranın öhdəsinə qoyulan vəzifələrdən biri də NATO ilə SENTO-nu birbirinə körpü kimi birləşdirmək idi.Beləliklə, Avropadan tutmuş Türkiyə, Əfqanıstan, Pakistan və Cənubi-Şərqi
Asiyaya qədər böyük bir ərazidə sosialist dövlətlərinin sərhədləri boyu qərb strateqlərinin diliylə desək bir
müdafiyə və təhlükəsizlik kəməri yaranır-dı.Əslində bu tipli obyektlər soyuq müharibənin elementlərindən biri
idi və hər iki tərəfdən bu tipli tədbirlərə qabaqlayıcı tədbir kimi əl atılırdı.
4. İranın daxilində sabitlik və nisbi sakitlik. ABŞ dövləti hər hansı bir regionla bağlı öz strategiyasını
müəyyən edərkən elə müttəfiqlərə üstünlük verirdi ki, onlar öz hakimiyyətlərini davam etdirmək üçün lazımi
daxili əmniyyət və sabitliyə malik olsunlar.Vaşinqton ciddi qarşıdurma və qeyri-sabitliklə tanınan ölkələrdə
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hakimiy-yətdə olan rejimə, söykənmələ özünün regional siyasətini həyata keçirmirdi, çünki bu tipli rejimlər
heç zaman ABŞ-ın maraqlarına xidmət edə bilməzdi.İranla münasi-bətlər qurularkən ABŞ hakimiyyətdə olan
Pəhləvilər rejiminə bu ölçülərlə yanaş-mışdı.70-ci illərin əvvəllərində İranda artıq belə bir rejim hakimiyyətdə
idi.İran şahı müxtəlif metodlardan və hətta repressiya yolu ilə ölkədə sabit bir atmosfera yarada bilmiş, ictimaisiasi vəziyyəti nəzarətdə saxlamağa nail olmuşdu. Halbuki bu dövrdə Körfəzin başqa bir tərəfində olan Ərəb
ölkələrində ictimai-siyasi vəziyyət ağır idi, qeyri-sabitlik və qarşıdurmalarla yüklənən bu ölkələrdə
hakimiyyətdə olan rejimlər, ABŞ-ın bu regionda geosiyasi və geoiqtisadi maraqlarına xidmət etmək iqtidarına
və qüdrətinə malik deyildilər.
5. İranın xarici siyasətində ekspansiya elementləri. İranda hakimiyyətdə olan Məhəmməd Rzanın şəxsi
əxlaqında güclü hegemonçuluq, siyasi və hərbi ambisiya və diktatura xislətləri kök salmışdı.Onun idarəçilik
sistemində bu meyllər daha qabarıq bir şəkildə 70-ci illərin əvvəllərində təzahür etdi.«Nikson Doktrinası» elan
olunandan sonra regionun forporstuna çevrilən şah rejimi Fars körfəzində jandarma donunda kiçik
imperializmə çevrildi (13, s.382). Buna görə də ABŞ Fars körfəzində öz maraqlarının qoruyucusu kimi mühüm
«vəzifəni» əvvəl şah hökumətinə tapşırdı və bu vəzifənin öhdəsindən gəlmək üçün Tehrana nüvə silahından
başqa hər cür sürsat və hərbi texnikanın satılmasına icazə verildi (14, s.392).
Bu prosesdə ehtiyac içərisində çabalayan İran xalqının sosial-iqtisadi prob-lemlərinin həlli TehranVaşinqton ittifaqının maraq dairəsindən çox-kənarda idi.
6. Şah öz məqsədlərinə çatmaq üçün ABŞ xarici siyasət strateglərilə «dostluq» əlaqələrinin qurulmasına
xüsusi əhəmiyyət verirdi. Bu baxımdan Niksonla dostluq münasibətləri olan xarici ölkə rəhbərlərinin
siyahısında şahın adı ya üçüncü, ya da dördüncü sırada qeyd olunmuşdu. İran şahı haqqında Nikson yazıb:
«Şah Orta Şər-qin ən istedadlı rəhbərlərindən və ən yaxşı siyasətçilərindən biri idi. O layiqli rəhbər idi. Şah
Amerikanın Orta Şərqdə etibarlı dayağı və Aralıq dənizindən Əfqanıstana qədər ərazidə sabitlik rəmzi idi» (15,
s.146-148).
Respublikaçılar partiyasının hakimiyyətdə olduğu illərdə (1969-1976) İranla münasibətlər bir çox
sahələrdə yüksələn xətt boyu inkişaf etmişdir.«Nikson Doktri-nasına» uyğun olaraq bu illərdə İran forpost
rolunu oynamaqla Vaşinqtonun etibarlı bazasına çevrilmiş və bu bazanın əhatə dairəsi - Fars körfəzi və Hind
okeanı region-ları idi.İran tarixçisi Əlirza Əzğəndi haqlı olaraq yazır ki, «ABŞ nüfuzundan və diplomatik
imkanlarından istifadə edərək İran rejimini və şəxsən şahı Qərb ölkələri-nin etibarlı və sədaqətli müttəfiqinə
çevirdi» (16, s.357).Şah rejimi «Nikson Doktri-nasında» özünə münasib mövqe əldə edəndən sonra öhdəsinə
qoyulmuş vəzifələri icra etmək üçün mükəmməl hərbi sürsatla təchiz olandan sonra, regional münaqişə-lərdə
«jandarm libasında» zahir oldu. Bu münaqişələrdən aşağıdakıları göstərmək olar: Somaliya, İordaniyaya,
Mərakeşə və Şimali Yəmənə silah göndərildi. ABŞ-ın göstərişilə Omana hərbi müdaxilə olundu.
Bu dövrdə İraqda daxili vəziyyət gərginləşdi.Molla Mustafa Bərzaninin rəhbərliyilə (17, 31-ci cild,
s.416).İraq kürdləri avtonomiya uğrunda mübarizəni güc tətbiq etmək yolu ilə əldə etməyə üstünlük
verirdilər.Kürdlərin avtonomiya uğrunda mübarizəsindən ABŞ, İngiltərə və İsrail İraq rejiminə qarşı bir vasitə
kimi istfiadə etdilər.Kürdlərə silah, sürsat və maliyyə yardımı İran vasitəsilə həyata keçi-rilirdi.Kürd silahlı
dəstələrinin hazırlanmasında İran zabitləri yaxından iştirak edir-dilər.Kürdlərdən bir vasitə kimi istifadə
olunmasına səbəb, İraq dövləti tərəfindən 70-ci illərin əvvəllərində neft sənayesinin milliləşdirilməsi və İraqın
Sovet İttfiaqı ilə yaxınlaşması idi.İraq hökumətinin İranla və İsraillə də ciddi problemləri vardı. Beləliklə,
ABŞ, İngiltərə, İsrail və İrandan ibarət təşəkkül tapmış alyansın əsas məqsədi heç də İraqı parçalamaq deyildi,
panərəbizm siyasəti yeridən Səddam reji-mini kürdlərin əli ilə devirmək idi. Hətta bu illərdə İranla İsrailin
xüsusi xidmət orqanları - SAVAK və Mosad da kürdlərə kömək edirdilər (18, s.230).Uzun müd-dət şahın saray
naziri və ondan əvvəl Baş nazir işləmiş Əsədulla Ələm xatirələrində qeyd edir ki, İraq kürdləri yalnız İranın
yardımı ilə Bağdad rejiminə qarşı mübari-zəni davam etdirə bilirdilər.Şah bəyanatlarının birində etiraf etdik ki,
«bizim yardı-mımız olmasaydı onlar on gün belə Səddama müqavimət göstərə bilməzdilər» (19, s.664).1975-ci
ildə İranla İraq arasında imzalanmış Əlcəzair müqaviləsi əsasında iki ölkə arasında münasibətlər normal
məcraya qayıtdı.İran himayəsindən məhrum olan kürd hərəkatı İraq hökuməti tərəfindən yatırıldı.Bu məsələ ilə
əlaqədar Mark Kazivrovski qeyd edir ki, «Əlcəzair müqaviləsi imzalanandan sonra İranın yardımının
kəsilməsilə İraq hökuməti Barzanilərin qiyamını darmadağın etməyə müvəffəq oldu» (20, s.270).
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İranın Fars Körfəzində jandarm rolunda çıxış etməsi Oman hadisələrində daha qabarıq şəkildə təzahür
etdi.Oman sultanlığında insan hüquqları kobudcasına pozu-lurdu.Ağır sosial-iqtisadi problemlərin olması
müxalif qüvvələri silaha sarılmağa məcbur etmişdi.Oman sultanı Qabus müxalif qüvvələrin öhdəsindən
təkbaşına gələ bilmədiyini dərk edərək, İrana yardım üçün müraciət etməli oldu.1972-ci ilin mar-tında iki
dövlət arasında imzalanmış gizli müqaviləyə əsasən İran hökməti Omana hərbi yardım göstərməli idi.Qabusa
qarşı müxalif qüvvələr partizan adı altında Omanın Zoffar adlı vilayətində daha kəskin və mütəşəkkil çıxış
edirdilər.1973-cü ilin dekabrına kimi Zoffar partizanlarına qarşı mübarizə aparan Qabus ordusuna İranın
yardımı buraya yalnız hərbi texnikanın göndərilməsilə məhdudlaşırdı.Lakin Zoffardə yenə də partizan hərəkatı
səngimək bilmirdi.Sultan Qabusun hakimiyyəti üçün ciddi təhlükənin yarandığını dərk edən Qərb dövlətləri
İran şahına birbaşa hərbi müdaxilə etməyi təkid etdilər. Beləliklə, 1973-cü ilin dekabrında helikopter, hərb
gəmiləri və digər ağır texnika ilə silahlanmış İran ordusu «Dəmavənd əməliy-yatı» rəmzi ad altında Oman
ərazisinə hərbi müdaxilə etdi. ABŞ Dövlət Katibinin Yaxın və Orta Şərq üzrə köməkçisi Jozef Sisko
bəyanatında qeyd etdi ki, «artıq ehtiyac yoxdur ki, biz bu regiona hərbi müdaxilə edək, çünki uzun illərdir ki,
ABŞ İran və Səudiyyə ordusunu yenidən qurmaq üçün geniş miqyaslı köməklik edib» (20, s.428).
1974-cü ildə Oman ərazisində vuruşan İran ordusunun sayı 11 minə çatmışdı.1977-ci ilin oktyabrında
İran ordusunun son hücum əməliyyatı nəticəsində Zoffar partizanları məğlub oldular və bununla da Omanda
sultanlıq rejiminin saxlanması mümkün oldu (20, s.429).Oman hadisələrində əyani şəkildə sübut olundu ki,
ABŞ hökuməti şah rejimini özünə dayaq-forpost seçməkdə heç də səhv etməmiş-di.Vaşinqtonun tövsiyyəsilə
İran şahı Somali hadisələrinə də fəal müdaxilə etməli idi.Belə ki, 1977-ci ildə Somalinin silahlandırılması İran
rejiminin öhdəsinə qoyul-du.Afrika buynuzunda İran şahının fəaliyyəti Moskva tərəfindən nigarançılıqla
qarşılandı. Somalinin Ziyad Bare rejiminə külli miqdarda maliyyə yardım olunma-sına şah yalnız bir şərtlə
razılıq verdi ki, Somali hökuməti Sovet mütəxəssislərini bu ölkədən çıxarsın (20, s.470). İran şahı yalnız
bundan sonra silah göndər-məklə yardım etməyi də öhdəsinə götürdü.
Karter hökumətinin Xarici İşlər Naziri Sayrus Venc İran hökumətilə əlaqələrin aşağıdaık 5 istiqamətdə
qurulduğunu rəsmən təsdiq etdi:
1. Şah Qərbyönlü xarici siyasət kursu yeridən region ölkələrinə iqtisadi yardım edirdi.
2. Şah Cənubi-Qərbi Asiyada gərginliyin azalmasına təsir edirdi.
3. İran ordusu Omanda üsyanın yatırılmasında müstəsna rol oynadı.
4. İran Qərbin neftlə təmin edilməsində etibarlı mənbə idi.
5. İran şahı İsraili neft və neft məhsulları ilə təmin edən əsas mənbə idi (21, s.360).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Yer planeti boyunca yayılmaqda və qloballaşmaqda olan ekoloji böhran ilk növbədə insanın təbiət
əleyhinə fəaliyyətinin nəticəsində hazırda dünyanın başlıca qayğısına çevrilmişdir. Atmosferin çirklənməsi,
radioaktiv maddələrin ətraf mühiti zəhərləməsi və qlobal istiləşmə insan cəmiyyətinin mövcudluğunu
hədəfləməkdədir.
Məqalədə ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi, flora və faunanın qorunması, atmosfer hadisələrinə
nəzarət və təbii fəlakətlərin qarşısının alınması sahəsində dünya birliyinin fəaliyyəti araşdırılır, habelə təbiətin
qorunması sahəsində bir sıra beynəlxalq sənədlərin mahiyyəti açılıb göstərilir.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И БОРЬБА
ЗА ЕЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
Экологическая катастрофа распространяющая и глобальизаюшая по планету Земля являются
результатом антиприродных действий человека превратилось основным заботам мира. Загрязнение
атмосферы, заражение радиоактивными вешевствами окружающей среды и глобальное потепление
является угрозой существование человеческого общества.
В статье исследуется действии мирового сообщества в области обеспечение экологической
безопасности, охрана флора и фауны, контролирование атмосферных явлений и предотвращение природные катастрофы, а так же раскрывается сущность ряд международных документов по охране
природы.
Ключевые слова: глобальные проблемы, экологическая безопасность, флора и фауна, движение
«зеленных», климатические изменении, ВМО, Климатическая программа ООН, озонская «дыра»,
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GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND THE DIPLOMATIC-POLITICAL
STRUGGLE IN THE RESOLUTION OF THESE PROMLEMS
Environmental crisis which globalizing and spread all around the world has become a major concern,
first of all, as a result human activities against nature. Air pollution, poisoning environment by the radioactiv
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substances and global warming threaten the existence of human society.
In this article , the activities of the international community are investigated about environmental safety,
protection of flora and fauna , controlling atmosphere events and prevention natural disasters fields, and also,
as well as, the essences of the some several international documents about the environment protection are
found out.
Key Words: global issues, ecological security, flora and fauna, “green” movement, climate changes,
GMO, UN program on climate changes, the ozone hole, environment, air pollution, soil erosion, global warming.
Müasir dövrdə ümumplanet xarakteri daşıyan qlobal problemlərin içərisində ekoloji problemlər mühüm
rol oynayır, bu problemlər bəşəriyyətin mövcudluğu ilə bağlı olduğuna görə onların nizamlanması həm dünya
dövlətlərinin, həm də universal və regional təşkilatların başlıca qayğısına çevrilmişdir. Bu baxımdan BMT və
onun ixtisaslaşdırılmış qurumları təkcə sülh və beynəlxalq təhlükəsizliyin qorunması məqsədi ilə
yaradılmamışdır. Hazırkı dövrdə dünya müharibəsi və dövlətlər arası böyük müharibə təhlükəsi real görünmür,
bununla belə, dünyanın qlobal problemləri içərisində ekoloji təhlükəsizlik, flora və faunanın qorunması
mühüm əhəmiyyətə malikdir (9, 37-38). BMT nizamnaməsinin beynəlxalq iqtisadi və sosial əməkdaşlığa həsr
olunmuş IX fəslinin 55-ci maddəsində xalqların “həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə, əhalinin tam
məşğulluğuna, iqtisadi və sosial inkişafına, iqtisadi, sosial, səhiyyə və buna müvafiq sahələrdə beynəlxalq
problemlərin həllinə, mədəniyyət və təhsil sahələrində beynəlxalq əməkdaşlığa” zəmin yaratmaq məqsədilə
lazımi şəraitin yaradılması xüsusi vurğulanırdı ki, bu digər sahələrlə yanaşı ekologiyanın qorunması üçün
müvafiq tədbirlərin görünməsini tələb edirdi (1, 34).
Hazırda BMT-nin ekoloji təhlükəsizlik sahəsində qarşıya çıxan yeni tələblərə cavab verə bilməməsi
problemim elmi-nəzəri və praktiki tərəfləri ilə bağlıdır, belə ki, BMT Nizamnaməsində hər bir xalqların
təhlükəsiz, o cümlədən də ekoloji təhlükəsizlik baxımından yaşamaq hüququ təsbit edildiyi halda, digər
tərəfdən bunun təmin edilməsi üçün gücün və iradənin olmaması özünü göstərir ki, əgər dövlət sərhədlərinin
toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyünün saxlanmasına təminat verilmirsə, onda qalanlar yalnız kağız üzərində
öz əksini tapır.
Yaranmış yeni beynəlxalq şəraitdə beynəlxalq ekoloji təhlükəsizliyə milli hədələrin aradan qaldırılması
üçün yeni, ilk növbədə qeyri-hərbi yanaşmalar tələb olunur. Bu, nəinki iqtisadi və ətraf mühitin pisləşməsi
probleminə aiddir, həmçinin özünü qorumaya, dövlətin bütövlüyünün saxlanılması, separatizmin qarşısının
alınması və sərhədlərin toxunulmazlığı kimi məsələlərə aiddir. Müasir dövrdə iqtisadi böhranların, dövlətlər,
xalqlar və sosial qruplar arasında sosial ayrılıqların artması, flora və faunanın qorunmasını siyasi leksikondan
çıxarmış transmilli şirkətlər tərəfindən bütün yeni bazarların tutulması, hazırda dünyanın bütün regionlarında
milyonlarla insanları əhatə edən işsizlik, qaçqınlıq və miqrasiya, habelə natamam məşğulluq kimi sosial
problemlərlə nəticələnən sənaye sahələrinin dağılması artıq dünyanın bəlasına çevrilmişdir.
Beynəlxalq ekoloji təhlükəsizliyə qlobal çağırışların səsləndiyi müasir dövrdə və Yer planetində əhalinin
sürətlə artdığı müasir şəraitdə su və ərzaq resursların çatışmamazlığı və radioaktiv zəhərlənmələrin miqyası elə
ciddi problemə çevrilmişdir ki, onun həll edilməməsi bəşəriyyətin sonunu şərtləndirmiş olar. Hazırda əhalinin
kütləvi şəkildə şəhərlərdə toplaşması bir tərəfdən də urbanizasiya proseslərinin güclənməsinə, ənənəvi təbəqə
və strukturların pozulmasına səbəb olmuşdur. Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində dəyişikliklər nəinki qeyri-hərbi
təhlükənin artması, habelə təhlükəsizliyin strukturunun transformasiyası ilə xarakterizə olunur. Hazırda hərbi
və müdafiə komponentlərinin əhəmiyyətinin azalmaqda olduğu dövrdə dövlət və qlobal miqyasda sistemlərin
həyatı təminetməmə təhlükəsi artmaqda, bununla yanaşı ətraf mühitin eroziyası dərinləşməkdir.
Bəşəriyyət yarandığı dövrdən ətraf mühit insan fəaliyyətində mühüm rol oynamış və onun inkişafına
imkanlar yaratmaqdadır. Hazırda planetin başlıca qayğısına çevrilən məsələ ətraf mühitə ziyan vurmadan onun
gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Ekoloji problemlərin belə mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi XX əsrin 50-ci
illərindən etibarən yaranmağa başlamışdır və ilk növbədə elmi-texniki inkişafın nailiyyətləri ilə bağlıdır. Bu
dövrdən etibarən bir tərəfdən ətraf mühitə təsirlərin xarakterində fərqli ölçülərə keçilməsi baş verir, digər
tərəfdən qarşılıqlı asılılıq artır və dünya qloballaşır, nəhayət, dünyadakı proseslərin baş verənlər nəticəsində
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bir-birinə təsir etməsi ekoloji problemləri ön plana çıxarır.
Hazırda dünya mətbuatının və jurnalistikasının, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrinin ekoloji
problemlərə verdiyi diqqət atmosferin çirklənməsi, ozon “dəliyinin” yaranması nəticəsində Yerin flora və
faunasında baş verməkdə olan qlobal dəyişikliklərin fəsadları ilə bağlıdır. Bütün bunlar bəşəri fikri
düşündürməkdə, apokalipsis probleminə marağı getdikcə artmaqdadır. Nəzərə alsaq ki, uzun müddətdən bəri
atom müharibəsi təhlükəsi qarşısında qalmış bəşəriyyət onun fəsadlarından, flora və faunanın
zəhərlənməsindən, iqlim dəyişikliklərindən sanki xəbərsiz olmuş, bununla da vəziyyət indiki hala gəlmişdi,
yaranmaqda olan həyəcanın əsassız olmadığını görərik.
Dünyanı iki yerə bölməsi və ikiqütblü dünya qaydasının mövcud olduğu “Soyuq müharibə” erası başa
çatdıqdan, strateji hücum silahları ixtisar edildikdən və nüvə silahının əhəmiyyətli dərəcədə
məhdudlaşdırılmasından sonra ekoloji problemlərə münasibət sanki bir növ zəifləmişdi. Halbuki əvvəlki
dövrlərdə baş verənlərin nəticəsi idi ki, ekoloji fəlakət təhlükəsi qlobal miqyasda birinci yerə çıxmış,
bəşəriyyət üz-üzə dayandığı ölümcül təhlükənin miqyasını dərindən dərk etməyə başlamışdı. Məlum olduğu
kimi, cəmiyyət və təbiət həmişə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Onların birgə təması prosesində yaranmış
sivilizasiya, maddi və mənəvi mədəniyyət insanı əhatə edən “ikinci təbiət”ə çevrilməkdədir. İnsanın
fəaliyyətinin nəticəsində bəşəriyyətin həyatı üçün təhlükəli olan mühitin çirklənməsi, təbii resursların tədricən
tükənməsi qlobal ekoloji böhrana səbəb olmaqda və insanlığın mövcudluğu üçün təhlükə yaratmaqdadır.
Təbiətin bir hissəsi olan bəşəriyyət eyni zamanda ona qarşı çıxmaqdadır ki, ətraf aləm, coğrafi mühit bunun
intiqamını alır və cəmiyyətin inkişafına ciddi şəkildə mənfi təsir göstərərək onu müxtəlif bəlalara sürükləyir
(13).
Müasir politoloji fikirdə bəşəriyyət üçün aktuallığını zaman-zaman saxlayacaq qlobal problemlərin
təsnifatına müharibə və sülh məsələləri, demoqrafik problemlər, xammal, enerji mənbələri, ekoloji problemlər
daxildir. Coğrafi aləmin bəşər cəmiyyətin siyasi həyatında əhəmiyyəti eyni zamanda ətraf aləmin rolunu
mütləqləşdirir, iqlim və cəmiyyətin sosial quruluşu, iqlim və xalqın xarakteri arasında əlaqənin təzahür
formalarının müxtəlifliyi fərdlərin sosioloji və psixoloji durumunu müəyyənləşdirdiyi kimi, bəşəriyyətin
həyatında xarici faktorların oynadığı rolun da açılmasına xidmət edir (4, 322, 388).
Müasir dövrdə bəşəriyyətin “nəhəng geoloji qüvvə”yə çevrilməsi ona gətirib çıxarmışdır ki, onun təbiət
aləminə təsirinin gücü və forma müxtəlifliyi təbiətin özünü ictimai istehsalın inkişafını ləngitməyə və insanın
özünə neqativ təsir göstərməyə başlamasını şərtləndirmişdir və baş verməkdə olan bu proseslərin ciddi fəlsəfi
ümumiləşdirilmələrin aparılmasına ehtiyacı var. Təsadüfi deyil ki, mütəxəssislər sosial konfliktlərin başlaması
ilə eyni vaxta düşən təbiət və cəmiyyət hadisələrini - zəlzələləri, su daşqınlarını, ümummilli fəlakətləri,
cinayətkarların kütləvi şəkildə meydana gəlməsi və yayılmasını təbiətin artan müqavimətinin ilk göstəriciləri
kimi qiymətləndirirlər (5, 255). Hazırda dünyada cərəyan edən hadisələrin fonunda, xüsusilə təbii
kataklizmlərin ümumplanet xarakteri daşıması, qaçqınlığın və mühacirətin qlobal xarakter daşıması öz
növbəsində qlobal miqyas alan konflikt vəziyyətlərini şərtləndirməkdədir (12).
Planet əhalisinin ehtiyaclarının sürətlə artdığı müasir dövrdə onların təmin olunması elə kəskin problemə
çevrilmişdir ki, son illər gedən müzakirələrdə öz fəaliyyətini xeyli əvvəl başa çatdırmış BMT Qəyyumluq
Şurasını Dünya Ərzaq Təşkilatına çevirmək kimi məsələ gündəmə gəlmişdir (2, 16-17). Statistikaya görə,
ərzaq ehtiyatlarının çatışmamazlığının mövcud olduğu ölkələrdə dünya əhalisinin 2/3 hissəsi yaşayır və
əhalinin sıx məskunlaşdığı münbit ərazilərin intensiv istismar olunması nəticəsində həmin sahələr hər il 2%
azalır. Bunun tükənən resurslara da aid etmək olar. Mütəxəssislər 2500-cü ilə qədər bəşəriyyətin bütün metal
ehtiyatlarının tükənəcəyini göstərirlər. Bu ekoloji təhlükənin artıq nüvə müharibəsi təhlükəsi ilə eyni sıraya
qoyulması deməkdir. Hazırda ekoloji böhranın ilbəil artdığı göstərilir ki, buraya əsas təbii ehtiyatların
çatışmaması, mümkün təbii və geoloji kataklizmlərin qarşısıalınmaz xarakter alması, planetin canlı
orqanizmləri və bəşəriyyətin sağlamlığı üçün ətraf mühitin çirklənməsinin təhlükəli dərəcədə güclənməsi, flora
və faunanın kəskin deformasiyasını, atmosfer çirklənmələrini, iqtisadi və sosial-ekoloji konfiliktlərin yeni daha
dağıdıcı formalarının meydana gəlməsi və s. aid edirlər (14).
Ekoloqların apardıqları araşdırmalara görə, Yer atmosferinin çirklənməsi günü gündən daha təhlükəli
səviyyəyə yüksəlməkdədir. Belə ki, hazırda hər il atmosferə 250 milyon ton toz, 70 milyon kub metr qaz, 145
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milyon ton kükürd oksidi, 1 milyon ton qurğuşun birləşmələri və on minlərlə ton xlor və ftor birləşmələri atılır.
Bütün bunların nəticəsidir ki, yerin ozon təbəqəsinin dağılması baş verir, ozon “dəlikləri” meydana gəlir,
ultrabənövşəyi şüaların planetin ekologiyasına göstərdiyi təsir nəticələrinə görə atom bombasının partlaması
ilə müqayisə oluna bilər. İstehsal tullantılarının hidrosferə daxil olması, okeanlara, dənizlərə, çaylara və yeraltı
sulara axıdılmasının nəticələri isə özünü çox da gözlətmir. Nəzərə alsaq ki, hər il dünya okeanına 100 milyon
tondan çox neft və neft məhsulları tökülür, onda ekoloji fəlakətin konturları aydın görünər (10, 243).
Alimlərin apardığı araşdırmalar, əldə olunmuş nəticələrin ümumiləşdirilməsi və müvafiq tövsiyyələrin
hazırlanması gedişində atmosferin çirklənməsinin nəticələrinə aid ekoloji problemləri aşağıdakı kimi
qruplaşdıra bilərik:
- qlobal miqyasda istiləşmə atmosfer çirklənmələrinin nəticəsi kimi, ölkələrə müxtəlif səviyyələrdə
təsir göstərir;
- insanın antitəbiət fəaliyyətinin kəskin iqlim dəyişikliklərinə gətirib çıxarması;
- Yer planetinin ozon qatının azalması nəticəsində Antarktida üzərində ozon dəliyinin yaranması;
- turşuluğu çox olan yağışların yağması nəticəsində planetin flora və faunasının zədələnməsi;
- ekoloji böhranın tədricən ümumplanet miqyası alması və qaçılmaz xarakter kəsb etməsi.
Müasir təbiətşünaslığın iqlim dəyişiklikləri və istiləşməni dünya okeanının səviyyəsinin qalxması ilə
izah etməsinə baxmayaraq fikrimizcə, problemə kompleks yanaşma göstərilməlidir. İqlimin dəyişməsi ilə
əlaqədar 1988-ci ildə keçirilmiş Toronto, 1990-cı ildə keçirilmiş Cenevrə və 1998-ci ildə keçirilmiş Kioto
konfranslarının başlıca mövzusu insanın atmosferə təsirinin mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması olmuşdu.
Belə ki, Toronto konfransında atmosferə atılan zərərli qazların azaldılması ilə bağlı verilmiş təkliflərə əsasən
işçi qrupları yaradılır ki, bunların hazırladığı layihələrə əsasən 1990-cı ildə 135 dövlətin iştirakı ilə beynəlxalq
Cenevrə konfransı keçirilir. Konfransın başlıca nəticəsi iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı bəyannamə qəbulu
olmuşdu. Kioto konfransında isə daha gərgin diplomatik-siyasi mübarizə gedir və çətinliklə olsa da Kioto
protokolu imzalanır. Əldə edilmiş razılaşmalara əsasən inkişaf səviyyəsi yüksək olan 38 dövlət atmosferə
zərərli tullantıları azaldılması öhdəliyi götürürlər (6, 41).
XX yüzilliyin 70-ci illərindən etibarən elmi-texniki inqilabın nailiyyətlərinin həyata keçirilməsi
gedişində planetin ozon qatının nazilməsi 1980-ci ildən etibarən bəşəriyyəti narahat etməkdədir. Kosmik
araşdırmaların nəticəsində Antarktida üzərində ozon dəliyinin yaranmasının aşkarlanması BMT-nin 1987-ci il
Monreal konfransında müzakirəyə çıxarılır və Monreal protokoluna əsasən onun fəsadlarının aradan
qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq əməkdaşlığın zəruriliyi göstərilir. Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı
(ÜMT) əməkdaşlarının gərgin əməyi nəticəsində ərsəyə gəlmiş Ozon təbəqəsi üzərində qlobal müşahidə
sistemi yerdən və kosmosdan qurulmuş 140-dan çox müşahidə sistemindən ibarətdir. Müşahidələr yaranmış
vəziyyətin insan fəaliyyəti ilə yanaşı, astrofiziki proses olmasını da müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir (2,
75). Ozon dəliyinin insan fəaliyyəti olmayan Antraktida üzərində yaranması bu fikrin təsdiqi hesab edilir.
Hazırda atmosferin çirklənməsinin mühüm göstəricilərindən biri də turşuluğu çox olan yağışların
yağmasıdır. Yerin flora və faunasına mənfi təsir göstərən belə yağışların ilk dəfə ötən əsrin 70-ci illərinin
sonlarında Skandinaviya yarımadasında, daha sonra isə Almaniyada yağması BMT Ümumdünya
Meteorologiya Təşkilatını həyəcan təbili çalmağa vadar etmişdi. Yaranmış vəziyyətdə ÜMT İqlim proqramı
çərçivəsində araşdırmalar aparılmış, 1985 və 1994-cü illər konvensiyaları məhz bu problemlə bağlı meydana
gəlmişdi (2, 75). Göstərilən konvensiyalar iqlim dəyişikliklərinin mahiyyətinin öyrənilməsinə və ətraf mühitin
qorunması yollarının araşdırılmasına həsr olunmuşdu.
Ekoloji problemlər içərisində planetin yaşıl təbəqəsinin tədricən azalması və meşə massivlərinin əkin
yerləri ilə əvəz olunması yeni fəsadlara yol açmaqdadır. Belə ki, meşələr yer səthinin səhralaşmasına imkan
vermir, atmosferin oksigenlə zənginləşməsində mühüm rol oynayır. Meşələr həm də torpağın
münbitləşməsində, torpaq sürüşmələrinin qarşısının alınmasında, ekoloji fəlakətlərin önlənməsində və s. böyük
əhəmiyyətə malikdir. Meşələrin məhvi nəticəsində insanın fiziki vəziyyətində dərin çevrilmələr, yeni və daha
təhlükəli xəsətəliklər meydana gəlir. Təsadüfi deyil ki, məhz buna görə, 1990-cı ildən etibarən ÜMT nəzdində
Beynəlxalq ictimai elmlər Şürası “dünya ekoloji probleminin insan meyarı” adlı proqramı üzərində iş aparır (8,
67).
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Müasir dövrdə bəşəriyyət ətraf mühitlə bağlı mümkün risk sərhədlərini artıq keçməkdədir, hazırda
biosferin özünü nizamlama mexanizminin dağılması elə real təhlükəyə çevrilmişdir ki, bunun nətiçəsində yerli
ekoloji fəlakətlər tez-tez təkrarlanır (11). Belə ki, 1984-cü ildə Hindistanda Bxopali kimya zavodunda zəhərli
qazların sızması nəticəsində 200 min insan zəhərlənmiş, bunlardan 2,5 min nəfəri həlak olmuşdu. 1986-cı ildə
Bazeldə (İsveçrə) kimyəvi maddələr anbarında yanğın baş vermiş, Çernobıl AES-də baş verən partlayış
nəticəsində 3 milyon insan həyatını itirmiş, habelə Ukrayna, Belorusiya və Rusiya ərazilərinin çox hissəsi
ziyan çəkmişdi. Çernobıl faciəsinin təhlükəli nəticələri hazırda qlobal miqyas almışdır.
Ətraf mühitin qorunması və sivilizasiyanın inkişaf perspektivləri ilə bağlı ciddi narahatlıqlar 1972-ci
ildə keçirilmiş BMT-nin Stokholm konfransında geniş müzakirə mövzusuna çevrilmişdi. Müzakirələrin başlıca
yekunu Ətraf aləm üzrə BMT proqramı qəbul olunması olunmuşdu. Problemlə bağlı vəziyyətin böhran
həddinə çatması fövqəladə tədbirlərin görülməsini tələb edirdi. BMT-nin ətraf mühit üzrə ümumdünya
komissiyası, təcili ekoloji yardım mərkəzi və digər ümumdünya ekoloji təşkilatları məhz bu prosesdə
yaradılmışdı (7, 126).
Ətraf mühitin çirkləndirilməsinin qarşısının alınması və bu prosesə nəzarətin həyata keçirilməsi BMT və
onun ixtisaslaşmış müvafiq qurumlarının fəaliyyətində mühüm yer tutur. Belə ki, Ətraf mühit üzrə BMT
ümumdünya komissiyası 1987-ci ildə “indiki nəslin rifahının təmin edilməsi gələcək nəsli belə imkandan
məhrum etmək hesabına əldə olunmamalıdır” devizi altında məruzə dərc etdirmişdi. Məruzədən irəli gələn
vəzifələr 1989-cu ilin dekabrında BMT Baş Assambleyasında xüsusi müzakirə mövzusu olmuşdu.
Assambleyanın tövsiyyəsi ilə ciddi hazırlıq işlərindən sonra ətraf mühitin qorunması sahəsində iqtisadi inkişaf
strategiyasının hazırlanması məqsədilə dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi beynəlxalq konfransın
çağırılması qərara alınmışdı.
BMT-nin təşəbbüsü ilə ekoloji problemlərə həsr olunmuş Ümumdünya konfransı 1992-ci il iyunun 3-14də Rio de Janeyrada (Brazilya) fəaliyyətə başlamışdı. Konfrans ətraf mühitin inkişaf üzrə Bəyannamənin qəbul
edilməsi ilə başa çatmışdı. Bəyannamədə sivilizasiyanın inkişafına nail olmaq üçün əsas prinsiplər üzrə
dövlətin vəzifələri elan olunmuş və onun konsepsiyasının reallaşdırılması üzrə tövsiyyələr yer almış, habelə
beynəlxalq miqyasda əməkdaşlığı nəzərdə tutan 27 prinsipdən ibarət xüsusi sənəd qəbul edilmişdi. BMT-nin
iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının hazırlanması və qəbul olunması da bu konfransda mümkün
olmuşdu (3, 82).
Ümumiyyətlə, hazırda planet miqyası almaqda olan ekoloji böhran genişmiqyaslı ekoloji hərəkatları
meydana gətirmişdi ki, bunun nəticəsində hələ ötən əsrin 60-70-ci illərindən Qərbdə ilk ekoloji tətillər və
nümayişlər keçirilməyə başlamışdı. Az sonra - 80-ci illərin əvvəllərindən etibarən Qərbdə kütləvi xarakter
daşıyan demokratik “yaşıllar” hərəkatı yüksəldi. Avropanın Almaniya, Fransa, Belçika, Hollandiya kimi
ölkələrində “yaşıllar” partiyaları meydana gəldi və fəaliyyətə başladı. Ekologiyanın müdafiəsini, flora və
faunanın qorunmasını ali məqsədi elan edən belə hərəkat və partiyalar artıq öz siyasi tələbləri ilə çıxış edir,
parlamentdə öz deputatları ilə təmsil olunur, təmsil etdikləri sahələrdə qanunvericiliyin inkişaf etdirilməsinə
nail olur və tədricən fəaliyyət dairələrini genişləndirirdilər.
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TÜRKİYƏNİN XARİCİ SİYASƏTİNDƏ İSLAM AMİLİ
Bir dövlətin xarici siyasətini təyin edən ünsürlər müxtəlifdir. İqtisadi və siyasi maraqlar, təhlükəsizlik,
ictimai maraqlar və s. xarici siyasəti formalaşdıran təməl ünsürlər sayılır. Lakin XX əsrin ikinci yarısından
etibarən din faktorunun beynəlxalq əlaqələrdə rolu təkrarən artmış və xarici siyasətin formalaşmasında
əhəmiyyətli rol oynamağa başlamışdır. İslamı qəbul etməsindən qısa müddət sonra türklər İslam dininin
qoruyucusu mövqeyinə gəlmişlər. Bu gün Türkiyə islam dünyasının ən öndə gələn dövlətlərindən biridir və
islamın türk ictimai həyatının demək olar ki, bütün sahələrində danılmaz bir təsiri vardır. Həm daxili, həm də
xarici siyasətdə din amilinın təsiri artmağa başlamışdır. Məqalənin başlıca məqsədi də Türkiyənin xarici
siyasətində islam amilinin rolunu araşdırmaqdır.
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ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В ВНЕШНИЙ ПОЛИТИКИ TУРЦИИ
Есть различные факторы, которые определяют внешнюю политику государства. Экономические и политические интересы, безопасность, общественные интересы и так д. является одним из
основных элементов, которые формируют внешнюю политику. Однако, начиная со второй половины
ХХ века, роль религиозного фактора в международных отношениях и внешней политике увеличилась и
снова начал играть важную роль в формировании. Вскоре после принятия ислама, турки пришли в положение протектора ислама. Сегодня Турция является одним из самых выдающийся страна исламского мира и ислама почти во всех областях в общественной жизни Турции есть неоспоримый эффект. И внутренняя и внешняя политика стала увеличиваться влияние религиозного фактора. Основная цель этой стати является исследование роли исламского фактора внешней политики Турции
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ISLAMIC FACTOR IN TURKISH FOREIGN POLICY
The specific elements of the foreign policy of a state are different. Political and economic interests, safety, social interests are the basic elements which formed foreign policy. But second half of the XX century the
role of the religion has increased again in international relations and starts to play an important role in the
formation of foreign policy. After a few time from adoption of Islam, the Turkish people became the protector
of Islam. Today Turkey is one of the most developed countries of Islamic world and Islam has influenced al-
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most on all areas of Turkish social life. Effect of the religious factor has increased in both internal and foreign
policy. The main purpose of this article is to investigate the role of the Islamic factor in Turkish foreign policy.
Key words: Turkey, foreign policy, Islam, secular state
Vestfal Nizamı ilə beynəlxalq əlaqələrdə çəkisini itirən din faktorunun XX əsrin ikinci yarısından
etibarən təkrar təsir qüvvəsi artmağa başlamıştır. XX əsrin ikinci yarısı ilə dinin, istər Qərb istərsə də Şərq
cəmiyyətlərində rolu artmış və beynəlxalq əlaqələrdə təkrar əhəmiyyətli bir mövqe əldə etmişdir. Xüsusilə
1979-cu ildə İranda reallaşan inqilab və 11 sentyabr 2001-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən
terror hadisəsi dinin beynəlxalq münasibətlərdəki rolunun sürətlə yüksəlməsinə zəmin hazırlamışdır. ( 1, s. 3 )
Ümumi olaraq din ilə ictimaiyyət, xüsusilə din ilə siyasət-dolayısıyla da din ilə xarici siyasət arasındakı əlaqəni
düzgün qiymətləndirmək üçün ilk növbədə dinin ictimai həyata, dolayısıyla siyasətə, fərqli cəmiyyətlərdə
fərqli dərəcələrdə təsirini qəbul etmək vacibdir. Beləki bu təsir müsəlman cəmiyyətlərdə digər cəmiyyətlərə
nisbətən daha çox qabarıqdır. Bunun səbəbini İslamın xüsusiyyətlərinə bağlayan yanaşmaya görə, islamda din
və siyasət bir-birbindən ayrılmazdır. Bu baxımdan da dünyəvilik yalnız Qərb (xristian) cəmiyyətlərinə xasdır
və müsəlman cəmiyyətlərə tətbiq oluna bilməz. Bu yanaşmaya qarşı olan tədqiqatçıların fikrincə isə din ilə
ictimai nizam anlayışı arasındakı möhkəm asılılıq yalnız islam deyil, xristianlıq və yəhudilik daxil bütün
dinlərə xas olan bir xüsusiyyətdir.
Türkiyə dünyəvi müsəlman ölkə olmaq xüsusiyyətinə malikdir. Türkiyə müsəlman bir ölkədir, lakin bir
islam dövləti deyildir. Bundan başqa, Türkiyə xüsusi bir dünyəvilik təcrübəsinə malikdir. Beləki, heç bir
müsəlman ölkə din-dövlət münasibətləri mövzusunda Türkiyənin gerçəkləşdirdiyi köklü dönüşümə nail
olmamışdır. Bu mənada Türkiyə demokratiya ilə idarə olunan tək müsəlman ölkə olaraq qəbul olunur. ( 5, s.
186 )
Türkiyədə Cümhuriyyətin qurulmasından bəri cəmiyyətin "dini" və "siyasi" sahələrini bir-birindən
ayırmaq üçün şüurlu bir səy göstərilmiş və siyasi nəzarət mexanizmləri arasında dinin yer almamasına diqqət
edilmişdir. Bu gün Türkiyədə islamın ictimai həyatın demək olar ki, bütün sahələrində danılmaz bir təsiri
vardır. İslam Türkiyədə istər fərdi, istərsədə ictimai kimliyin təməllərini yaradan bir ünsürdür. Məhz buna görə
də islamın ictimai həyatın və siyasi birliyin üzvü olmaq üçün əhəmiyyətli və təməl bir ölçü əmələ gətirməsi
fikri əksəriyyət tərəfindən qəbul olunur. Ayrıca, siyasi legitimliyin təmin olunmasında orta dərəcəli bir rola
sahib olan islam həm də siyasi idealogiyanın təməllərindən biridir. Bununla birlikdə dinin ölkə siyasi
həyatındakı təsiri zamanla dəyişən bir xüsusiyyətə sahib olmuşdur. Beləki, Türkiyədə Cümhuriyyət
dönəmində siyasi islamın rolunu və siyasətdəki yerini təyin edən ən əhəmiyyətli ünsür xalq deyil, dövlət
olmuşur. Siyasət ilə islam arasındakı münasibətləri və sərhədlərini təyin edən amil Türk dövlətinin dünyəvi
xarakteri olmuşdur. Türkiyədə din ilə xarici siyasətin əlaqəsi baxımından ən diqqətə çarpan və təəccüblü olan
vəziyyət dinin, yəni islamın dövlət tərəfindən istifadəsidır. Türkiyədə dövlət dinə qarşı hər zaman məsafəli
davranmışdır. Buna baxmayaraq, hakimiyyət dini lazım gördüyündə dövlət maraqlarını hərəkətə gətirəcək
faydalı bir qaynaq olaraq görmüşdür və bu gün də görməyə davam etməkdədir. ( 4, s. 53 )
Bu yanaşma, yəni islamın dövlət tərəfindən istifadə edilməsi, Osmanlı dönəmindən bəri davam edən bir
faktdır. Məs, XIX əsrdə Osmanlı imperatorluğunun xarici siyasətində əsas oxu əmələ gətirən Panislamizm
əslində dövlətin qurtuluşunu təmin etmək üçün sınanan üsullardan biri idi. XIX əsrin sonlarına doğru Osmanlı
imperatorluğu parçalanmağa başlamış və imperatorluğu bir arada tutmaq üçün həyata keçirilən “Osmanlıçılıq”
siyasəti uğursuz olmuşdur. ( 3, s.26 )
Türkiyənin xarici siyasətində islamdan istifadənin bir başqa nümunəsi ölkənin İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatında üzvlüyüdür. Təşkilatdakı üzvlük statusu, hərhalda ancaq praqmatizmlə açıqlana bilər.
Ümumiyyətlə Türkiyənin xarici siyasətinin təməl xüsusiyyətlərindən olan praqmatizm, Türkiyənin İƏT
qarşısındakı mövqeyi üçün də keçərlidir. Beləki Türkiyənin İƏT-lə olan əlaqəsinin səbəbləri başlıca olaraq iki
nöqtədə toplana bilər. Bunlardan birincisi siyasi səbəblər, ikincisi iqtisadi səbəblərdir. Türkiyənin 1960-cı
illərin ortalarından etibarən xarici siyasətinin çox yönlü bir xüsusiyyət qazanması, 1974-cü il Kipr Barış
hərəkatı sonrası beynəlxalq dəstək arayışları, 1980-ci il sonrası beynəlxalq sahədə təkliyini aradan qaldırma
səyləri bu siyasi səbəblərin ən önəmliləridir. İqtisadi səbəblər isə əsasən 1973-cü ildə baş verən neft böhranı ilə
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əlaqədardır. Beləki, 1973-cu il neft böhranının təsirlərini aradan qaldırma narahatlığı Türkiyəni, demək olar
hamısı İƏT-in üzvü olan və neft istehsalçısı kimi tanınan Orta Şərqin islam ölkələrinə yönəltmişdir. (2, s. 146)
İslamın Türkiyə xarici siyasətində əks olunmasını ümumi olaraq üç şəkildə görmək mümkündür.
Birincisi, Türk kimliyinin bir motivi və ölçüsü olaraq islamın xarici siyasətə təsiridir. Beləki bu təsir qaçılmaz
olmaqla birlikdə, son dərəcə məhduddur. Ikincisi, Türkiyənin xarici siyasətdə dünyəvi bir dövlət olaraq duruşu
söz mövzusudur. Bu duruşun zəruriliyi, xüsusilə Soyuq müharibə sonrasında daha açıq şəkildə ortaya
çıxmışdır. Türkiyənin, dünyanın ən problemli üç bölgəsi (Balkanlar, Qafqaz, Orta Şərq) ilə kəsişən
koordinatları dünyəviliyi, bu coğrafiyada bir "varlıq səbəbi” olaraq ortaya qoymaqdadır. Türkiyənin xroniki
olaraq böhran yaşayan və davamlı münaqişələrin olduğu bir coğrafiyada həyatını davam etdirməsinə
dünyəviliyin təsiri çox böyükdür. Çünki, bu coğrafiyadakı qarşıdurma və savaşlar, çox böyük nisbətdə dini
səbəbli ya da dini örtüklüdür və bu coğrafiyadakı toplumlar hansı dindən olmasından asılı olmayaraq dünyəvi
sistemə sahib deyil. Üçüncüsü, islamcı hərəkatların iqtidar olduqları zamanlar ideologiyalarını xarici siyasətə
köçürmək cəhdlərdiridir. Hərçənd, ölkə siyasi həyatda islamcı partiyaların iqtidarı mövzusunda çox məhdud
bir təcrübəyə malikdir. Bununla birlikdə, iqtidara gələn bütün islamcı partiyaların bu istiqamətdə bir seçimləri
və seçimlərini həyata keçirmə səyləri söz mövzusudur. Ancaq, bu səylər demək olar ki hər zaman nəticəsiz
qalmışdır. Bunun ən əhəmiyyətli səbəbi də, dövlətin dünyəvi xarakteri olmuşdur (6).
İslam, Türkiyənin müsəlman ölkələrlə münasibətlərində, həm uzaqlaşdırıcı həm də yaxınlaşdırıcı bir
faktor olmuşdur. İslamın uzaqlaşdırıcı bir təsir yaratmasının səbəbi, Türkiyənin xarici siyasətinin əsas düsturu
olan qərbləşmə meyli ilə bağlıdır. Bu amil Türkiyənin müsəlman ölkələrə məsafəli dayanmasına səbəb
olmuşdur. Çünki, Türkiyə ətrafında özü istisna olmaqla bütün müsəlman ölkələr Şərq ölkələridir. Özünü
"qərbli" olaraq qəbul və ifadə edən Türkiyənin Şərq ölkələrilə münasibətləri çox məhdud olmuşdur. Xüsusilə
də, Cumhüriyyətin qurulmasından 1960-cı illərə qədər uzun illər boyunca, müsəlman ölkələr Türkiyə xarici
siyasətinin maraq dairəsinə daxil olmamışdır. Əslində, ikinci dünya müharibəsinin bitməsinə qədər olan
dövrdə müstəqil müsəlman ölkələrini sayı da çox azdır. Müsəlman cəmiyyətlərin müstəqil dövlətlər olaraq sıx
şəkildə ortaya çıxmaları müharibə sonrası başlamışdır. Digər tərəfdən, müstəqilliyini yeni qazanan çox sayda
müsəlman ölkələrinin əsrlər boyu Osmanlı torpağı olması da Türkiyənin bu ölkələrə məsafəli davranmasının
səbəblərindən biri olmuşdur. 1960-cı illərin ortalarından etibarən isə Türkiyənin müsəlman ölkələrlə
münasibətləri sürətli bir şəkildə inkişaf etmişdir.
İslamın yaxınlaşdırıcı təsiri isə, daha çox fövqəladə şərtlər daxilində baş vermişdir. Türkiyənin
müsəlman ölkələrlə yaxınlaşmasında iki təməl səbəbin olduğu deyilə bilər. Birincisi, beynəlxalq sahədə
ehtiyac duyduğu dəstəyi təmin etmək istəyidir. Bu məqsədlə ölkə istər BMT çərçivəsində, istərsə də
beynəlxalq mühitdə əhəmiyyətli bir yerə sahib olan müsəlman ölkələrə yönəlmişdir.
Bu baxımdan deyilə bilər ki, Türkiyə, islam ünsürünün təsiriylə Qərbdən uzaqlaşmamış, lakin, Qərbdən
uzaqlaşdığı zamanlarda islama daha çox sarılmışdır. Ancaq Türkiyə, heç bir zaman bu iki ünsürü, "islam"ı və
“Qərb"i bir-birinin alternativi olaraq görməmiş, əksinə bir-birini tarazlayan ünsür kimi qəbul etmişdir.
Türkiyə bir müsəlman ölkə olaraq müsəlman olmayan bir ölkə ilə "dini" səbəbli bir münaqişə
yaşamamışdır. Hansı səviyyədə olursa olsun, müsəlman - müsəlman olmayan təməlinə söykənən bir
münaqişənin səbəbkarı ya da tərəfi olmaq hərhalda Türkiyənin ən son seçim edəcəyi bir vəziyyətdir. Bu,
Türkiyənin ənənəvi xarici siyasətinə və Respublikanın dünyəvi fəlsəfəsinə ziddir. Müsəlman olmayan hər
hansı bir ölkə ilə dini səbəbli münaqişə yaşamayan Türkiyənin xarici siyasətində dini səbəbli tək problemi
müsəlman ölkə olan İranla olmuşdur. İran, Türkiyənin ən azından üzdə dini qaynaqlı problemlər yaşadığı tək
ölkədir. Əslində iki ölkə arasında dini səbəblərdən daha çox regional güc olmaq uğrunda mübarizə gedir.
Soyuq müharibə”nin başa çatması bir çox ölkə kimi Türkiyə üçün də çox sayıda qeyri-müəyyənliklər
ortaya çıxardı. Bu qeyri-müəyyənliklər müəyyən qədər Türkiyə daxili siyasəti və iqtisadiyyatı, amma daha çox
Türkiyənin xarici siyasəti ilə bağlı idi. Ümumiyyətlə son onillikdə Türkiyə Respublikasının xarici siyasi
kursu əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalıb. Ənənəvi olaraq Türkiyə beynəlxalq münasibətlərin həm
regional, həm də qlobal sistemində "Qərblə Şərq arasında körpü" kimi qəbul olunurdu. Qərb üçün o, hər
şeydən öncə İslam dünyasında etibarlı müttəfiqdir. Ərəb ölkələri üçün Türkiyə Osmanlı İmperiyasının
varisi, qeyri-müsəlman qüvvələrlə bərabər səviyyədə danışıqlar apara bilən ölkədir. Yeni əsrin başlanğıcı
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Türkiyənin inkişafında dönüş nöqtəsi oldu, bu isə, şübhəsiz ki, xarici siyasətin inkişafındakı prioritetlərin
dəyişməsində əks olundu. 2002-ci ildə Ədalət və İnkişaf Partiyasının hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkə
həyatında baş verən transformasiyalar ilk olaraq ölkə rəhbərliyinin yeni xarici siyasət konsepsiyasının
tapılması zərurəti ilə daha müstəqil inkişaf yolu seçmək cəhdində özünü büruzə verdi. Nüfuz dairəsinin
genişləndirilməsi onun əsas prinsiplərindən birinə çevrildi. Nəhəng Osmanı İmperiyasının dirçəlişi
ideyasına əsaslanan "strateji dərinlik" konsepsiyası- “yeni osmanlıçılıq” XXI əsrin əvvəlində Türkiyənin
müstəqil xarici siyasətinin fəallaşması üçün əsas oldu. (9)
Beləki, “Soyuq müharibə”dən dərhal sonra Türkiyənin “model ölkə” olduğuna dair fikirlər də
səsləndirilirdi. Türkiyənin və yeni müstəqil olmuş Türk respublikalarının daxilində də tərəfdarı olan bu fikrin
əslində ABŞ-ın istəyi olduğu iddia edilirdi. Türkiyənin dünyəvi Türk-Müsəlman dövləti imici ilə yeni sistem
axtarışında olan Azərbaycan və Orta Asiya dövlətləri üçün nümunə ola biləcəyi və bunun da regionda
uzunmüddətli sülh və əməkdaşlıq üçün imkanları artıracağı qeyd olunurdu. AK Parti (Adalet ve Kalkınma
Partisi - Ədalət və İnkişaf Partiyası) iqtidarı ilə birgə buna “mülayim siyasi İslam” amili də əlavə olundu və
Türkiyənin daha geniş coğrafiya üçün (təxminən bütün İslam dünyası üçün) model ola biləcəyi qeyd olunmağa
başlandı.
Bəs Türkiyə buna nə qədər hazır və layiq idi? Doğurdan da, “Soyuq Müharibə”dən sonrakı mənzərədə
Türkiyə müasir, insan hüquqlarına və azadlıqlara ən çox hörmət edən, ən demokratik “Müsəlman dövlət” (bu
ifadə şərtidir və əhalisinin çoxu özünü Müsəlman adlandıran ölkələr nəzərdə tutulur) idi. Türkiyənin model
ölkə kimi mövqeyini gücləndirən amillərdən biri də bu ölkədə dinə münasibət, dinin cəmiyyətdə və siyasi
həyatda oynadığı rola dair müsbət düşüncə idi. Müxtəlif dini qrupların (məzhəb, təriqət və icmalar) mövcud
olduğu bu ölkədə əsasən Türkiyə müsəlmanlarının digər ölkələrlə müqayisədə daha çox mühakimə etməyi
xoşladığı, daha çox dəyərlərə və haqqa önəm verdiyi, dini dəyərlərini maraqlara qurban vermədiyi, heç bir fərq
qoymadan dünyanın hər yerindəki müsəlmanların dərdlərinə şərik olmağa çalışdığı və s. qəbul olunurdu. Dini
baxımdan mənfi məqamlar kimi bir yandan əksəriyyət və eləcə də xaricilər tərəfindən “radikal” olaraq qəbul
edilən icmalar mövcudluğu (hansı ki, bunların bəziləri digər qrupların varlığını belə qəbul etmirdilər və öz
həyat tərzlərini zorla hamıya qəbul etdirmək istəyirdilər), digər yandan isə hicablılara qoyulan qadağalar (eləcə
də ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına məhdudiyyətlər, seçilmiş hicablı millət vəkilinin parlamentin
işində iştirakına məhdudiyyət) diqqətçəkirdi. ( 8 )
Yeni yüzilliyin ilk onilliyində Türkiyənin İslam yönümlü siyasi elitasının xarici siyasətin yeni
strategiyasında "yeni osmanlıçılığa" üstünlük verməsi bu ideologiyanı tədricən onun daxili və xüsusən də
xarici siyasətinin nüvəsinə çevirdi. Türkiyə xarici siyasətinin təməl keyfiyyətləri və prinsipləri, AKP iqtidarı
dövründə də varlığını qoruyub saxlamışdır. AKP iqtidarı dövründə ölkə xarici siyasətinin, əslində klassikənənəvi xəttindən kənara çıxmadığı və get-gedə AKP-nin xarici siyasət anlayışının da bu xəttə dayandığı
deyilə bilər. Bu səbəbdən, AKP-nin xarici siyasətinə dair fərqli fikirlərə baxmayarq, ölkənin xarici siyasətinin
AKP iqtidarı əvvəlinə görə daha dəyişik bir mövqedə olduğunu da söyləmək çətindir.
Əslində AKP-nin Türkiyəyə gətirdiyi dəyişimin ən görünür yanı İslaın daxili və xarici siyasətdəki yerinə
bağlıdır. Beləki Pew Araşdırma Mərkəzi, Türkiyə ilə bağlı yayımladığı son çalışmaTürk xalqının 69%-nin
İslamın siyasətdə böyük bir rol oynadığı qənaətinə sahib olduğunu ifadə edir. 2002-ci ildə bu rəqəm 45% idi.
(7)
Geosiyasi "yeni osmanlıçılıq" konsepsiyasının baş memarı, Türkiyənin xarici işlər naziri Əhməd
Davudoğlu 2009-cu ilin noyabr ayında bəyan etmişdir ki, "Osmanlı imperiyasının qoyduğu miras vardır.
Bizi "yeni osmanlıçılar" adlandırırlar. Bəli, biz "yeni osmanlılar"ıq. Biz qonşu dövlətlərlə məşğul
olmalıyıq. Biz hətta Afrikaya da gedirik. Böyük dövlətlər bunu çaşqınlıqla izləyirlər".
Əhməd Davudoğlu hesab edir ki, ABŞ və Avropadan asılılıq Türkiyənin xarici siyasətində tarazlığı
pozmuş, milli və regional maraqlara ziyan vurmuşdur. "Buna görə də "Osmanlı" mirasını öz himayəmizə
götürməliyik" deyə o, qeyd edib. Onun fikirlərinə görə, "yeni osmanlıçılıq" Türkiyənin xarici siyasətində
aşağıdakı fundamental müddəalara əsaslanmalıdır:
Birincisi, Türkiyə Yaxın Şərqdə və Mərkəzi Avrasiyada təhlükəsizliyin əsas elementlərindən biri
olduğundan artıq ABŞ və NATO-nun "kiçik qardaşı" rolunda çıxış etmir. Buradan da Türkiyənin Yaxın
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Şərqdə və Cənubi Qafqazda vasitəçilik təşəbbüslərini göstərməsi ideyaları irəli gəlir. "Yeni
osmanlıçılığ"ın aqressiv aspektləri yoxdur. Bununla belə, regionun aparıcı dövlətlərindən birinə çevrilmək
üçün Türkiyə daha fəal diplomatik və iqtisadi siyasət həyata keçirməlidir.
İkincisi, "yeni osmanlıçılığ"ın həyata keçirilməsində vasitə kimi Türkiyə Yaxın Şərq istiqamətində
Suriya, Livan, Misir, İraq, Fars körfəzinin monarxiyalarını əhatə edən inteqrasiya dəhlizlərindən istifadə
etməlidir. Onlar Türkiyənin iqtisadi qüdrəti və demokratiya sahəsində təcrübəsi kimi iki əsas elementdən
ibarət olan "soft power"ə əsaslanmalıdır.
Pantürkçülük və avrasiyaçılıq postulatlarından istifadə etməklə Türkiyə bir tərəfdən İranı, Pakistanı,
Əfqanıstanı, digər tərəfdən isə postsovet məkanının türk dünyasını – Mərkəzi Asiya və Azərbaycanı öz
təsir dairəsinə salmağa cəhd göstərəcəkdir. ( 10 )
"Yeni osmanlıçılıq" ideologiyasına İslamın aidiyyəti olmaya bilməz. İslam amili (İslamçılıq)
birləşdirici qüvvə kimi çıxış etməlidir, çünki bu, İslam dünyasının əhəmiyyətli bir hissəsinə, ilk növbədə,
Yaxın Şərqin ərəb dövlətlərinə və Şimali Afrikanın bir sıra İslam ölkələrinə toxunur. Yaxın və Orta
Şərqdə modernləşdirici ölkə roluna iddia edən Türkiyə təkcə Yaxın və Orta Şərqdə öz geosiyasi təsir
dairəsini əhəmiyyətli şəkildə genişləndirmək deyil, həmçinin regionun enerji ehtiyatlarını və
infrastrukturlarını, nəqliyyat qovşaqlarını, bank və telekommunikasiya şəbəkələrini də ələ keçirmək
niyyətindədir ki, bu da bu ölkəni regional geosiyasi fövqəldövlətə çevirəcəkdir.
Türkiyənin böyük geosiyasi dövlət olmaq iddiaları Ə.Davudoğlunun ölkənin diplomatik korpusu ilə
görüşündəki çıxışında (8 yanvar 2010-cu il) daha dəqiq və tam şəkildə ifadə olunmuşdur. Onun fikirlərinə
görə, Türkiyənin fövqəl vəzifəsi regionun deyil, dünyanın böyük dövləti olmaqdır: coğrafi mövqeyi,
zəngin tarixi keçmişi və diplomatiya sahəsindəki təcrübəsi ona bu imkanları verir. (10)
Amma hələ ki, "yeni osmanlıçılıq" layihəsi ilk addımlarını atmaqdadır. Suriyada daxili münaqişə və
vətəndaş müharibəsi Ankaranın yeni regional hegemonluq iddiasında debütü, "yeni osmanlıçılıq"
layihəsinin ilk ciddi addımı oldu. Suriya-Türkiyə sərhədində vəziyyətin kəskinləşməsi və rəsmi Ankaranın
döyüşkən ritorikası Türkiyənin Yaxın Şərqin bu günündə və gələcəyində rolu haqqında düşünməyə vadar
edir. Bu ölkə öz üzərinə regional lider rolunu getdikcə daha cəsarətlə götürməkdədir və son hadisələrdən
göründüyü kimi, regionun geosiyasi səhnəsində bu rolda o, özünü tam rahat hiss edir. Məsələ sadəcə
Ankaranın "yeni osmanlıçılıq" siyasətinin praktiki nəticələrinə bu regionda əsas geosiyasi oyunçular olan
ABŞ, Rusiya və Çinin necə münasibət bəsləmələrindədi.
Beləki 2011-ci ildə baş verən Ərəb Baharı, Yaxın Şərq bölgəsində köklü dəyişimlərə yol açmışdır və
açmağa davam edir. Bu müddətdə Türkiyə Şiə-Sünni blokunun qəti olaraq ortaya çıxdığı bir dönəmdə açıqça
sünniləri dəstəkləyərək məzhəbçi bir xarici siyasət izləməyə başlamışdır. Ərəb Baharının həmən əvvəlində
Türkiyə İraq seçkilərində sünnilərin iqtidara gəlməsi üçün səy göstərmişdir. Ərəb Baharı ilə xalq inqilablarının
yaşandığı Tunis, Liviya və Misirdə başda Müsəlman Qardaşlar olmaq üzrə Sünni qrupları dəstəkləmiş və
Sünni qruplar iqtidara gəlmişdir. Suriyada ise Əsəd rejiminin devrilməsi üçün səy sərf edən Ankara, böyük
qismi sünnilerden ibarət müxalifləri Suriya Milli Şurası adı altında bir araya toplamaya çalışmışdır. Tunis,
Liviya, Misir və Suriyada azadlıq adına hərakat edən qruplara açıqca dəstək verən Türkiyənin Bəhreyn, Yəmən
və Səudiyyə Ərəbistanında azadlıq üçün qiyam qaldıran şiə qruplara dəstək verməməsi, Səudiyyə Ərəbistanın
Bəhreyndə yaşanan Şiə qiyamını yatırmaq üçün bu ölkəyə hərbi müdaxilə etməsinə yetərli reaksiyanı
göstərməməsi xarici siyasətdə yaşanan dilemmanı göstərir.
Şübhəsiz ki, din mərkəzli ünsürlərin, istər daxili siyasətdə istərsədə beynəlxalq əlaqələrdə rolu danılmaz
səviyyəyə çatmışdır. Bu baxımdan bölgədə və ya qlobal miqyasda "güc" olma məqsədi ilə hərəkət etdiyi aşkar
olan bir ölkə olaraq Türkiyənin, "din"i bir "vasitə" olaraq istifadə etməyə başlaması məntiqli görünəcək. Ancaq
Türkiyənin “vasitə "olaraq xarakterizə edilən bu ünsürlərdən bir "tərəf" təyin etməsi etməsi və bu tərəfin
fəlsəfəsi ilə hərəkət etməsi isə məntiqilikdən uzaq bir yanaşma olacaq. Bölgədəki müxtəliflik diqqətə
alındığında Türkiyənin bu yönlü xarici siyasəti ona yalnız məzhəbsəl liderlik gətirə bilər. Bunun xaricində
bölgəsində belə güc olma ehtimalı olduqca aşağı görünməkdədir. ( 1, s. 45 )
İstər Z.Göyalpın "Türk millətindən, İslam ümmətindən, Qərb mədəniyətindənəm" məşhur ifadəsində,
istərsə də S.Aydemirin "biz əvvəla Türkük, sonra müsəlmanıq" deyə söylədiyi milli mənsubiyyətin daha da
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qabardıldığı formada olsun, islam Türk toplumunun kimliyini təyin edən ünsürlərdən biridir. Ya da əksinə
ifadə etmək lazım olsa, "Türk olmaq Müsəlman olmağı da ehtiva etməkdədir." Yəni Türk milli kimliyi və bu
kimliyin əsası olan mədəniyyət dinlə, yəni islamla biləvasitə vəhdətdədir.. Bu səbəbdəndə islamın türk
cəmiyyətinin gündəlik davranış qəliblərinə, ölkə siyasətinə və dolayısıyla xarici siyasətinə təsiri
qarşısıalınmazdır. Ancaq Türkiyə dünyəvi dövlət olduğundan onun xarici siyasətində islama istinad qəbul
olunmur.
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VƏ İNSAN HÜQUQLARININ QORUNMASI PROBLEMİ
Məqalədə beynəlxalq münasibətlər sistemində fövqəladə vəziyyətlərdə insan hüquqlarının təmin
olunması, insan hüquqları normalarının işləmə mexanizmi, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları
sahəsində qəbul etdiyi beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi kimi məsələlər qeyd olunur.
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In the article the provision of human rights in emergency situations in the international system, the
working mechanism of the norms of human rights, the international obligations on human rights issues which
adopted by Azerbaijan Republic are recorded.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ВОПРОСЫ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье предоставление прав человека в чрезвычайных ситуациях в рамках международной системы, то рабочий механизм норм в области прав человека, международные обязательства по вопросам прав человека, которые, принятые Азербайджанской Республики регистрируются.
Ключевые слова : чрезвычайных ситуаций, права человека , международные отношения,
безопасность
Hər bir insan gündəlik məişət həyatında, istehsalatda, səfərdə, istirahətdə və digər yaşam şəraitində
müxtəlif təhlükələrlə üzləşir. Hər il bütün dünyada çoxsaylı insan qurbanlarına kifayət qədər böyük
məbləğlərdə maddi itkilərə gətirib çıxaran minlərlə təbii fəlakət, qəza, bədbəxt hadisə, təxribatlar baş verir. Bu
mənada insanların həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin əsas formulu potensial təhlükənin qarşısının alınması
aradan qaldırılmasıdır. Bütün bunlar fövqəladə vəziyyətlərdə insanların müdafiəsi, eləcə onların hüquqlarının
təmin olunması, bu hüquqların hansı çərçivələrdə məhddudlaşdırılması məsələsini meydana çıxarır.
Beynəlxalq hüquq və dünyanın demokratik dövlətlərinin qanunvericilik praktikası insan hüquq və
azadlıqlarının yalnız o halda məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur ki, belə məhdudlaşdırma dövlətin konstitusion
quruluşunun, əxlaq qaydalarının, sağlamlığın, digər şəxslərin hüquqlarının və qanuni maraqlarının, ölkənin
müdafiəsinin və təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün zəruri olsun. İnsan hüquqları sahəsində beynəlxalq
sənədlər bəzi hüquqlardan istifadənin dayandırılmasına yalnız müəyyən hallarda icazə verir:
- əgər millətin həyatı və təhlükəsizliyi üçün ciddi təhlükə yarandığı halda rəsmi qaydada fövqəladə
vəziyyət elan edilmişdirsə;
- əgər fövqəladə tədbirlərin görülməsi yaranmış vəziyyətdə kəskin zərurətdən irəli gəlmişdirsə;
- əgər fövqəladə tədbirlər yalnız mövcud vəziyyətin tənzimlənməsi üçün zəruri olan müddət
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hüdudlarında qəbul edilmişdirsə.
Yuxarıda sadalanan son 2 meyar müvafiq olaraq zərurət prinsipi və mütənasiblik prinsipi adlanır.
Bunlardan başqa, hüquq ədəbiyyatlarında fövqəladə vəziyyət şəraitində insan hüquqlarının müdafiəsinin
təminatları digər istiqamətlərdə də müəyyən edilir. Məsələn, P.Bayramova bu baxımdan 6 əsas prinsipi qeyd
edir: müstəsna təhlükə prinsipi, mütənasiblik prinsipi, ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipi, dövlətin digər
beynəlxalq-hüquqi öhdəliklərinə zidd olmama prinsipi, dövlətlərin bir sıra insan hüquqlarının təminindən geri
çəkilməsinin yolverilməzliyi prinsipi, müvəqqətilik prinsipi.
Fövqəladə vəziyyətdə insan hüquqlarının müdafiəsinin əsas normaları İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqlarının müdafiəsi haqqında 1950-ci il tarixli Avropa Konvensiyasının 15-ci maddəsində, Mülki və siyasi
hüquqlar haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Paktın 4-cü maddəsində, İnsan hüquqları haqqında 1969-cu il
tarixli Amerikaarası Konvensiyanın 27-ci maddəsində əks olunmuşdur. Ə.İ.Əliyev hər üç konvensiyanın
müvafiq maddələrini araşdırmaqla, haqlı olaraq belə qənaətə gəlmişdir ki, hər üç beynəlxalq sənəddə insan
hüquqları sahəsində dövlətlərin özlərinin öhdəliklərindən geri çəkilmə vəziyyəti – müharibə və ya millətin
həyatına təhlükə yaradan digər fövqəladə vəziyyət (İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi
haqqında 1950-ci il tarixli Avropa Konvensiyası), millətin həyatına təhlükə yaradan ictimai fövqəladə vəziyyət
(Mülki və siyasi hüquqlar haqqında 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Pakt), müharibə, ictimai təhlükə və ya
iştirakçı dövlətlərin müstəqilliyinə və ya təhlükəsizliyinə qorxu yaradan digər fövqəladə vəziyyət (İnsan
hüquqları haqqında 1969-cu il tarixli Amerikaarası Konvensiya) kimi xarakterizə edilir.
Fövqəladə vəziyyətlərdə insan hüquqlarının təmin olunması istəqamətində qəbul edilmiş ən mühüm
sənədlərdən biri, məhdud subyekt dairəsinə malik olmasına baxmayaraq, BMT Baş Məclisinin 14 dekabr
1974-cü ildə 3318/XXIX saylı Qətnaməsi ilə qəbul edilmiş Fövqəladə vəziyyətlərdə və silahlı münaqişə
dövründə qadınların və uşaqların müdafiəsi haqqında Bəyannamədir. Bəyannamənin 6-cı maddəsində xüsusi
olaraq fövqəladə vəziyyətlərdə qadınların və uşaqların müdafiəsi ilə bağlı dövlətlərin öhdəliyi əks olunmuşdur.
Həmin maddədə qeyd edilir ki, “fövqəladə vəziyyətlərdə... qadınlar və uşaqlar sığınacaqdan, qidalanmadan,
tibbi yardımdan və ya İnsan Hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsi, Mülki (vətəndaş) və siyasi hüquqlar haqqında
Beynəlxalq Pakt, Sosial, iqtisadi və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, Uşaq hüquqları haqqında
Bəyannamə və ya digər beynəlxalq-hüquqi aktların müddəalarına uyğun olaraq digər ayrılmaz hüquqlardan
məhrum edilə bilməzlər”.
Azərbaycan Respublikası insan hüquqları sahəsində qəbul etdiyi beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsinin təminatı kimi insan hüquqları sahəsində müvafiq dövlətdaxili qanunvericiliyində də bununla
bağlı normaları təsbit etmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci və 71-ci
maddələrində məhz fövqəladə vəziyyətlərdə insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı normalar nəzərdə
tutulmuşdur. Belə ki, Konstitusiyanın 35-ci maddəsi “Əmək hüququ” adlanmaqla, həmin maddənin 5-ci
hissəsində insanların məcburi əməyə cəlb olunmamaq hüquqlarının məhdudlaşdırılması, başqa sözlə, bu
hüquqdan istisnanəzərdə tutulur: Məhkəmə qərarı əsasında şərtləri və müddətləri qanunla nəzərdə tutulan
məcburi əməyə cəlb etmək, hərbi xidmət zamanı səlahiyyətli şəxslərin əmrlərinin yerinə yetirilməsi ilə
əlaqədar işlətmək, fövqəladə vəziyyət zamanı və hərbi vəziyyət vətəndaşlara tələb olunan işləri gördürmək
hallarına yol verilir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 71-ci maddəsi isə insan hüquqlarının yuxarıda sadalanan
beynəlxalq sənədlərlə nəzərdə tutulan “yol verilən” həddə məhdudlaşdırılması ilə bağlı norma qeyd edilir. Belə
ki, həmin maddənin 3-cü hissəsinə əsasən, müharibə, hərbi vəziyyət və fövqəladə vəziyyət, habelə səfərbərlik
elan edilərkən insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq öhdəliklərini nəzərə almaq şərti ilə qismən və müvəqqəti məhdudlaşdırıla bilər. Eyni zamanda,
müvafiq məhdudlaşdırma ilə bağlı digər mühüm bir tələb ondan ibarətdir ki, həyata keçirilməsi
məhdudlaşdırılan hüquq və azadlıqlar haqqında əhaliyə qabaqcadan məlumat verilməlidir.
Lakin beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq, elə insan hüquq və azadlıqları vardır ki, onların
məhdudlaşdırılmasına heç bir halda, hətta, fövqəladə vəziyyət şəraitində belə, yol verilə bilməz. Həmin hüquq
və azadlıqlara əsasən mülki hüquq və azadlıqlar aiddir: yaşamaq hüququ, şəxsiyyətin ləyaqəti hüququ,
işgəncəyə məruz qalmamaq hüququ, şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüququ, vicdan azadlığı və s.
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Lakin 11 sentyabr 2001-ci ildə baş vermiş hadisələrdən sonra dövlətlər bəzi hüquqların hansı həddə
məhdudlaşdırılmasının və ya qüvvəsinin dayandırılmasının düzgünlüyü məsələsi ortaya atıldı. İctimai fikrin
formalaşmasına təsir göstərən əksər dünya liderləri artıq açıq şəkildə qeyd edirlər ki, insan hüquqlarınna tam
riayət etməklə və ya silahlı münaqişə zamanı bütün davranış qaydalarını gözləməklə qeyri-ənənəvi
müharibələrdə (məsələn, Əl-Qaidəyə qarşı) qələbə çalmaq mümkün deyildir. Bununla əlaqədar olaraq,
Beynəlxalq Amnistiya, Human Rights Watch, Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyası aparıcı qeyr-hökumət
hüquqi yardım təşkilatları 11 sentyabrda baş verən terror aktlarının insan hüquqları ideyasının ekspansiyasının
sonu olmasına və böyük çətinliklərlə əldə edilmiş bu hüquqlardan imtina olunmasına gətirib çaxmasından
ehtiyat edirlər. Bu mənada həmin terror aktlarının törədildiyi ABŞ-da artıq müəyyən addımlar da atılmış və bir
sıra mülki (vətəndaş) hüquqları məhdudlaşdırılmışdır. Belə ki, ABŞ Konqresinin qəbul etdiyi “Patriotizm
(vətənpərvərlik) haqqında” Qanuna əsasən, terrorçuların və onlarla əlbir olan şəxslərin təqibi zamanı, hətta,
qeyri-qanuni axtarışa, dinləmələrə, hesabların izlənilməsinə də icazə verilir. Sosial İnformasiya Agentliyinin
Beynəlxalq Amnistiyanın press-attaşesi Cudit Arenasa istinadən verdiyi məlumata əsasən, 11 sentyabr
hadisələrindən sonra ABŞ-da terror hücumlarında iştirakla bağlı 1000-ə yaxın şübhəli şəxs saxlanılmışdır ki,
onların da 300 nəfəri indiyədək təhqiqat təcridxanalarında saxlanılmaqdadır. Saxlanılan şəxslər hüquqi yardım
almaq hüququndan çox məhdud şəkildə istifadə edirlər, lazımi tibbi yardım almırlar, həmçinin onlara dini
ayinlərini yerinə yetirmək imkanı verilmir. Hətta, radiostansiyalarda dinlənilməsi icazə verilməyən musiqilərin
siyahısı meydana çıxdı.
Eyni bir mövqedən Rusiya Federasiyası da çıxış etməyə başladı. Belə ki, 2002-ci ilin oktyabrında
Moskvada əsirlərin tutulmasından sonra Rusiya cəmiyyətində “ya hər bir kəs, o cümlədən terroristlər üçün
bərabər hüquqlar və maksimal azadlıqlar, yaxud terrorçuların böyük əksəriyyətini zərərsizləşdirmək üçün hər
bir kəsin hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması” mövzusunda müzakirələr başladı. Başqa sözlə,
V.Tretyakovun qeyd etdiyi kimi, ya terrorçuların, yaxud xüsusi xidmət orqanlarının hakimiyyəti olmalıdır.
Fövqəladə tədbirlərin görülməsi zəruriliyi barədə iddialar (məsələn, həyati əhəmiyyətli milli yaxud etnik
maraqların müdafiəsi, kommunist təhlükəsinin kənarlaşdırılması, sosialist inqilabının müdafiəsi və s.) əsrlər
boyu davam etmiş və günümüzə qədər gəlib çıxmış despotik hakimiyyətlərin özləri üçün çıxardıqları bəraətdir.
Hər bir hökumətin fövqəladə səlahiyyətlərdən sui-istifadə etməsi meyli barədə müəyyən qapalı fikirlər insan
hüquqları sahəsində qəbul edilmiş beynəlxalq-hüquqi sənədlərin də mətnində təsbit edilmişdir. Buna görə də
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ani olaraq sayıqlığın itirilməsi, hətta, fövqəladə vəziyyətlərdə də insan
hüquqlarının əsassız şəkildə məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxara bilər. İnsan hüquqlarının fundamentallığı onu
ifadə edir ki, dövlət hakimiyyəti tərəfindən bu hüquqların təmin olunmasından hər bir yayınma halı
konstitusion qaydada əsaslandırılmalıdır.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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AVROPADA YÜKSƏLƏN İRQÇİLİK VƏ İSLAMOFOBİYA
Soyuq müharibədən sonrakı dövrdə Avropa İttifaqı ölkələrindəki irqçi yanaşmalar kütləvi şəkildə
beynəlxalq arenada özünə yer tapmağa başladı. Ümumi formada irqçilik və islamofobiya dedikdə ağla gələn
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ВОЗРОСТАЮЩИЙ РАСИЗМ И ИСЛАМОФОБИЯ В ЕВРОПЕ
После времëн Холодной войны в Европейских государствах началось массовое проникновение расистских взглядов на международную арену. Говоря о расизме и ислам фобии в общей форме, из Европейских государств в первую очередь на ум приходит Германия. Но, проводимые в 2014 году Парламентские выборы доказали, что такое отношение не ограничивается одной Германией. Почти, во
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всех государствах Евросоюза с каждым днëм развивается враждебное и расистское отношение к
иностранцам. До сих пор расизм в форме анти исламизма в Европе звучал в речах правых ортодоксальных партии, но сегодня эту позицию разделяет созданное в сентябре 2014 года движение ПЕГИДА.
В статье рассматривается возрастающее исламофобное, расистское и враждебное отношение
к иностранцам в последнее время в Европе, после актуализации проблемы беженцев и сформировавшегося на этой ночве движения ПЕГИДА.
Ключевые слова: Европа, расизм, ислам фобия, ПЕГИДА, беженцы, мусульмане
Bu gün Avropada qitə xaricindən buraya köç edən, əsasən müsəlmanlar olmaqla, fərqli din, dil və irqdən
milyonlarla insan yaşayır. Bu insanların yaşadıqları mühitə inteqrasiya olunmasına başlıca əngəllərdən biri
kimi Avropa ölkələrində tarixən mövcud olmuş və son dövrlərdə daha geniş vüsət almış irqçi və anti-islamçı
fikirlər siyasi sülh və sabitliyin tərəfdarlarının diqqətini bu regiona cəlb edir.
Müsəlmanların Avropadakı mövcudluğu heç də təsadüfi xarakter daşımır. İslam dininin Avropa ilə olan
münasibətləri bu dinin özü qədər qədim tarixə malikdir. Belə ki, Məhəmməd Peyğəmbərin vəfatından sonrakı
ilk illərdə Avropanın cənubu müsəlman Əməvi orduları tərəfindən fəth edilmiş, Osmanlı imperiyası XIV-XV
əsrlərdə Balkanları ələ keçirərək Avropanın içərilərinə qədər irəliləmişdi. VIII-IX əsrlərdəki Əndəlüs
təcrübələri də unudulmamalıdır. Bu dövrdə Əndəlüs müsəlmanları Avropada sosial, siyasi və s. baxımdan yeni
bir mədəniyyətin inşasına addım atmışdır. Lakin XV əsrdə müsəlmanları Pireney yarımadasından tamamilə
təmizləmək məqsədilə işgəncə, sürgün və qətliamlar həyata keçirən ispanlar buna nail olmuş və bu hadisələri
yenidən fəth anlamına gələn “Reconquista” adlandırmışdırlar.(12, s. 58)
Müsəlmanların fəthləri nəticəsində müsəlman olan yerli xalqlarla bərabər Avropa əhalisinin az da olsa,
sahib olduğu müsəlman kölələr Avropadakı müsəlmanların varlığının ilk nüvələrini təşkil edir.
Regionda yaşayan müsəlmanların çoxu isə II Dünya Müharibəsi nəticəsində meydana gələn iqtisadi
böhran zamanı buraya köç etmiş əhalidir. Bu proses 1970, 1980, 1990-cı illərdə də davam edərək fərqli bir
formaya keçid almışdır. Avropadakı miqrantların sayını Avropa dövlətlərinin müstəmləkə fəaliyyəti və bu
fəaliyyət nəticəsində inkişaf edən qarşılıqlı münasibətlər çərçivəsində dəyərləndirmək lazım gəlir. Misal üçün
Fransadakı miqrantların böyük bir hissəsini Mərakeş, Tunis və Əl-Cəzair kimi məğrib ölkələrindən,
Niderlandda Hindistandan, Böyük Britaniyada isə yenə əvvəlki müstəmləkə olan Pakistan və Banqladeşdən
gələn müsəlmanlar təşkil edir.
Avropanın ucuz işçi qüvvəsinə ehtiyacı bir çox insanın Avropanın böyük şəhərlərinə axın etməsinə yol
açmışdır. Almaniyada miqrantlar Berlin, Köln, Frankfurt, Münhen, Ştutqart, Dortmund kimi şəhərlərdə,
Niderlandda Amsterdam, Rotterdam və Utrextdə, Fransada isə Alp dağlarının ətəklərində məskunlaşmışlar.
Böyük Britaniyada isə miqrantlar əsasən London, Mançester, Qərbi Yorkşayr, Qərbi Midland kimi ərazilərdə
yaşayırlar. Bu ərazilərin hər biri adı çəkilən ölkələrin ən mühüm inkişaf mərkəzləri hesab olunur. Bu işçilər
əvvəlcə ikiillik müddətə gəlsə də, sonradan bu niyyət uzunmüddətli daimi vətəndaşlıq siyasətinə
çevrilmişdir.(15, s. 14)
1970-ci illərdə artıq iqtisadi durğunluq səbəbindən işçi axınları ləngiyir, 1980-ci illərdən etibarən isə
müsəlmanlar sığınacaq tələbi və qaçqınlıq yolu ilə Livan, İran, İraq, Əfqanıstan kimi ölkələrdən Avropanın
şimalına köç etməyə başlayırlar. 1990-cı illərin miqrasiyaları isə əsasən parçalanmış Yuqoslaviya və Somali
kimi müsəlman Afrika ölkəsindən Avropaya üz tutanların hesabına baş vermişdir. (16, s. 22-23)
Beynəlxalq Amnistiya təşkilatının 2010-cu ildə üzə çıxan raportunda verilənlərə görə, Avropanın hər
hansı bir bölgəsində və ya Şimali Avropa ölkələrində yaşayan müsəlmanların nisbəti ümumi əhalinin 10%-dən
daha azını təşkil edir. Müsəlmanların cəmi sayı Belçikada əhalinin 6%, Fransada 7.5%, Hollandiyada 5.5%,
İspaniyada 2.3%, İsveçrədə 5.7%, Almaniyada 5%, Britaniyada 4.6%-ni təşkil edir. Bu ölkələrdən bəziləri
müsəlman əhaliyə öz vətəndaşlıq statusunu vermişdir. Fransada yaşayan 2 milyondan çox müsəlman
vətəndaşlıq hüququna sahibdir, Belçikada isə müsəlman əhalinin 55%-i bu hüquqa malikdir. Bununla yanaşı,
İsveçrədə isə çox kiçik azlıq olan müsəlmanların cəmi 1%-i bu ölkənin vətəndaşı adını ala bilib. Avropanın
müsəlman nüfuzu əvvəlki illərə nisbətən daha aşağı sürətlə, lakin davamlı şəkildə artmaqdadır. 2030-cu ilə
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olan proqnozlarda Fransa, Belçika və İsveçdə yaşayan müsəlmanların ölkənin cəmi nüfuzunun 10%-ni,
İsveçrə, Hollandiya və Britaniyada 8%-ni, Almaniyada 7%-ni, İspaniyada 4%-ni təşkil edəcəyi təxmin
edilir.(19, s. 11)
11 Sentyabr hadisəsindən sonra Avropanın elan etdiyi “terrorizmlə mübarizə” siyasəti Avropaya edilən
miqrasiya proseslərinə də təsirsiz ötüşməmiş, ABŞ rəhbərliyində həyata keçirilən Əfqanıstan və İraqın işğalı
zamanı da artaraq davam etmişdir. Son dövrlərdə Yaxın və Orta Şərqin müsəlman dövlətlərində həyata
keçirilən, demokratiya və azadlıq küləyi ilə gələn “Ərəb baharı” hadisələrinin səbəb olduğu xaotik vəziyyət də
miqrasiya proseslərinə böyük təsir edib. Suriya və İraqdakı daxili qeyri-sabitliklə bərabər, Əfqanıstan və
Somali kimi ölkələrin də müsəlman əhalisi son dövrdəki miqrasiya proseslərinin təməlində dayanır. 2013-cü
ilə nisbətən 24%-lik artımla 2014-cü ildə 260.000 sığınacaq tələbi qeydiyyata alınmışdı.(20)
Bütün bunlar Avropada irqçi və islamofobik hərəkatların irəliləməsinin təməlini təşkil edir. Avropada
irqçilik Avropa tarixinin mühüm hissəsini təşkil edir. Belə ki, bu anlayışı dərk etmək üçün Avropanın
müstəmləkəçilik fəaliyyətinə nəzər yetirmək kifayətdir. “İrqçilik” anlayışının Avropanın müstəmləkəçilik
fəaliyyəti ilə birbaşa əlaqəsi vardır. Bununla bərabər “irqçilik” anlayışının sistemli bir ideologiyaya və ölüm
saçan silaha çevrilməsi XX əsrin ilk yarısında Avropanın özünün yaratdığı “faşizm” və “nasizm” təcrübələri
ilə də birbaşa bağlıdır.
Müstəmləkəçilikdən sonrakı dövrdə Avropada iki cür milliyyətçilik anlayışı var idi. Birincisi, insan
irqlərinin fərqli fiziki və zehni səviyyələrini ön plana çıxaran milliyyətçilik anlayışıdır. Yerli müstəmləkə
xalqını tam insan olaraq görməyən bu baxış müstəmləkələşdirmə proyektini əsaslandırmağa cəhd edən bir
düşüncə tərzidir. Yerli əhalinin insani olan hər şeyinin əlindən alınması və onlara bərabər olmayan münasibətin
göstərilməsi yağmalama prosesini də özü ilə gətirmişdir. İkinci milliyyətçilik anlayışı isə
“sivilizasiyalaşdırma” əfsanəsidir. Bu əfsanə hədəf alınan millət və ya qrupun yenidən formalaşmağa ehtiyacı
olduğunu və bunu həyata keçirmək üçün də yardıma ehtiyac duyulduğunu irəli sürür. Bu fikrin əsasında isə:
“Bizim kimi ola bilməyin üçün sənə kömək edəcəyik” ideyası dayanır. Bu kömək cəhdləri tez-tez “Afrikalıları
inkişaf etdirmə”, “yerli xalqı azad etmə” kimi ifadələrdən əhalisinin çoxu müsəlman olan ölkələrdə “qadınları
baş örtüyündən azad etmə” ifadəsinə qədər geniş bir aralıqda özünü göstərməkdədir. Milliyyətçiliyin bu hər iki
kateqoriyası da bu gün müəyyən formalarda özünü bəlli etməkdədir və birinci kateqoriya aşağı səviyyəli
mədəni quruluşa sahib olan Asiya və Afrika mənşəli insanları gəldikləri yerə göndərmək inancını daşıyan qatı
millətçilərin arqumenti olaraq istifadə olunmaqdadır. İkincisi isə Avropada daha çox yayılmış izahdır və misal
olaraq İraqın işğalını hüquqa əsaslandırmaq və “hicab qadağasını” təsdiq etmək üçün istifadə olunmuşdur.(18,
s. 97) Bu bölgüdə ilk izah olunan milliyyətçilik ifadəsi daha çox fiziki fərqlərə əsaslanan “irqçilik” anlayışına
yaxın hesab oluna bilər.
Son illərdə Avropada yüksəlməkdə olan irqçi fikirlər getdikcə təhlükəli həddə yaxınlaşır. Xüsusən də
Almaniyada qəti sağçı ideologiyaya mənsub insanların 2012-ci ildə 8.2%-dən 9%-ə qədər artdığı müşahidə
olunur. Almaniyanın işsizliyin çox olduğu qərb vilayətlərində irqçilik, miqrant əleyhdarlığı daha çox görünür.
Alman ictimaiyyətinin 36%-i “Qaçqınlar buraya bizim sosial dövlət sistemimizi istismar etmək üçün gəlirlər”
ifadəsinə inanır. (2, s. 18)
Suriya hadisələri ilə bağlı beynəlxalq aləmdə tüğyan edən qaçqın axını problemi son dövrlərdə
həmçinin islamofobiya məsələsinin də gündəmə gəlməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, “İslamofobiya” anlayışı
əsasən 11 sentyabr hadisələrindən sonra başda ABŞ olmaqla Avropada artan islam və ya müsəlman əleyhinə
fikirlərin birləşdiyi ortaq məramı təmsil etmək üçün ortaya çıxarılan bir termin kimi çıxış edir. Müxtəlif
araşdırmacıların bu məsələ haqqında müxtəlif fikirləri vardır. Məsələn, Birmingham Universitetindən C.Allen
qeyd edir: “İslamofobiya anlayışı islam və müsəlmanlarla bağlı nə düşünüldüyü, yazıldığı və nə danışıldığı
barədə fikirlər kimi izah olunmalıdır. Yoxsa çox geniş mənada ortada olmayan düşmənçiliyə yaxınlaşaraq bir
məna qazandırılmış olar ki, bu da islamofobiya anlayışının dar bir çərçivəyə sıxışdırılması ilə nəticələnər.
İslamofobiya islam və müsəlmanlara dair doğru və ya yanlış olmasından asılı olmayaraq bütün fikir və
hərəkətlərin cəmini əks etdirməkdədir”.(14)
E.Milton isə “İslamofobiya” anlayışını “Xaç yürüşləri” ilə başlayan tarixi bir proses kimi qiymətləndirir
və bu prosesin bu gün də davam etdiyini vurğulamaqdadır.(13, s. 33) Bu anlayışla bağlı açıqlamalara diqqət
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etsək görərik ki, “İslamofobiya” termini sözün əsil mənasında bir qorxunu ifadə etdiyi halda, Qərb dünyası
əsasən də son dövrün Avropasında bu termin “İslam düşmənçiliyi” mənasına gəlir.
Avropadakı islamofobiyanın həddlərini daha yaxşı görə bilmək üçün İslam İnsan Hüquqları Şurası
tərəfindən Böyük Britaniyada yaşayan müsəlmanlar arasında təşkil olunan “ayrı-seçkilik” və “xaric etmə” ilə
bağlı anketlərin nəticələrinə baxmaq kifayətdir. Belə ki, anketin nəticələrinə görə:
Iştirak edənlərin 74,5%-i İslam haqqında düşmənçilik tərzində mövqe ilə üzləşmişdir.
İştirakçıların 66,9%-i Kütləvi İnformasiya Vasitələrində mənfi müsəlman profilinə şahidlik etmişdir.
İştirakçıların 63,1%-i irqçi hərəkət və davranışlara məruz qalmışdır.
İştirakçıların 53,6%-i birbaşa şifahi təcavüzə məruz qalmışdır.
İştirakçıların 41,9%-i etnik və dini kimliyi səbəbindən məzhəkə mövzusu olmuşdur
İştirakçıların 44,6%-i ayrı-seçkilik siyasətinə məruz qalmışdır
İştirakçıların 55,3%-i öz qonşuları ilə irqçi gərginlik yaşamışdır.
Yenə eyni anketdə Böyük Britaniyada yaşayan müsəlmanları “irqçilik” və “ayrı-seçkilik” əsasında ən
çox narahat edən başlıca üç məsələ belə sıralanmışdır:
Kütləvi İnformasiya Vasitələrində mənfi müsəlman təqdimatı (66,9%)
Xarici gözlərin onlara mənfi baxışları (44,4%)
Müsəlmanlara mənfi istiqamətdə təsir edən siyasətə şahid olmaq (37,8%) (17)
Avropada geniş vüsət almış və müsəlman qaçqınlara qarşı göstərilən münasibətdə əks olunan islam
düşmənçiliyi anlayışının ilkin rüşeymləri hələ 11 sentyabr hadisələrindən də əvvələ gedib çıxır. Hələ Soyuq
müharibə zamanı ABŞ və onun Avropalı müttəfiqləri ilə SSRİ və onun müttəfiqləri arasında iki qütblü bir
mübarizəyə səhnə olan dünyada hər bir qütb qarşı tərəf üçün bir növ sabitləşdirici rol oynayır, heç bir tərəf
digərinin həddən artıq irəli getməsinə icazə vermirdi. Ancaq Berlin divarının yıxılması, kommunizmin
çökməsi və liberalizmin qələbəsinin elan edilməsi ilə birlikdə dövlətlər böyük miqdarda qloballaşmanın
təsirinə məruz qalmalı oldu. Bu vəziyyət ABŞ-ın ticarət və digər sahələrdə öz üstünlüyünü qoruyub
saxlamasına səbəb oldu. Lakin Avropa və ABa lazım olan mövcud vəziyyəti qoruyub saxlaya bilmək üçün
Bjezinskinin dediyi kimi : status-kvo onu qoruyacaq qlobal bir siyasi və hərbi gücə ehtiyac duymaqdadır.(10,
s. 14) Məhz bu səbəbdən yıxılan kommunist rejim əvəzinə yeni bir düşmən obrazına ehtiyac duyulmağa
başlanır. Beləliklə də, bəzi Amerika düşüncə mərkəzləri və Kütləvi İnformasiya Vasitələri yeni bir düşmən
axtarışında ikən, islam və müsəlmanları yıxılan kommunist blokunun yerinə Qərb mədəniyyətinə qarşı qoyan
ideyalar meydana çıxarılmağa başlandı. Bu ideyaların en çox müzakirəyə məruz qalanı isə Qərb və islam
dünyasını qarşı-qarşıya gətirən Amerikalı siyasətçi S. Hantinqtonun “Sivilizasiyaların toqquşması” əsəri
olmuşdur. 1993-cü ildə “Foreign Affairs” jurnalında dərc olunan, daha sonra 1996-cı ildə “Sivilizasiyaların
toqquşması və Yeni dünya nizamının yenidən qurulması” adlı kitabında S.Hantinqton Qərb və İslam
dünyasının toqquşmasının qaçılmaz olduğunu irəli sürmüşdü, müsəlmanların daha sürətlə artmasını əsas
tutaraq islam təhlükəsindən bəhs etmişdir.(11, s. 90)
11 Sentyabr hadisələri Qərbdə islamofobiyanın zirvəsini təşkil edir. Bu tarixə qədər müxtəlif
konsepsiyalarda irəli sürülən anti-islamçı fikirlər və islama qarşı elan edilən “Soyuq müharibə” xalq arasında
əks-səda doğura bilməmişdi. Əkiz qüllələrə edilən hücum isə Qərbdə anti-islamşılara böyük fürsət yaratmış,
xalqı razı salmaq gücünü də qaldırmışdı. Bu mənada əkiz qüllələrə hücum edənlər əslində İslam dininə qarşı
böyük “Xaç yürüşünə” start vermiş oldular (1, s. 51-52). Bu hadisələrdən sonra siyasətçilərin nitqlərinin daha
da sərtləşməsi və təhlükəsizlik siyasətlərində müsəlmanları hədəf alan bir mövqedə olmaları əvvəllər islama
qarşı mənfi fikirləri olmayan sadə insanları belə bu cür düşünməyə məcbur etmişdir. Avropada mövcud olan
qatı sağçı partiyaların yüksəlişi də bu vəziyyətə əlavə olunduqda irqçilik kimi islamofobiya da qarşısıalınmaz
bir sürətlə Avropa qitəsinə getdikcə yaxınlaşmışdır. Əslində Avropanın bir çox ölkəsində irqçiliklə mübarizə
qanunları vardır. Ancaq bu ölkələrdə İslam əleyhdarlığı müxtəlif bəhanələr gətirilərək bu qanunların
çərçivəsinə daxil edilmir. Hətta qatı sağçı partiyalar özlərinin siyasətlərində irqçiliklə yanaşı, islamofobiyadan
da istifadə edirlər. 2004-cü ildə Madrid dəmiryolları, 2005-də London metrosunda bombaların partlamasının
özlərini radikal islamçı olaraq adlandıran qruplar tərəfindən öz üzərinə götürülməsi Avropada islamofobiyanın
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artmasına gətirib çıxarmışdır. (3, s. 150)
Bu proseslər Danimarkadakı karikatura böhranı ilə yenidən yüksəlişə keçdi. 30 Sentyabr 2005-də
Danimarkada nəşr olunan “Jyllands Posten” adlı qəzet Məhəmməd Peyğəmbəri əks etdirən karikaturalar dərc
edir. Eyni karikaturalar 2006-cı ilin əvvəllərində İsveç, Norveç, Belçika, Fransa, Almaniya, İtaliya, İspaniya və
Hollandiya qəzetlərində də dərc olunur. Bütün dünyada geniş əks-səda doğuran və mənfi rəylərlə qarşılanan bu
məsələyə baxmayaraq Avropalı liderlərin vəziyyəti yumşaltmaq əvəzinə, əksinə hadisələri daha da çətin
vəziyyətə saldıqları müşahidə olunur.
2007-ci ilin əvvəlində Almaniyanın “Berliner Zeitung” qəzeti Angela Merkeli başörtülü göstərdiyi
karikaturada “belə davam edərsə, Almaniyada 50 il sonra xristianlar azlıqda qalacaq” ideyasını irəli sürmüşdü.
Qəzat son 1 il ərzində 4 min almanın islamı qəbul etməsini diqqətə çəkərək, tezliklə Almaniyanın bir islam
ölkəsinə çevrilə biləcəyini qeyd edirdi. Bu göstəriciyə həmçinin kütləvi miqrasiya və miqrantlar arasındakı
uşaq doğumunu əlavə edərək 50 il sonra Almaniyanın nüfuzunun 100 milyonu keçəcəyini bildirən qəzet,
müsəlman və xristian nüfuzunun haradasa bərabərləşəcəyini irəli sürürdü. (8, s. 753)
Hələ karikatura böhranının təsirləri keçməmiş 2009-cu ilin sonunda İsveçrədə minarə referendumu
keçirilir. Mövcud minarələrdən başqa İsveçrədə yeni minarələrin tikintisinə qadağa gətirən referendum
İsveçrədəki qatı sağ partiya olan Xalq partiyasının təşəbbüsü ilə keçirilir və müsəlman dünyasında narazıçılıqla
qarşılanır. Referendumun nəticələrinə görə İsveçrə xalqının 57,5%-i yeni minarələrin tikintisinin əleyhinə səs
vermişdilər. Bundan sonra 2010-cu ildə Fransada ictimaiyyətə açıq ərazilərdə üzün çarşab və ya örtü ilə
bağlanmasını qadağan edən qanun qüvvəyə mindi. Hətta qanuna əməl etməyənlərə 150 avro dəyərində pul
cəriməsi verilməsi də nəzərdə tutulurdu. Fransada bu qanunun qüvvəyə minməsindən sonra digər Avropa
ölkələrindəki qatı sağçı partiyalar buna bənzər qanunun öz ölkələrində də qəbul edilməsini təşkil etməyə
çalışdı. Misal üçün, İtaliyada sağçı partiya olan Şimal Liqası üz örtüyünün qadağan olunmasını irəli sürən
qanun layihəsini parlamentin müzakirəsinə gətirdi.(9, s. 14)
Avropada yayılan irqçilik və islamofobiyanın müasir dövrdə geniş əks-səda doğuran sübutlarından biri
də Alman Mərkəzi Bankının əvvəlki idarəçisi T.Sarrazinin 2010-cu ildə nəşr etdirdiyi “Almaniya özünü məhv
edir” (Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen) adlı kitabında qeyd etdiyi fikirlər
oldu. O, kitabında müsəlmanların Alman cəmiyyətinə uyğunlaşmadıqlarını, təhsil səviyyəsi aşağı olan
miqrantların Almaniyaya mənfi təsir etdiklərini vəonun inkişafını geri saldıqlarını iddia etmişdir. O qeyd edir
ki: “müsəlmanlar qədər cinayətə və inkişaf etmiş dövlərin yardımlarına bağlı olan başqa bir miqrant qrupu
yoxdur”.(7, s. 2914) Avropada irqçilik, anti-islamçı fikirlər və xaricilərə qarşı düşmənçiliyin sürətlə yayılması
fəlakətləri də özü ilə bərabər gətirmişdir. 22 İyul 2011-ci ildə Norveçdə Anders Behring Breivik tərəfindən
nəticədə 77 nəfərin ölümünə və 242 nəfərin yaralanmasına səbəb olan iki terror hücumu həyata keçirildi.
Breivik bu hücumları təşkil etməzdən əvvəl internetdə yaydığı “2083 – A European Declaration of
independence” (2083 - Avropa Müstəqillik deklarasiyası) başlıqlı 1516 səhifəlik manifestində islam əleyhinə
olan fikirlərini “Avropada islamı və müsəlmanları istəmirik”, “İslam dini dünyanın inkişafına qarşı açıq bir
düşməndir” ifadələrində bildirmişdir.(6, s. 3)
Avropada xaricilərə qarşı düşmənçilik, irqçilik və islamofobiyanın yayılmasında ən vacib təsir
mexanizmi olan qatı sağçı fikirlər 2014-cü ildə həyata keçirilən Avropa Parlamentinə seçkilərdə də bariz bir
şəkildə gözlər önünə sərildi. Bu zamana qədər Avropanın qəbul etmədiyi, bəlkə də, qəbul etmək istəmədiyi
gerçəklər etiraza yer qoymayacaq şəkildə seçkilərin nəticələrində özünü göstərdi. Belə ki, əvvəlki parlament
seçkiləri ilə müqayisədə 2014-cü il seçkilərində qatı sağ patiyaların səs sayının artması gözlənilən bir nəticə
oldu. Çünki 2009-cu ildə təşkil olunan Avropa Parlamentinə seçkilərdə qlobal iqtisadi böhranın təsirləri hələ
yeni-yeni özünü göstərməkdə ikən, aradan keçən illərdə böhranın səbəb olduğu işsizlik və qeyri-stabillik kimi
problemlər cəmiyyətlərə daha dərindən təsir etməyə başlamış, bu anlamda da miqrantlara istiqamətlənən irqçi
yanaşmalar yüksəlişə keçmişdi. Bu yüksəlişlə paralel olaraq səs miqdarını artıran qatı sağ partiyalar içərisindən
ən bariz nümunələr Almaniya və Yunanıstanda özünü göstərmişdi. (4, s. 11) Bu hala son günlərdə gündəmdə
özünə geniş yer tapan PEGİDA hərəkatını da əlavə etdikdə Almaniya xaricilərə qarşı düşmənçilik dedikdə ağla
gələn ilk Avropa ölkəsi olmaq xüsusiyyətindən elə də asanlıqla keçəcəkmiş kimi görünməməkdədir. İrqçilik və
islamofobiya ilə bəslənən PEGİDA hərəkatı Avropada yüksəlməkdə olan irqçiliyin bariz sübutu kimi dünyaya
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özünü göstərir.
PEGİDA irqçilik, xaricilərə qarşı düşmənçilik və islamofobiyanı öz tərkibində birləşdirən bir hərəkat
olaraq son dönəmin ən diqqət çəkən qurumuna çevrilmişdir. İlkin olaraq Almaniyada meydana çıxan və sonra
da digər Avropa ölkələrində yayılan PEGİDA (Patriotische Europaer gegen die İslamisierung des
Abendlandes/ Qərbin İslamlaşmasına Qarşı Vətənsevər Avropalılar) hərəkatı 20 noyabr 2014-cü il tarixindən
etibarən dünya mediasının gündəmindədir. İslamofobiyanı özünün əsas məsələsinə çevirən PEGİDA Avropada
artıq geniş yayılmış anti-islamçı hərəkatı bir az da gücləndirmişdir. PEGİDA quruluşunun yaranmağı İŞİD-in
Kobaniyə hücumundan sonra Almaniyanın Drezden şəhərində iki qrupun toqquşması ilə oldu. Bu vəziyyətdən
narahat olan və Orta və Yaxın Şərqdəki münaqişələrin təsirinin Almaniya torpaqlarına gəlib çatmağına etiraz
edən 300 nəfərlik bir qrupun Drezden küçələrində etiraz aksiyası keçirtməsi PEGİDA-nın həyata keçirtdiyi ilk
nümayiş oldu.(21) Bu nümayişlərin ardından PEGİDA hər Bazar ertəsi toplaşmağa başladı. Bu nümayişlərdə
iştirakın göstəriciləri noyabr ayından etibarən hər keçən gün daha da yüksəlib, 2015-ci ilin yanvarından 25 min
nəfərə çatmışdır, göstəricilər artmaqda davam edir. (5, s. 279) Hərəkatın nümayəndələri nə qədər İslama qarşı
olmadıqlarını irəli sürsələr də, hərəkatın deyimlərində islama və müsəlmanlara qarşı nifrət dolu sözlərin yer
aldığı görünməkdədir. PEGİDA əsasən Qərbin islamlaşması qorxusu altında olan insanları öz etrafına
toplamağa nail olmuşdur. Suriyadan Almaniyaya axın edən qaçqınlar PEGİDA-nı narahat etməkdədir. Qurum
tez-tez qaçqınlara xərclənməli olan pulların ölkədə iqtisadi vəziyyəti ağır olan almanlara xərclənməli olduğunu
səsləndirir.
Drezden Universitetinin 2015-ci ilin yanvar ayında yayımladığı anketin nəticələri təhlil edildikdə
PEGİDA hərəkatına dəstək verən insanların ümumi profili belə göstərilə bilər (22):
Orta iqtisadi səviyyəli
Yaxşı təhsil səviyyəsinə malik
Iş sahibi
Saksoniya əyalətini baza kimi götürdükdə yaxşı maaşa sahib olan
Orta hesabla 48 yaşında
Əsasən kişi cinsinə mənsub olan
Heç bir partiya ilə bağlılığı olmayan
Heç bir dini inanca malik olmayan
Drezden ya da Saksoniya əyalətində yaşayan insanlar
Anketdə iştirak edənlərin 70%-i işsiz və ya təqaüdçü deyil, işləyən insanlardan ibarətdir. PEGİDA-ya
könül verən iştirakçıların ancaq 25%-i İslamı bir təhdid və qorxu ünsürü olaraq gördüklərini ifadə etmişlər.
PEGİDA-da niyə iştirak edirsiniz sualına siyasətə istiqamətlənən məmnuniyyətsizlik cavabını verənlərin
sayının 54% olduğu görünməkdədir. İkinci yerdə 20% səslə mediaya qarşı olan məmnuniyyətsizlik öz yerini
tapır.
PEGİDA hərəkatının nitqlərini bu şəkildə ümumiləşdirərək ifadə edə bilərik:
PEGİDA Almaniyanın islamlaşdığını müdafiə etməkdədir. Baxmayaraq ki, bu hərəkata ən qoşulan
əhalinin yaşadığı Saksoniya əyalətində yalnız 0,1% əhali müsəlmandır. Bütün Almaniya ərazisində 2010-cu
ilin rəqəmlərinə görə 4.5 milyon müsəlman yaşamaqdadır. Eyni zamanda irəli sürülən proqnozlara görə 2030cu ildə Almaniyada cəmi 5.5 milyon müsəlman yaşayacaq. Bu rəqəm Almaniyanın ümumi əhalisinin ancaq
7%-nə uyğun gəlir.
PEGİDA tərəfindən Bazar ertəsi həyata keçirilən aksiyalarda bir şüar səsləndirilir: “Biz xalqıq”. Bu
şüar 1989-cu ildə Berlin divarının yıxılması ərəfəsində Şərqi Almaniya xalqı tərəfindən səsləndirilən bir şüar
olmuşdur. PEGİDA ondan istifadə edərək 1989-cu ilə və həmin dövrün birlik duğusuna işarə vurmaqdadır.
PEGİDA ölkədəki qaçqınlardan narahatlıq duyur. Almaniyaya sığınmaq məcburiyyətində qalan
qaçqınlara Almaniyanın tam formada yardım etdiyi halda yaşlı almanların iqtisadi vəziyyətinin ürəkaçan
olmamasını bu qurum öz nitqlərində ifadə edir. (23)
Hərəkat 2014-cü ilin dekabr ayında özünü və hərəkətlərini izah etmək məqsədilə 19 maddədən ibrət bir
manifest yayımlayır. Bu manifestdə PEGİDA-nın müdafiə etdiyi və qarşı çıxdığı məqamlar qeyd edilmişdir.
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Manifestə əsasən PEGİDA-nın müdafiə etdiyi məsələlər bunlardır:
Cinayət törədən qaçqınlar dərhal ölkədən xaric olunmalıdır
Qaçqınlar bir əyalətdə toplanmayıb bütün Almaniya ərazisinə yayılmalıdır.
Avropa Birliyi mərkəzi bir aparat yaradıb bütün qaçqınları ölkələr üzrə bölüşdürməlidir.
Təhlükəsizlik orqanlarına daha çox büdcə ayrılmalıdır
Qadın düşməni və şiddət tərəfdarı olan ideologiyalar rədd edilməlidir
Kanada, İsveçrə və CAR modelinə uyğun nəzarət altında olan güc siyasəti yaradılmalıdır
Xalq mühüm qərarların qəbul edilməsində daha çox iştirak etməlidir
Qaçqınların müraciətləri daha sürətli şəkildə qərar verilməsi ilə nəticələnməli və buna əsasən ölkədən
xaric edilməli olanlar daha sürətlə ölkədən qovulalı, Almaniyada yaşamalı olanlar isə buanın mühitinə daha tez
uyğunlaşmaq üçün müxtəlif kurslara yazılmalıdır
Manifestdə PEGİDA-nın rədd etdiyi məsələlərə aid edilir:
Dini və ya siyasi radikallıq
Hansı dindən olmasından asılı olmayaraq nifrət vəzi
Şəriət polisi kimi ünsürlər
Alman konstitusiyasının terror təşkilatı elan etdiyi qruplara silah yardımı (5, s. 286)
PEGİDA-nın istifadə etdiyi islamofobik nitqləri araşdırdıqda alman mediasının bu cür çıxışları
dəstəkləyən istiqamətdə hərəkət etdiyini görə bilərik. Təəssüf ki, Avropadakı insanlar terror qruplaşması ilə
İslam dinini ayırd edə bilməyəcək vəziyyətdədirlər. İnsanlar özlərinin yaşadıqları iqtisadi çətinlik, işsizlik kimi
vəziyyətlərin səbəbini məhz islamofobik fikirlərə əsasəlandırırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, PEGİDA hərəkatı
Şərqi Almaniya fenomeni olaraq meydana çıxmış olsa da, sonralar İngiltərə, Avstriya, Norveç, İsveç, Danimarka və Çexiya kimi ölkələrdə də cəmiyyət arasında özünə yer tapa bilmişdir. PEGİDA fenomeni davam
edəcəkmi, yoxsa bitəcəkmi bunu zaman göstərəcək, lakin Avropa ölkələrində qatı sağçı ideologiya, irqçilik,
islamafobyanın uzun müddət ərzində bitəcəyi güman edilmir.
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This article describes the agreement between P5+1 and Iran negotiations on the Iranian nuclear
program. But that agreement did not satisfy everyone. In particular, Israel has responded harshly to eliminate
sanctions against Tehran. The author tells how Israel behaves herself in new political situation.
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Iran and Israel have come to view each other over the past 10 years as absolute regional rivals, growing
the risks for regional crises leading to military conflict. But the two states have not always been rivals. Both
before and after the 1979 Islamic revolution, shared geopolitical interests led to years of practical policies and,
at times, extensive cooperation. But the increasing rivalry between them has strengthened over the last few
years, especially with the rise of fundamentalist leaders in Iran and the possibility of a nuclear-armed Iran. Israeli leaders now view every regional threat through the prism of Iran, even if their crucial association is divided about how to deal with this confrontation and principally the adequacy of a military strike alternative (3,
p.54). Yet in the common regional atmosphere, where Iran has escalated its anti-Israel rhetoric and is strongly
defending its interests in areas that border Israel, each country now oversees the other as a central security
challenge. A nuclear-armed Iran is a serious threat to USA interests and would increase the prospects for
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worldwide conflict. U.S. pursuit of diplomacy with Iran appears to exacerbate Israel’s anxiety over the extent
to which it can depend on its geographically distant superpower partner to actively stop potential threats Israel
faces, and to do so in the manner Israel’s government prefers. This concern is deducible in part to the argument
some Israelis and others have made that the level and nature of power the United States has in the Middle East
has been decreased, on account of some political and economic factors (5, p. 74-75). But main turning point of
Iran-USA relations is ISIL. Since the Islamic Revolution in Iran in 1979, a priority of U.S. policy has been to
reduce the perceived threat presented by Iran to a broad sphere of U.S. interests. In 2014, a common enemy
came out in the form of the Islamic State organization, reducing gaps in U.S. and Iranian interests, although the
two countries have some extent disagreeing approaches over how to try to defeat the Islamic State. This common enemy makes them be much closer than the past. They make some efforts in order to decrease tension and
commence to solve their problems. USA and Iran's main the point of escalation is the Iranian nuclear
programme.
It is obvious that the Iranian nuclear program is the product of Iranian strategic relations with the US,
which started under the rule of Shah in the late 1940s. The USA is the first country to provide Iran with scientific and technological assistance for the build up of a nuclear program. The US assistance can be attributed to
increasing US interests in the Middle East, particularly “the strategic value of the oil reserves” and “the necessity of containing Soviet expansionism”. Once the Shah was overthrown in 1979 and replaced by Ayatollah
Khomeini’s Islamic regime, the West pulled its support. Upon coming to power, Khomeini discontinued the
nuclear program but later restarted it with Russian, Chinese and North Korean help. In view of this Iran and
USA relations shut down and USA was against of the Iranian nuclear program.
Since 2006, the P5+1 countries - the five permanent members of the U.N. Security Council plus Germany has been started in serious and substantive negotiations with Iran with the aim of reaching a confirmable
diplomatic agreement that would prevent Iran from getting a nuclear weapon. The agreement—known as the
Joint Comprehensive Plan of Action—sets up a strong and effective formula for blocking all of the pathways
by which Iran could obtain material for nuclear weapons and directly detecting and deterring possible efforts
by Iran to clandestinely follow nuclear weapons in the future (8). The talks between the P5+1 countries and
Iran were stagnant for eight years, in spite of a number of offers for agreed settlements and confidence building measures. Nevertheless, in the context of increasing pressure from increasing international sanctions, diplomatic cooperation improved after Hassan Rouhani selected President in June 2013, and the P5+1 talks began
to look more substantive and auspicious.
A temporary breakthrough agreement was signed in November 2013, specifying a variety of terms and
conditions for a first phase of agreement. In January 2014, Iran and the P5+1 reached agreements on implementation of the deal, the Joint Plan of Action (JPOA) (1, p.127).
The JPA, which began implementation on January 20, 2014, was intended to freeze most aspects of
Iran’s nuclear program and allow time to negotiate a comprehensive agreement. Iran has enough uranium hexafluoride containing up to 5% uranium-235, which, if further enriched, would produce enough weapons-grade
HEU for as many as eight nuclear weapons. The total amount of Iranian LEU containing 20% uranium-235
would, if it had been further enriched, have been sufficient for a nuclear weapon. Since the JPA, Iran has either
converted much of that material for use as fuel in a research reactor located in Tehran (called the Tehran Research Reactor), or prepared it for that purpose. Iran has diluted the rest of that stockpile so that it contains no
more than 5% uranium-235. Tehran’s uranium conversion facility is not set up to reconvert the reactor fuel to
uranium hexafluoride. According to a November 14, 2013, IAEA report, Iran had generally stopped expanding
its enrichment and heavy water reactor programs during the negotiations leading up to the JPA (2, p. 205-206).
Contours of Iran’s Nuclear Program. As reported by to the JCPOA, Iran will save capabilities for
uranium enrichment, obtained in violation of responsibilities and duties under the Non-Proliferation Treaty
(NPT) and consequent UNSC resolutions. It is an important concession to the Iranian demands, however it
came with gains for the P5+1. The whole Iranian program will be under a unique regime of watching and control based on the provisions in the JCPOA and roadmap as well an additional protocol to the NPT, expected to
be signed soon. The UN/IAEA team of inspectors (with up to 150 members) will monitor all elements and
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phases of the enrichment process, from uranium mining to storage and use of the isotopes and producing fuel
for reactors. The agreement will limit Iran’s capabilities for a so-called “break out” or “sneak out” to get highly-enriched uranium (90–93%), necessary for nuclear warhead construction. Before the deal, Iran had piled
enough uranium for 8–10 warheads and was projected to be able to build its first one in as little as 2–3 months.
After full implementation, the practical time to gain enough material for a first warhead will be about 12
months (4, p.95). The extended timeframe creates more time for diplomatic and military reactions in case of
violations of the JCPOA by Iran, especially important for U.S. President Barack Obama, who has tried to get
that goal since the beginning of the negotiations. The JCPOA obliges Iran to conduct various activities within
certain timeframes spanning from eight to 25 years, and some will be in force with no ending date. The most
important of these goals are cutting the quantity of uranium enrichment centrifuges from 19,000 to 6,104 (in
Natanz and Fordow), production for 10 years only of low-enriched uranium (to 3.67%), elimination of faster
IR-2M centrifuges, limits and inspections of experiments with more advanced centrifuges, and reducing Iran’s
stockpile of low-enriched uranium from its current 10 tonnes to 300 kg (6, p. 112-113). The JCPOA also eliminates Iran’s pathway to a plutonium-based nuclear warhead for the next 15 years because the country will 2
redesign its Heavy Water Reactor in Arak, will stop from building almost the same reactors and will ship out
any used reactor fuel. It is noteworthy that all of these basic guidelines of the JCPOA were agreed already in
April under the framework deal set in Lausanne and Obama’s administration did not buckle to some described
Iranian demands that multiplied during the last rounds of negotiating the final deal.
Process of Lifting the Sanctions. This deal is dangerous because it provides near immediate, rather
than gradual, sanctions relief—thereby relinquishing leverage on Iran. Once the IAEA verifies Iran’s initial
compliance, Iran will receive up to $150 billion. Virtually all economic, financial and energy sanctions would
disappear. Iran could then dramatically bolster its support for international terrorism. The deal fails to specify
consequences for violations and does not condition sanctions relief on sustained Iranian cooperation with the
IAEA. If the United States seeks to restore sanctions, the limited “snapback” measures may not affect investments or contracts already reached with Iran.
In response to Iran’s illicit nuclear activities, support for terrorism, and abuse of human rights, the United States and a broad coalition of governments have imposed unprecedented sanctions on Iran. Acting through
the United Nations Security Council and national authorities, the United States, as well as member states of the
European Union, Japan, the Republic of Korea, Canada, Australia, Norway, Switzerland, and other countries,
have put in place sanctions intended to impose consequences on Iran’s leadership for failing to honor its international obligations and alter its dangerous course. Although extensive, these sanctions are targeted against the
Iranian regime and not aimed at the basics needs of the Iranian population. For this reason, the United States as
a matter of law and policy strives simultaneously to ensure that the sanctions are robustly implemented and
enforced For informational purposes only -2- and that legitimate humanitarian-related transactions for the export of agricultural commodities, food, medicine, and medical devices to Iran can be conducted.
Lifting sanctions related to Iran’s nuclear program will have a significant impact on the world oil market, the Iranian economy and Iran’s trading partners. Iran’s full return to the global market will eventually add
about a million barrels of oil a day, lowering oil prices by US$10 per barrel next year, according to the World
Bank, which also expects economic growth in the country to surge to about 5% in 2016 from 3% this year.
Iran’s cost of doing trade will also fall, increasing not just the volume but the value of its oil trade and
non-oil trade. The Bank’s report estimates that exports from Iran will eventually increase, too, by about US$17
billion, which is about 3.5% of its GDP. Britain, China, India, Turkey and Saudi Arabia are among the countries most likely to see the largest rise in post-sanctions trade with Iran. Foreign direct investment may increase
to about US$3 billion a year, double the current rate but still lower than its peak in 2003 (6, p. 225).
“The lifting of sanctions represents an economic windfall to the Iranian economy. Iran’s experience
with managing previous oil windfalls is sobering. The real exchange rate appreciated undermining non-oil exports. Governments facing such economic windfalls have the opportunity to put in place a policy framework
that puts the economy on a path of sustained growth.
Israel’s approach to the negotiations between the P5+1 and Iran on the Iranian nuclear program has been
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marked by tension between the intense fear of an agreement that will leave Iran a nuclear threshold state that
can break out to nuclear weapons in a relatively short period of time, and the hope that a reasonable agreement
will spare Israel the need to consider unattractive options, such as a military strike on Iran’s nuclear facilities.
In most cases, the fear is the dominant element, and wields the primary influence over Israel’s behavior. The
Prime Minister of Israel B. Netanyahu assesses P5+1 and Iran negotiations and interprets this agreement like
"tentacles of terror" pose a "grave threat" to Israel and the world. The prime minister expressed his concerns about enriched uranium and Iranian nuclear research and development, as well as his worries about the
approach taken to the international nuclear talks.
"This is a bad deal. A very bad deal. We are better off without it," he said. "Why should Iran’s radical
regime change for the better when it can enjoy the best of both worlds? Aggression abroad, prosperity at
home?" (10).
From the start of the negotiations, Israel expressed concerns about Western weakness in dealing with the
sophisticated Iranian negotiators, whose objective is clear: to preserve nuclear breakout capability and most of
the assets of the nuclear program, and have the sanctions lifted. The West is perceived as fearing the consequences of a military strike against the Iranian nuclear program, and therefore, as striving to reach an agreement at almost any price. At the same time, in the wider debate in Israel, some have argued that the West started the negotiations from a position of strength because of the effectiveness of the sanctions, and that it is actually Iran that feels pressured to reach an agreement quickly. Some are concerned that the West does not understand this, and that therefore it will not leverage the potential of this advantage.
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TÜRKDİLLİ DÖVLƏTLƏR BİRLİYİNİN FORMALAŞMASINDA AZƏRBAYCANIN ROLU
Məqalədə yaşadığımız əsrin başlanğıcına doğru dünyada baş verən proseslərə nəzər tuşlanır və
bu dövrdə keçmiş sovetlər birliyinin tərkıbındə olan türkdilli dövlətlərin mədəni birliyinin formalaşması
mərhələlərindən bəhs olunur.Müəllif bu proseslərdə Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun önəmini xüsusi
şəkildə tədqiq edir.
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РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА В ФОРМИРОВАНИИ СОЮЗА ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ
ГОСУДАРСТВ
В настоящей статье автор исследует процессы, происходящие на мировой арене в конце
ХХ столетия, которые завершились образованием новых независимых государств на постсоветском пространстве и в Европе. Именно в эти годы актуализировалась идея формирования единого культурного пространства тюркоязычных государств. По мнению автора статьи, этих
процессах ключевая роль принадлежал Турции и Азербайджану.
Ключевые слова: мировой порядок, постсоветское пространство, саммиты глав государств,
языковая общность, общая культура, политические и дипломатические отношения, глобальная
политика
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ROLE OF AZERBAIJAN IS IN FORMING OF UNION
OF THE ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ STATES
In the article an author investigates processes, what be going on a world arena in the end ХХ centuries that came to an end formation of the new independent states on post-soviet space and in Europe.
The idea of forming of single cultural space of the states exactly in these years . In opinion of author of
the article, these processes key role belonged to Turkey and Azerbaijan.
Key words: world order, post-Soviet space, the summits of heads of state, linguistic community, a shared
culture, political and diplomatic relations, global policy
XX yüzilin sonlarma doğru dünya düzənində baş verən transformasiyalar psstsovet məkanında və
avropa qıtəsində yeni dövlətlərinin yaranması ilə tamamlandı. Məhz elə bü dövrdə dünyanın siyasi
gündəmdə yeni yaranmış türkdilli dövlətlərin birliyinin formalaşması problemi özünə yer aldı.Bu ideya
o vaxtlar Türkiyə Cumhuriyyətinin Prezidenti olan mərhum Turqut Özal tərəfindən ortaya qoyulmuş və
türkdilli dövlətlərdə böyük rəğbətlə qarşılanmışdı.Sonradan (1992-ci ildə ) Türkiyənin Baş naziri Süleyman
Dəmirəl tərəfindən türkdilli dövlətlərin
başçılarının Zirvə toplantılarının keçirüməsi təşəbbüsü irəli
sürülmüşdü. Ötən illər ərzində Zirvə toplantılarının keçirüməsi mütəmadi xarakter almış və tarixi bağlılığı,
dil ortaqlıgı və ortaq mədəniyyəti olan xalqların(azəri, türk, qazax, türkmən,özbək,qırğız) monolit birliyi
yaranmışdır.
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Türkdilli dövlətlərin başçılarının Ilk toplantısı 1992-ci il oktyabr ayının 30-31-də Ankarada, ikinci
toplantı 1994-cü il oktyabr ayının 19-da İstanbulda, üçüncü toplantı 1995-ci il avqust ayının 28-də Bişkekdə,
dördüncü toplantı 1996-cı il oktyabr ayının 21-22-də Daşkənddə, beşinci toplantı 1998-ci il iyunun 9-da
Astanada, altıncı toplantı 2000- ci il aprel ayının 8-də Bakıda, yeddinci toplantı 2001-ci ilin aprel ayının 26-27də İstanbulda keçirilmişdir 2002- ci ildə Aşqabadda keçirilmiş VIII Zirvə görüşündə dövlət başçıları 19
maddədən ibarət bəyannamə imzalamışlar.Qeyd olunmalıdır ki,bütün bu proseslərin intensiv xarakter
almasında Azərbaycah Respublikasının prezidenti Ulu öndər Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri
olmuşdur.
Türkdilli dövlət başçıları sammitlərinin dövlətlərarası münasibətlərdə, о cümlədən Azərbaycan - Türkiyə
mədəni əlaqələrində mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Dövlət başçıları səviyyəsində siyasi-diplomatik
münasibətlərin formalaşması, şübhəsiz ki, öz növbəsində mədəni, iqtisadi əlaqələrin də intensivləşməsinə
şərait yaratdı . Bu zərurətdən qaynaqlanan istəyin reallaşması qarşılıqlı əlaqələrin prioritet istiqamətini təşkil
edir. Məqsədyönlü fəaliyyət proqramları nəticəsində bütöv Türk Dünyasının iqtisadi, mədəni inteqrasiyasında
tamamilə yeni, lakin təbii təməllərə, xalqlarımızın tarixi və milli- mənəvi dəyərbrinə bağlı olan bir mənzərə
müşahidə edilməyə başlandı. Dünyada gedən qloballaşma, qarşılıqlı əlaqələrin intensivləşməsi fonunda türk
ölkələri arasında xüsusilə mədəni inteqrasiyanın əsası qoyuldu.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində üstün mövqe əldə etmək və uğurlu xarici siyasət aparmağın mühüm
şərtlərindən biri də eyni dilə, dinə, mənəvi və mədəniyyətə malik dövlətlərin birliyidir, onların güclü ittifaqıdır.
Uzun bir dövrdə müstəmləkəçilik siyasətinin sərt idarəçilik sistemi altında yaşamağa məcbur edilən bir sıra
türk xalqları — Azərbaycan, Qazax, Türkmən, Özbək və Qırğızlar yeni tarixi situasiyada Türkiyəyə daha
yaxın oldular və hərtərəfli əməkdaşlığı genişləndirmək imkanları yarandı. Aparılan təhlilər göstərir ki, bu
siyasət Türkiyənin həm qardaş dövlətlərdə güclənməsi, həm də onların Qərb dünyası ilə münasibətlərinin
yaradılmasına əlverişli şərait yaratdı. . Amma bu, Avropanın regional, ABŞ-m qlobal siyasətinin bölgədəki
niyyətlərini həyata keçirilməsi ilə üst-üstə düşmürdü. Maraqların ciddi şəkildə toqquşduğu tarixi şəraitdə
Turqut Özalın layihəsi Qərb dövlətlərinin və Rusiyanın maraqları ilə tam ziddiyyət təşkil edirdi.
Türk dövlətlərinin birliyini yaratmaq kimi önəmli bir vəzifənin yerinə yetirilməsinə imkan verilmirdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın Türkdilli xalqlarla əlaqələrinin keyfiyyətcə yeni müstəvidə, bütün
siyasi korporativlərdən uzaq, bu birliyə zərər vura biləcək məqamlara imkan verməyən prinsiplər əsasında
qurulması prioritet önəm kəsb edirdi. Türkiyənin Xəzərin o tayında yerləşən türk düvlətləri ilə
qovuşmasında müstəqıl Azərbaycan dövləti öz müstəqil siyasəti ilə önəmli töfhələr verdi. Ziddiyyətlərin
kəskinləşdiyi bir şəraitdə Ulu öndər H Əliyev «Əsrin müqaviləsi» kimi siyasi və iqtisadi əhəmiyyətli qlobal
layihənin kercəkləşməsinə imza atdı.”Bir millət, iki dövlət” ifadəsi sözdə yox, əməldə öz təntənəsinə
qovuşdu. Bu gün Bakı — Tbilisi - Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu xətti, «İpək Yolu»nun bərpası layihəsinin tərkib elementləri kimi, həm də Türk dünyasının
Oərbə uzanan qollarıdır.
Türkdilli dövlətlərin və topluluqların 10-cu dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayının 2006-cı ilin
sentyabrında 18-də Antalyada keçirilən qurultayında iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev bir daha qeyd etki ki bu gün Azərbaycanda baş verən proseslər, Azərbaycanın həyata keçirdiyi böyük,
nəhəng layihəlıər, öz növbəsində, bütün türk dünyasına, onun möhkəmlənməsinə töhfəsini verir. Qurultayda
ənənəvi "Dəmir döymə" mərasimi keçirildi. İlk olaraq zindan üzərinə çəkiclə zərbəni Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin vurması Azərbaycan tarixində önəmli səhifə açdı. 2007-ci ildə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təklif etdi ki, növbəti qurultayı Bakıda keçirilməsini 2007-ci il noyabrında
Türkdilli dövlətlərin və topluluqların 11 -ci dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlığın Bakı qurultayı türkdilli
dövbtlərin ortaq mövqeyə gəlməsində, əlaqələrin inkişafında xüsusi rol oynadı. Türkdilli Dövlətlərin parlament
Assambleyasının 29 sentyabr 2009-cu ildə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə parlament
nümayəndə heyətbrinin Bakıda keçiribn birinci plenar iclası quramun gələcək fəaliyyəti ib bağlı qərarlarm
qəbul edilməsi baxımmdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İclasda təşkilatm 26 bənddən ibarət Nizamnaməsi və
Katibliyin Əsasnaməsi, habeb iclasm yekunlarma dair Bakı Bəyannaməsi qəbul olundu. Bəyannamədə
Türkdilli Ölkəbrin Parlament Assambleyasmm üzv dövbtbr arasmda siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə
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əməkdaşlığm dərinbşməsində, xalqların bir-birinə daha da yaxınlaşmasında, parlament diplomatiyasının
köməyi ilə dövlətlər arasında siyasi dialoqun daha da inkişaf etdirilməsində, regional və qlobal təhlükəsizliyi
qorumaq məqsədi ilə müxtəlif təşəbbüslərin irəli sürülməsi və həyata keçirilməsində əlverişli siyasi meydan
açacağı ifadə edildi. Qeyd etmək lazımdır ki, türkdilli ölkəbr arasmda əməkdaşlığm genişləndirilməsində, о
cümbdən Türkdilli Ölkəbrin Parlament Assambleyasmm yaradılmasında Türkiyə və Azərbaycan xüsusi rol
oynamışlar. Türkdilli ölkələrin birliyinin yaradılmasını təşəbbüsünün irəli sürülməsində və bu təşəbbüsün
reallaşmasmda Azərbaycan dövlətinin intensiv fəaliyyət göstərməsi öz bəhrəsini verdi. Türkdilli Ölkəbrin
Parlament Assambleyasmm gələcək inkişafı və nüfuzlu beynəlxalq təşkilata çevrilməsi ilə bağlı real
perspektivlər mövcuddur. Tam əminliklə demək olar ki, TürkPA üzv dövlətlərin problemlərinin
müzakirəsində, narahatlıq doğuran məsələlərə hüquqi qiymətin verilməsində, ortaq qanunvericilik aktlarının
hazırlanması və bu sahədə təcrübə mübadiləsinin aparılmasında üzv ölkələr üçün tövsiyə xarakterli qərarların
qəbul edilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
Türkdilli dövlət başçılarının 2009-cu il oktyabrm 2-3-də Naxçıvanda keçirilən 9-cu Zirvə toplantısı heç
şübhəsiz ki xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Zirvə görüşündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, qazaxıstan
Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Qırğızıstan Prezidenti Kurmanbek Bakiyev, Türkiyə Prezidenti Abdullah
Cül, Türkmənistan Nazirlər kabineti sədrinin müavini Xıdır Saparlıyev iştirak etdilər. Görüşün yekunu olaraq
türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması haqqında Naxçıvan sazişi imzalandı. Naxçıvan Zirvə
toplantısında iki mühüm sənəd imzalandı: Türkdilli ölkələrin fəaliyyətlərini bütün səviyyələrdə
əlaqələndirmək, birliyin möhkəmlənməsində mühüm rol oynayacaq sənədləri işləyib hazırlamaq və həmin
sənədlərdə qarşıya qoyulan vəzifələri həyata keçirmək üçün türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının
yaradılması haqqında Saziş və dövlət Başçılarının Zirvə toplantısının zəruriliyini və əhəmiyyətini önə çəkən
Naxçıvan bəyannaməsi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Qırğızıstan
Prezidenti Kurmanbek Bakiyev və Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Naxçıvan sazişinə əsasən yaradılan
Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurası Ankarada, TÖPA Bakıda, TÜRKSOY çərçivəsində göstərəcək
TürkdilliAkademiya isə Astanada fəaliyyət quracaqdır. Gələcəkdə digər türkdilli ölkələrin və türk muxtar
quramlarının da qoşulması ehtimal edilən və möhtəşəm bir qüvvəyə çevirəcək Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq
şurasının Naxçıvanda təsis edilməsi əlbəttə, ölkəmiz üçün böyük qürur və iftixar mənbəyidir.
Keçən ilin aprelin 7-8-də Davos İqtisadi Forumunun Bakıda keçirilməsi ilə Azərbaycan regionda aparıcı
ölkədə olduğunu bir daha təsdiqlədi. Bu forumu təşkil etməkb ölkəmiz sadəcə regionun iqtisadi cəhətdən
aparıcı ölkə olduğunu beynəlxalq arenada təsdiq etdirmədi, eyni zamanda, Azərbaycanın Cənubi Qafqaz ib
Orta Asiya inteqrasiyasında həlledici ölkə olduğunu göstərdi. Davos İqtisadi Forumu özü də Bakıda təşkil
edibn tədbiri məhz regionda, xüsusən də Azərbaycanda müşahidə edilən iqtisadi artım aspektindən xarakterizə
etmişdir. Davos Iqtisadi Forumunun Azərbaycanda keçirilməsi həm ölkənin regionda bu günə qədər əldə etdiyi
iqtisadi irəliləyişlərinə dəstəkdir, həm də gələcək strateji planlamada ölkənin mühüm rol oynayacağı deməkdir.
Bu, dünyada qlobal maliyyə böhranmdan sonrakı dövrə istiqamətlənən iqtisadi şəkilləndirmənin mövcud
vəziyyətdən daha mükəmməl modelə doğru aparan yolda ciddi amil hesab edib bilər.
Bütövlükdə, Bakıda keçirilən "Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın gələcəyi barədə strateji dialoq"
konfransı regionun cari və potensial maraq sahiblərinə onun potensialını öyrənmək, dəyərləndirmək və gəbcək
planlarında nəzərə almaq üçün əvəzsiz şans yaratdı. Konfrans zamanı regionun təbii sərvətlər, nəqliyyat,
infrastruktur, kənd təsərrüfatı, mədənçıxarma, telekommunikasiya və maliyyə sektorlarma xüsusi diqqət
ayrıldı.
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BÖYÜK İYİRMİLİYİN YARADILMASINI ŞƏRTLƏNDİRƏN AMİLLƏR
VƏ ONUN FƏALİYYƏT MEXANİZMİ
Bu məqalədə Böyük iyirmiliyin yaradılması, onun yaranmasını şərtləndirən amillər əks olunmuşdur.
Dünya iqtisadiyyatının tənzimlənməsi üçün G-20-nin yaranmasına qədər meydana gəlmiş iqtisadi qurumlar
haqqında məlumat verilmişdir. G-20-nin fəaliyyət mexanizmi və onun zirvə görüşləri sadalanmışdır.
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Гюнай БАБАЕВА,
магистр, Бакинский Государственный Университет
ФАКТОРЫ ВЫЗЫВАЮШИЕ СОЗДАНИЕ БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ
И ЕГО МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
В этой статье отражена создание Большой Двадцатки , факторы способствующие его создания. Проинформированы о экономических организаций образованной до G-20 для регулирования мировой экономики. Перечислены механизмы действия G-20 и его встречи на высшем уровне.
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FACTORS THE CAUSING CREATIONS OF THE BIG TWENTY AND
ITS MECHANISM OF ACTION
In this article it is reflected creation of the Big Twenty, factors the promoting its creations. About the
economic organizations formed before the G-20 for regulation world economy are informed. Mechanisms of
action of G-20 and its summit are listed.
Key words: The Big Twenty, the economic organizations, the developed countries.
Bəşəriyyət 20-ci əsrdə iki dünya müharibəsi, bir soyuq müharibə və bunların gətirdiyi iqtisadi
böhranlarla sarsılmışdır. Bununla bərabər dünya əhalisinin sürətlə artımı və demoqrafik dəyişikliklər məsələn:
1950-ci ildə doğulanlar həyatdan köçməmişdən öncə dünya əhalisinin iki dəfə artdığını görmüşdülər. Əhalisi 1
milyonu keçən şəhərlərin sayı 1950-ci ildə 83 idisə bu sayı 2007-ci ildə 435-ə çatdı. 1950 – ci ildə dünya
əhalisinin yalnız 10 faizi şəhərlərdə yaşayırdısa bu gün bu 50 faizdən artıqdır. Şəhərlərdəki bu sürətli əhali
artımı ölkələri və şəhərləri bir çox problemlərlə baş-başa qoymuşdur.
Dünya bir tərəfdən qloballaşırsa digər tərəfdən də regionlaşmaqdadır. Bu nöqteyi-nəzərdən dünyadakı
ölkələr arasında iqtisadi, siyasi və texnoloji əlaqələrin getdikcə artması ölkələr arasında əməkdaşlığı da
artırmaqdadır. İMF, GATT (WTO), Dünya Bankı, BMT kimi qurumlar qloballaşma; AB, NAFTA, EFTA,
APEC kimi qurumlar isə regionllaşma çərçivəsində əməkdaşlığı əks etdirsə də dünyanım gələcəyini
istiqamətləndirən əsas gücün iqtisadiyyatı güclü olan dövlətlərin yaratdıqları “xüsusi qruplar” olduğu
açıqdır.(1 s.2) Burada nəzərdən keçirələcək ilk qurumların yaradılmasına böyük böhran və ikinci dünya
müharibəsidən sonra dünya liderlərinin sülhü və iqtisadi əmkdaşlığı dəstəkləyən yeni bir dünya düzəni qurmaq
məqsədilə bir araya gələrək Bretton Woods və BMT kimi qurumları yaratmaqla başlanılmışdır. Beləcə ölkələr
problemləri geridə qoyaraq iqtisadi, siyasi kimi mövzularda sabit dəyişikliklər və inkişaf etdirilməsinə ilk
addımlar atmağa başlamışdılar. İqtisadi problemlərin beynəlxalq səviyyəyə qalxması nəticəsində ölkələr
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qruplar yaratmağa başlamışdır. Tatixi dəyişikliklər ilə G-6, G-7, G-8, G-22, G-33 qrupları qurulmuşdur. Son
olaraq da G-20 qrupu yaradılmışdır.
Böyük iyirmiliyin formalaşma prosesini daha yaxşı anlamaq üçün əvvəlcə hər bir beynəlxalq qurumun
qlobal problemlərin həll edilməsi ehtiyacından yarandığını bilmək lazımdır. Elmi-texniki tərəqqinin nəticəsi
olaraq 2000-ci illərdən etibarən iqtisadiyyatın aktorları fiziki və siyasi sərhədlərini asan və sürətlə aşmışdır.
Hər növ mal və xidmət ticarətinin həyata keçirilməsi təmin edilmişdir. Bu gün isə beynəlxalq ticarət həcmi 1,5
trilyon dollara çatmışdır. Dünya iqtisadiyyatının mədəniyyəti və sosial həyatı qarşılıqlı əlaqələr fonunda
inkişaf edir. Ancaq bu qarşılıqlı əlaqələrin müsbət nəticələri olduğu kimi bir çox mənfilikləri də bərabərində
gətirir. Bu gün mal və xidmətlərin, sərmayənin və iş qüvvəsinin dövriyyəsi asan və sürətlə gerçəkləşdiyi kimi
cinayət qruplarının fəaliyyəti, narkotikanın, silah qaçaqçılığının, insan tacirlərinin təsir dairəsi də asan və
sürətli şəkildə genişlənir. Bütün bunların gətirdiyi problemlərlə yanaşı iqtisadi böhranlara səbəb olan inkişaf
etmiş ölkələrin borcları, inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki gəlirlərin paylaşmasındakı bərabərsizliklər, bankçılıq
sistemindəki problemlər kimi hələ qarşısı alınmamış problemlər daha dayanıqlı beynəlxalq cəmiyyətə ehtiyac
olduğunu ortaya qoymuşdur. Son əsrin ən əhəmiyyətli iqtisadi böhranı ilə bu daha yaxşı anlaşılmışdır.
İqtisadiyyatın çarxlarının bir-birindən asılı olması bəzən bütün ölkələrin xeyrinə bəzən isə zərərinə olur. Artıq
hər kəs bir-birinin müştərisi, tədarükçüsü, sərmayədarı, iş verəni, işləyəni, borclusu vəziyyətindədir. 1994-cü
ildə baş verən Meksika böhranı, 1997-ci ildəki Asiya böhranı və 1998-ci ildəki Rusiya böhranından sonra
beynəlxalq sistemdə get-gedə əhəmiyyəti artan bazar iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatının idarə edilməsində
daha çox təmsil edilməsi, dünya iqtisadi və maliyyə sabitliyin təmin edilməsi üçün qeyri-rəsmi bir müzakirə və
fikir mübadiləsi mühitinin yaradılması qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Xüsusilə də 1997-1998-ci illərdəki
maliyyə böhranlarının nəticələri ağır olmuş və bu nəticələr benəlxalq maliyyə sisteminin çox zəif bir quruluşda
olduğunu üzə çıxarmışdır. Bu vəziyyət beynəlxalq maliyyə bazarında rol oynaya biləcək inkişaf etməkdə olan
ölkələrin də dünya iqtisadiyyatı ilə əlaqəli mövzulardakı müzakirələrdə iştirak etmək ehtiyacını ortaya
qoymuşdur. Bundan irəli gələrək 1999-cu ildə Kölndə keçirilən G-7 ( Kanada, Almaniya, Fransa, İtaliya,
Yaponiya, Birləşmiş Krallıq, ABŞ) Dövlət Başçıları Zirvəsində sistem üçün önəmli ölkələr ilə yeni bir
məşvərətçi qurumun yaradılmasına qərar verilmişdir. Bundan sonra 1999- cu il 26 sentyabrda Vaşinqtonda baş
tutan Maliyyə nazirləri və Mərkəzi bank rəhbərlərinin iclasda Böyük iyirmilik (G-20) rəsmən elan edilmişdir.
(3) Böyük iyirmilik adlanan bu qurumda Türkiyə, Argentina, Braziliya, Kanada, Çin, Fransa, Almaniya,
Hindistan, İndoneziya, İtalya, Yaponiya, Cənubi Koreya, Meksika, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Cənubi
Afrika, Birləşmiş Krallıq, ABŞ və Avropa Birliyi yer almışdır. Göründüyü kimi rəngarəng quruluşa və
coğrafiyaya malik bu qurum dünyada söz sahibi olan Avropa qitəsindən 4 ölkəni, Afrika və Avstraliya
qitəsindən 1 ölkə, Asiya qitəsindən 8 ölkə, Amerika qitəsindən 5 ölkəni əhatə edir. Avropa birliyi də daxil
olmaqla qurumdakı üzv sayı 20-yə çatmışdır. Avropa Birliyi dövri sədrlıiyi həyata keçirən ölkə ilə Avropa
Mərkəzi Bankı vasitəsilə təmsil olunur. Üzvlərdən ABŞ, Çin, Fransa, İngiltərə və Rusiya həm də BMT
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür. Dünya iqtisadi və maliyyə sistemi nöqteyi-nəzərindən önəm daşıyan
G-20 üzvləri beynəlxalq dünya ticarətinin 80%-ni, dünya ölkələrinin istehsal etdiyi ölkədaxili hasilatın 90%-ni
və dünya əhalisinin 3/2-ni təmsil etməkdədir. Eyni zamanda dünya yanacaq hasilatının 84%-ni G-20 üzv
ölkələri tərəfindən istehsal edilməkdədir. (5)
Bu dəyişikliklərlə birlikdə daha əvvəl qurulan Bretton Woods sistemi sarsılmış və yaşanan böhrana
qarşı, irəli gedən sənayeləşmiş qərb ölkələri olan Almaniya, Fransa, İtaliya, Yaponiya, İngiltərə və ABŞ-ın
reaksiyalarının təşkil edilməsi və münasib hala gətirilməsi məqsədilə 1975-ci ildə Fransada ( Rambuye )
dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində toplantı təşkil edilmişdir. Sözü gedən toplantıya qatılan ölkələrin sayı
əsas götürülərək bur araya gələnlərə qrup altı yəni G-6 adı verilmişdir.bundan bir il sonra 1976-cı ildə G-6 –
lara San Xuan-Porto Rikoda keçirilən toplantı ilə Kanadanın da qoşulması nəticəsində yeddilər qrupu G7
(Group of 7) ortaya çıxmışdır.(2, 17)
G-7 Zirvə toplantıları valyuta məzənnələri, beynəlxalq ticarət və Rusiyaya qarşı Qərb siyasətinin
müəyyən edilməsi kimi əhəmiyyətli mövzularda üzv ölkələr araındakı fərqliliklərin ətraflı olaraq müzakirə
edilməsinə imkan vermişdir. G-7 olaraq adlandırılan qurumun zirvə görüşlərinin məqsədi isə:
Hökumətlərarası əməkdaşlığı gücləndirmək
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Qarşılıqlı anlayışı inkişaf etdirmək
Beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətini canlandırmaq
Gələcəkdə qarşiya çıxa biləcək vacib problemlərin həlli üçün ortaq əmək sərf etmək
İnkişaf etməkdə olan ölkələrə yönəlmiş sahə miqyaslı əməkdaşlığı başlatmaq
Zirvələrdə alınan qərarların icra edilməsini və məhsuldarlığını dəyərləndirmək
Dünya pul və ticarət sisteminin işləməsini inkişaf etdirmək
Daha etibarlı, müasir, təhlükəsiz bir dünya yaratmaq üçün birlikdə çalışmaq
1977-1991-ci illər arasında G-7-nin üzv sayı sabit qalmış , 1991-ci ildən sonra Rusiya G-7 üzzvləri ilə
Zirvə görüşündən sonra Dialoq adı altında bir araya gəlmiş 1994-cü ildəki Napoli zirvəsindən sonra isə “Siyasi
8”adı altında toplantılar təşkil etmişlər.ABŞ zirvəsində Rusiya ilk dəfə maliyyə, iqtisadi mövzulardan başqa
görüşlərə qatılmış və 1998-ci ildə Birmingham Zirvəsində G-8 tamamilə formalaşmışdır. Əvvəllər makro
iqtisadi idarəetmə, beynəlxalq ticarət və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə əməkdaşlıq, daha sonralar isə ŞərqQərb iqtisadi əlaqələri, enerji və terror mövzuları gündəmdə yer almışdır. Məşğulluq, çevrə, cinayət və
narkotika,insan haqları, regional təhlükəsizlik və silahsızlaşdırma və başqa siyasi və təhlükəsizliklə əlaqəli
sahələr dövriyyəyə salınmışdır.(4)
Bu dönəmdə G-8 və bu qrup xaricində 14 ölkə üzvlərindən formalaşan G-22 yaradılmışdır.İyimi ikilər
qrupu və ya Willard Qrupu adlandırılan qrup 1997-ci ildə APEC-in (Asiya Sakit okean əməkdaşlığı) liderləri
tərəfindən elan edilmişdir. G-22 də məqsəd qlobal maliyyə sisteminin yaxşılaşdırılması üçün təkliflər irəli
sürmək, Mərkəzi Bank sədrləri və Maliyyə nazirlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşlərin təşkil olunduğu
toplantılar keçirməkdir. G-22-nin ilk toplantısı 1998-ci ildə Vaşinqtonda keçirilmiş və toplantıda beynəlxalq
maliyyə sisteminin və sərmayə bazarlarının aqibətinin dəyərləndirilmişdir. G-22-nin toplanma məqsədi inkişaf
etmiş bazar ölkələrinə təsir edən maliyyə böhranlarının qlobal tərəflərinin təhlil edilməsi məqsədilə G-7
ölkələrindən olmayanları da bu toplantı və qərarlara daxil etməkdir. G-22-nin yerini ilk öncə 1999-cu ilin
sonlarında G-33 (Group of 33 ) daha sonra isə G-20 almışdır. G-33 1999-cu ildə meydana gəlmiş bir
beynəlxalq qruplaşma olub, dünyanın 33 öndə gedən milli iqtisadiyyatları əhatə etməkdədir.(7) G-33-ü təşkil
edən ölkələr Argentina, Avstraliya, Belçika, Braziliya, Kanada, Çili, Çin, Fil dişi sahili, Misir, Fransa,
Almaniya, Honk Kong (muxtar bölgə ), Hindistan, İndoneziya, İtaliya, Yaponiya, Malayziya, Meksika,
Mərakeş, Niderland, Polşa, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Sinqapur, Cənubi Afrika, Cənubi Koreya, İspaniya,
İsveç, İsveçrə, Tailand, Türkiyə, ABŞ və İngiltərədir. Qrup ilk toplantısını 1999-cu ildə Almaniyada
keçirmişdir. 1999-ci ilin sonlarında qrupun yerini G-20 almışdır.
Böyük iyirmilik ya da Group of 20 qısa adı ilə G-20 1999-cu ildə qlobal iqtisadiyyatda vacib mövzuların
müzakirəsi məqsədilə önəmli sənayeləşmiş və inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatların Maliyyə nazirləri və
Mərkəzi Bank sədrləri tərəfindən qurulmuş bir qurumdur. G-20-nin açılış toplantısı 15-16 dekabr 1999-cu ildə
alman və kanadalı maliyyə nazirlərinin ev sahibliyində Berlində keçirilmişdir. Qısaca Böyük İyirmiliyi
sənayeləşmiş və inkişaf etmiş 20 ölkənin üzv olduğu beynəkxalq bir təşkilat olaraq da müəyyənləşdirə bilərik.
Böyük iyirmiliyin yaradılması məqsədi həm 1990-cı illərin sonlarının maliyyə böhranlarına həm də
qlobal iqtisadi dialoq və idarəsinə yetərincə daxil edilməyən yüksələn bazar iqtisadiyyatlarının önəminin və
bunların da qərarlara daxil edilməsi gərəkdiyinin anlaşılması olaraq müəyyən edilmişdir. Bu nöqteyi-nəzərdən
G-20 beynəlxalq maliyyə arxitekturasının gücləndirilməsinə təkan verərək və milli siyasətlər, beynəlxalq
əməkdaşlıq və beynəlxalq maliyyə qurumlarına dialoq fürsəti verərək yer kürəsində böyümək və inkişaf etmək
üçün dəstək verir.
G-20-nin əldə etdiyi nailiyyətlərdən bəhs etdikdə 1999-cu ildən bəri maliyyə böhranları ilə
maraqlanmaq, təcavüzkar maliyyəçi ilə mübarizə, maliyyə sisteminin istismar edilməsinin azaldılması,
inkişafla əlaqədar siyasətlər haqqında müqavilələr daxil bəzi mövzularda irəliləyiş əldə olunmaqdadır. G-20
eyni zamanda təcavüzkar maliyyəçi və çirkli pullarla mübarizə, maliyyə siyasətlərinin şəffaflaşdırılması kimi
sahələrdə qrupun üzvləri tərəfindən təsbit edilən model arasından beynəlxalq olaraq qəbul edilən standartların
uyğunluğunu təmin etməyi də qarşıya məqsəd qoymuşdur. Bu məqsədlərə vergi qaçaqçılığı daxil qanundan
kənar fəaliyyətlər və maliyyə sisteminin istismar edilməsi ilə mübarizə də daxildir. Həmçinin G-20 beynəlxalq
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maliyyə arxitekturasının yaxşılaşdırılması kimi mövzularda da önəmli rol oynayır. (6)
OECD, İMF və Dünya Bankı kimi beynəlxalq qurumlardan fərqli olaraq G-20-nin ( G-7 kimi ) özünə
aid daimi personalı mövcuddur. G-20 üzv ölkələrin bir araya gəldiyi beynəlxalq bir forum və ya platforma
xarakteri daşıyır. Avropa Birliyi və Avropa Şurasından fərqli bir quruluşa malikdir. Məsələn daimi bir katibliyi
yoxdur. Katiblik fəaliyyətləri G-20 idarəsinin davamlılığı üçün keçmiş, mövcud və gələcəkdəki dövr
sədrlərinin əməkdaşlığına əsaslanır.Üzv ölkələr bölgələr görə 4 qrup olaraq nəzərdən keçirilir. Buna görə hər il
fərqli bir bölgə qrupundan bir üzv ölkə G-20-nin ev sahibliyini üzərinə götürür. G-20 sədrliyi üzvlər arasında
sıra ilə dəyişməkdə və hər il fərqli ölkədən seçilməkdədir. 2009-cu ildə sədrlik İngiltərədə olmuşdusa, 2010-cu
ildə isə Cənubi Koreyada olmuşdur. 2015-ci ildə isə ev sahibliyini Türkiyə üzərinə götürmüşdür. Vəzifədəki
sədr öz dönəmində toplantılar təşkil etmək və qrupların işlərini koordinasiya etmək üçün müvəqqəti bir
katiblik qurur.
Əvvəlki G-20 sədrlərini bu şəkildə sıralaya bilərik: 1999-2001- Kanada, 2002-Hindistan, 2003-Meksika,
2004-Almaniya, 2005-Çin, 2006-Avstraliya, 2007-Cənubi Afrika, 2008-Braziliya, 2009-İngiltərə,2010İngiltərə, 2011- Fransa, 2012-Meksika, 2013-Rusiya, 2014-Avstraliya
Şərh, fikir və tədbirlərin qəbul edilməsi ilə əlaqəli uzlaşmanın təmin edilməsi G-20 fəaliyyətlərinin
təməl qanunudur. Sabit səs imtiyazlı pay sənədinə və ya iqtisadi kriteriyaya əsaslanan rəsmi səs və ya qərarlar
yoxdur. Hər G-20 üzvü onun fəaliyyətində təsirli oynamaqla bir “söz” haqqına sahibdir.
G-20 tərzində bir qurumda qrupun fəaliyyəti və fəaliyyətinin daimiliyini təmin etmək üçün ölkə sayının
sabit və məhdud olması önəmlidir. G-20 üzvlüyü üçün rəsmi bir kriteriya olmayıb qrupun tərkibi
qurulduğundan bəri dəyişmədən qalmışdır. G-20 məqsədləri göz önünə alındığında beynəlxalq maliyyə sistemi
üçün olkələrin üzvlüyə daxil olması önəmli qəbul edilmişdir. Coğrafi tarazlıq və əhali göstəricisi də bunda
önəmli rol oynayır.
G-20 beynəlxalq maliyyə və iqtisadi arxitekturaının 21-ci əsrin həqiqətlərini əks etdirəcək şəkildə
ümumiləşdirilməsi və yenidən şəkilləndirilməsi üçün çalışmağa başlanılmışdır. Bu əhatə dairəsində öhdələnən
xüsuslar G-20 daxilində ardıcıl olaraq təqib edilməkdə, müvafiq qurumlara lazımlı vəzifələr verilməkdə və
dəyişikliklər ictimaiyyətlə paylaşılmaqdadır. G-20-nin texniki işləri 2 ayrı kanalla fərqli çalışma qrupları
vasitəsilə həyata keçirilməkdədir. Bu kanallardan ilkini “ Deputy kanalı” olaraq adlandırılan “Təmsilcilər”
kanalıdır. Bu kanal vasitəsilə həyata keçirilən fəaliyətlər daha çox pul siyasətinin mövzusunu təşkil etməkdə və
ölkələrin maliyyə mövzularında ixtisaslaşmış vəzifəliləri əliylə icra edilməkdədir.(5) İkinci kanal isə “Sherpa”
kanalı adlandırılır. Əslində Himalay zirvəsinə çıxacaqları səfər vaxtı bələdçilik edən şəxslərə verilən ad olan
“Sherpa” anlayışı G-20 platformasındakı üst təmsilçilərə verilən ad kimi bilinir. Əvvəllər G-8 Dövlət başçıları
zirvəsi çərçivəsində zirvə hazırlıqlarından və bu hazırlıqların koordinasiyasından məsul şəxslərin
adlandırılması məqsədilə istifadə edilən “Sherpa” anlayışı G-20 çərçivəsində 15 noyabr 2008-ci il tarixli
Vaşinqton Zirvəsindən əvvəl meydana gəlmişdir. İlk olaraq 2 aprel 2009-cu il tarixli London Zirvəsində bir
araya gələn “Sherpalar” zirvədən sonra fəaliyyətlərini davam etdirmişlər. Bu fəaliyyəti həyata keçirən qruplar
maliyyə mövzularının xaricində qalan: məşğulluq, kənd təsərrüfatı, sui-istifadə ilə mübarizə kimi sahələrdə
fəaliyyət göstərir.
Ədəbiyyat siyahısı:
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XX əsrin sonunda və XXI əsrin əvvəlində beynəlxalq münasibətlərdə ABŞ yüksəlişi fonunda onun
xarisi siyasi prioritetlər siyahısında Asiya regionu əhəmiyyətli yer tutdu. Strateji maraqlar siyasi, iqtisadi
sahədə özünü biruzə verdi.
Hər yeni amerika administrasiyası öz layihələrini irəli sürsə də müəyyən olunan vəzifələri ön planda
tutur və onları həll etməyə çalışır.
Mərkəzi Asiya regionunda ABŞ-ın siyasi sahədə strateji məqsədləri Rusiya, Çin və İranın regiondan
ayrılması və öş təsirinin genişlənməsini nəzərdə tutur. İqtisadi sahədə regionun Cənubi Asiyaya istiqamətində
yönəlməsini və Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarının əldə edilməsidir. Hərbi sahədə ABŞ-ın maraqları
Rusiya, İran, Çin və Hindistan kimi əsas geosiyasi oyunçuların daxili sərhədləri yaxınlığında öz hərbi
infrastrukturun formalaşdırılmasından ibarətdir.
Obama administrasiyası dövründə ABŞ-ın Avrasiya kontinentində strategiyasında mühüm dəyişikliklər
(“grand strategy”) baş verməkdədir. Bu ilk növbədə Çinin artan iqtisadi və siyasi gücü qarşısında Şərqi və
Cənub-Şərqi Asiyanın prioritet elan edilməsidir. Maraqlıdır ki, 2014-cü ilin büdcə layihəsində iqtisadi
problemlər üzündən digər ölkələrə, o cümlədən Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinə ayrılan
yardımların azaldılması fonunda Sakit Okean və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə yardımların kəskin şəkildə
artırılması planlaşdırılır. Digər tərəfdən silahlı qüvvələrin sayının azaldılması və Əfqanıstandan qoşunların
çıxarılması fonunda Koreya yarımadasında ABŞ özünün hərbi qüvvələrinin sayını və strateji hücum silahlarını
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artırmaqdadır. [1]
Xarici siyasətdə Barak Obamanın qarşısında duran əsas problemlərdən biri də Əfqanıstan problemidir
ki, bu məsələ həm də Rusiya və Avropa ilə münasibətlərə təsir imkanına malikdir. Obama Əfqanıstanı
təhlükəsizlik sahəsində əsas prioritet kimi görür, buradakı əsgərlərin sayını artıracağını vəd edir. Lakin
Əfqanıstanda uğurun əldə edilməsi üçün bir sıra məsələlərin həlli vacibdir. İlk növbədə, Obama
administrasiyasının Əfqanıstanla bağlı strategiyasını dəqiq müəyyənləşdirməsi zəruridir. Konkret hədəflər
müəyyən edilmədən əsgərlərin sayının artırılmasının heç bir effekt verməyəcəyi əksər müşahidəçilər tərəfindən
qeyd olunur. Obama Əfqanıstana əlavə 17.000 əsgər göndərilməsinə qərar verib, lakin bu problemə
münasibətdə izlənəcək strategiya hələlik nəzərdən keçirilməkdədir. Yeni strategiyada Obama
administrasiyasının Əfqanıstan probleminə Buş dövründə olduğu kimi ideoloji deyil, realist nöqteyi-nəzərdən
yaxınlaşacağı və qarşısına “əldə oluna bilən məqsədlər” qoyacağı ehtimal edilir. Başqa sözlə desək, Obama
Əfqanıstanda əsas diqqəti demokratiyanın deyil, Talibanın yenidən hakimiyyətə qayıtmasını əngəlləyəcək
davamlı təhlükəsizliyin yaradılmasına yönəldə bilər. Digər tərəfdən, Taliban daxilində əməkdaşlıqda maraqlı
olan tərəflərlə dialoqun aparılması və onların yerli hökumətə daxil edilməsi variantı da təhlükəsizliyin təmin
olunmasında mühüm amil ola bilər.
Obama administrasiyası Əfqanıstan probleminin həll olunmasında Pakistanla əməkdaşlığa xüsusi diqqət
yetirir. Taliban qüvvələrinin Pakistanın Şimal-qərb ərazilərində məskunlaşdığını bildirən ABŞ Pakistan
rəhbərliyinin bu məsələdə yetərli qədər qətiyyət göstərmədiyini hesab edir. Çox güman ki, Vaşinqton
İslamabadı müvafiq addımlar atmağa sövq etmək üçün göstərilən iqtisadi-hərbi yardımı gücləndirəcək.
Yeni administrasiyanın Əfqanıstanda üzləşdiyi əsas çətinliklərdən biri buradakı hərbi qüvvələrin
təchizatının təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Pakistan ərazisindən keçən təchizat yollarının hücumlara
məruz qalması ABŞ-nı alternativ yollar tapmağa vadar edir. Qırğızıstanın ABŞ-ın Mərkəzi Asiyadakı yeganə
hərbi bazası olan “Manas”ı bağlamaq qərarı isə rəsmi Vaşinqtonun işini daha da çətinləşdirir. Bu qərar hələlik
icra olunmasa da (Qırğızıstan parlamenti məsələyə münasibət bildirməlidir), ABŞ artıq Özbəkistan və
Tacikistan vasitəsilə Əfqanıstana çıxış əldə etmək üçün bu ölkələrin hökumətləri ilə danışıqlar aparır.
Gürcüstan-Azərbaycan-Qazaxıstan-Özbəkistan və ya Gürcüstan-Azərbaycan-Türkmənistan vasitəsilə alternativ
yolun yaradılması ideyasının da ABŞ rəhbərliyində müzakirə edildiyi bildirilir. Əfqanıstandakı ordunun
təchizatı üçün Rusiya ərazisindən keçən ən optimal yolun yenidən açılmasından sonra Obamanın hansı
güzəştlərə razı olacağı maraqla gözlənilirdi. [2]
Hazırkı vəziyyətdə ABŞ-ın xarici siyasəti qarşısında duran problemlər nəzərdən keçirildikdə, İraq, İran,
Əfqanıstan problemi, Rusiya və Avropa ilə münasibətlər ön plana çıxır. Əlbəttə ki, ABŞ-ın xarici siyasətini
sadəcə bu məsələlərlə məhdudlaşdırmaq olmaz, lakin təxirə salınmadan həll olunmalı bu problemlərin ABŞ-ın
ümumi xarici siyasətinə böyük təsiri mövcuddur.
Analitiklər Obamanın İraqı tərk etməzdən əvvəl İranla dialoqa başlamasını və İraqdan gedişini
sığortalamasını vacib sayırlar. İranla dialoq eyni zamanda Əfqanıstandakı problemlərin həllini də asanlaşdıra
bilər. İranın Əfqanıstanda radikal sünni Taliban hakimiyyətinin yaradılmasına qarşı çıxdığı, 1998-ci ildə hətta
bu rejimlə müharibə astanasında olduğu unudulmamalıdır. İran isə dialoqa hazır olduğunu və ABŞ-ın vəd
etdiyi dəyişikliklərin taktiki deyil, fundamental olacağına, qarşılıqlı hörmətə əsaslanacağına ümid etdiyini
bildirib.
Ümumi vektor və ABŞ siyasətinin davamlılığını qoruyarkən Barak Obama rəhbərliyi dövründə üç əsas
proqramlarının həyata keçirilməsini diqqət mərkəzində qoymuşdur: Şimal axını (Northern Distribution
Network), yeni İpək Yolu (New Silk Road) və Mərkəzi Asiya anti-narkotik təşəbbüsü (Central Asia
Counternarcotics Initiative).
Hazırda dünya və regional liderlər təkcə nəqliyyat yollarından deyil, eyni zamanda, boru kəmərləri,
kabel xətləri, aeroport və dəniz limanlarından ibarət yeni İpək Yolunun tikintisini planlaşdırırlar. ABŞ dövlət
katibinin müavini Nişa Bisva cari ilin əvvəlindəki bəyanatında bildirib ki, onun ölkəsinin regionla bağlı
“möhkəm sadiqliyi, qarşılıqlı iqtisadi və energetik əlaqələrin sanballı əhəmiyyətinin qəbul olunmasını və birgə
inkişafın sabitliyə və təhlükəsizliyə kömək edəcəyinə əminliyin ifadə olunmasını nəzərdə tutan konsepsiyası
var”.
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Çinin də regionun inkişafı ilə bağlı öz konsepsiyası var və o, Çin-Pakistan iqtisadi dəhlizi adlandırılan
infrastrukturun inkişafı proqramına 46 milyon dollar sərmayə yatırır. Bu arada regiondakı digər iki dövlət Rusiya və İran da Qafqazda və Mərkəzi Asiyada öz təsir dairələrini genişləndirirlər. Müəllif qeyd edir ki,
region ABŞ və onun müttəfiqləri üçün vacibdir, çünki Vaşinqton Əfqanıstanda və Pakistanda terrorizmə qarşı
mübarizəni davam etdirmək üçün təminat xəttini dəstəkləməlidir. [3]
Çinin də regionun inkişafı ilə bağlı öz konsepsiyası var və o, Çin-Pakistan iqtisadi dəhlizi adlandırılan
infrastrukturun inkişafı proqramına 46 milyon dollar sərmayə yatırır. Bu arada regiondakı digər iki dövlət Rusiya və İran da Qafqazda və Mərkəzi Asiyada öz təsir dairələrini genişləndirirlər. Müəllif qeyd edir ki,
region ABŞ və onun müttəfiqləri üçün vacibdir, çünki Vaşinqton Əfqanıstanda və Pakistanda terrorizmə qarşı
mübarizəni davam etdirmək üçün təminat xəttini dəstəkləməlidir.
“Bundan əlavə, yeni İpək Yolu ABŞ-ın və Qərbi Avropanın dəstəklədiyi üç mərkəzi layihəyə təsir
göstərəcək. Birincisi, bu, Qərbi Avropanı və İsraili zəruri enerji resursları ilə təchiz edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan
strateji neft boru kəməridir. İkincisi, Azərbaycandan başlayan və Avropa bazarlarına gedib çıxan “Cənub” qaz
dəhlizi layihəsidir. Üçüncüsü, regionda sərnişin və mal daşınmasının yaxşılaşmasına, habelə Şərq ilə Qərb
arasında yeni sürətli tranzit imkanlarının açılmasına kömək edəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsidir.
Qlobal polisimeykerlər üçün məsələ aydındır: yeni İpək Yolu mövcud infrastrukturu möhkəmləndirməli və
Azərbaycan Şərq ilə Qərb arasında kommersiya və mədəniyyətlərarası tranzit kimi qalmalıdır”. [3]
Beləliklə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Asiya regionunda strateji önəm təşkil edən məsələlərin həlli
dövlətin xarici siyasətinin prioritet məsələlərindəndir. Dünyada baş verən hadisələr ABŞ-ın hegemon qüvvə
qalması istiqamətində aparılan siyasətin bir qolu olan Asiya istiqaməti ABŞ üçün mürəkkəb və əhəmiyyətlidir.
Bu baxımdan ABŞ-ın Asiyada aparılan siyasəti aktuallıq kəsb edir və təhgiqatların davam etdirilməsini tələb
edir.
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və Türkiyə ilə münasibətləri açıqlanır.
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This article examines the influential in the region the Islamic Republic of Iran and its policy.The prospects of relations between Iran and the region states are analyzed. The relations with region states-Armenia,
Turkey and Azerbaijan are explained.
Key words: Azerbaijan, Armenia, Iran, Turkey
Avrasiya geosiyasətində mərkəzi güc kimi önə çıxan İran, güclü dövlət ənənəsi, zəngin mədəniyyəti,
geniş və dağlıq coğrafiyası, xarici siyasətdə tutduğu yer ilə tanınıb.Asiya qitəsinin cənub-qərbindəki ölkənin
şərqində Xəzər dənizi, cənubunda Fars və Oman körfəzi vardır(1-44).
Müasir dünyada Azərbaycan və İran kimi bir-birinə coğrafi cəhətdən yaxın dövlətlərin strateji
əməkdaşlığı regional sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunmasında, qarşılıqlı faydalı iqtisadi və mədəni
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasında mühüm rol oynayır.Azərbaycan və İran
mühüm geopolitik mövqeyə, strateji əhəmiyyətli faydalı qazıntıların böyük ehtiyatlarına malik olan
dövlətlərdir. Ortaq tarix, mədəniyyət və din iki dövlət arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə saxlanmasını
şərtləndirən amillərdir. İran öz ərazisinə (1648 min kv.km) görə Yaxın və Orta Şərqin ən böyük dövlətidir, açıq
dənizə çıxışı var. Bu amil İranın dünyanın bir çox ölkələrilə iqtisadi əlaqələrini asanlaşdırır. 8 milyard ton
tədqiq olunmuş neft ehtiyatları baxımından İran dünyada öncül yerlərdən birinə sahibdir. Beləliklə, etiraf
etmək lazımdır ki, ən müxtəlif sahələrdə uzunmüddətli Azərbaycan-İran münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi
üçün çoxsaylı zəminlər mövcuddur. Lakin əməkdaşlığın real perspektivlərindən danışmazdan əvvəl, ötən
illərin təcrübəsinə və iki ölkə arasında münasibətlərin tarixinə nəzər yetirmək faydalı olardı. İran Azərbaycanın
müstəqilliyini 25 dekabr 1991-ci ildə tanıyıb. Diplomatik münasibətlər 12 mart 1992-ci ildə yaradılıb.
Diplomatik münasibətlər yaradılmamışdan əvvəl də tərəflər bir – birlərinə yüksək səviyyədə maraq
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göstərib. 1990-cı ildə İran İslam Respublikasının prezidenti Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani Azərbaycana səfər
edib. 1992-1993-cü illər müəyyən səbəblər üzündən tərəflər arasında gərginlik mərhələsi hesab olunur.
1993-cü ildə Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsindən sonra İranla qonşuluq və
əməkdaşlıq siyasəti yeridilib və kifayət qədər gərgin münasibətlər normallaşmağa və inkişaf etməyə başlayıb.
İran İslam Respublikasının Prezidenti Haşimi Rəfsəncani 1993-cü ilin oktyabrında, 2004-cü ilin
avqustunda İran Prezidenti Məhəmməd Xatəminin, 2005-ci ilin dekabrında, 2006-cı ilin iyununda, 2007-ci il
avqustunda, 2010-cu ilin noyabrında İran Prezidenti Mahmud Əhmədinecatın Azərbaycan Respublikasına
səfəri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1994-cü ilin iyununda, 1996-cı lilin mayında,
1997-ci ilin dekabrında, 2002-ci ilin mayında, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci
ilin yanvarında, 2007-ci il oktyabrında, 2009-cu ilin martında İran İslam Respublikasına səfərləri iki ölkə
arasında qarşılıqlı münasibətlərdə mühüm mərhələ hesab olunur(2). 1991-1994-cü illərdə Ermənistan
Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyi ərəfədə, Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs müqaviləsi
imzalandıqdan (may 1994) sonra İran müxtəlif vəsilələrlə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən
işğal edilməsi probleminin sülh yolu ilə həll edilməsində vasitəçilik missiyasını yerinə yetirmək istəyi ilə bağlı
bəyanatlar vermişdir. 2012-ci ilin sonlarından etibarən İranın rəsmi dairələrinin bu barədə bəyanatları daha teztez gündəmə gəlir. İran ilk dəfə 1992-ci ildə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan işğalından azad edilməsi
üçün vasitəçilik missiyasını tərəflərə təklif etmişdir. Azərbaycan və Ermənistanın dəvəti ilə hər iki ölkənin
rəsmiləri ilə görüşən İran XİN rəhbəri Əli Əkbər Vilayəti problemin sülh danışıqları çərçivəsində həll edilməsi
gərəkdiyini vurğulayaraq, vasitəçilik missiyasına davam edəcəklərini bildirmişdir. 1992-ci ilin mart ayında
İran XİN rəhbərinin müavini Mahmud Vazei Ermənistana getmış və problemin sülh yolu ilə həll edilməsi
təklifini Prezident Levon Ter-Petrosyana təqdim etmişdi. İranın vasitəçilik missiyası Azərbaycan və
Ermənistan tərəfindən qəbul edilmiş, ancaq daha sonra İranın görüşmələrdə tərəf olaraq iştirak etmək şərtini
Azərbaycana qəbul etdirməyə çalışdığı üçün bu missiyası nəticəsiz qalmışdır.
İranın son zamanlarda vasitəçilik missiyasını yenidən gündəmə gətirmə səbəblərini aşağıdakı kimi
xarakterizə etmək olar:
-İran bununla, hələ də, bölgədəki problemlərin həll edilməsində maraqlı olduğunu bölgə dövlətlərinin
diqqətinə çatdırmağa;
-Yaxın Şərqdə son iki ildir cərəyan edən böhranın İranın xarici siyasətinə mənfi mənada təsir etmədiyini
və müstəqil xarici siyasətə davam edə biləcək potensiyala sahib olduğunu;
-Azərbaycan və Ermənistana Dağlıq Qarabağ problemi səbəbi ilə təzyiq göstərmək iqtidarında
olduğunu;
-son 20 ildir Minsk Qrupunun vasitəçilik missiyasının nəticəsiz qaldığını;
-region dövlətlərinin iştirakı olmadan bu problemin həll edilməsinin çətin olduğunu Ermənistan və
Azərbaycana xatırlatmağa çalışır(3). Prezident İlham Əliyev beynəlxalq miqyasda nüvə enerjisi məsələsinin
kəskinləşdiyi dövrdə dəfələrlə İrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsinin əleyhinə çıxdığını və Azərbaycan
ərazisindən heç bir dövlətə qarşı istifadəyə yol verilməyəcəyini bildirib(2).
Azərbaycan və İran zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik ümumi su hövzəsində – Xəzər dənizində
əməkdaşlıq edirlər. Əlbəttə, hər iki dövlətin Xəzərdə öz maraqları və layihələri mövcuddur. Cari ilin
sentyabrında Azərbaycan və İranın, digər Xəzəryanı dövlətlərin iştirakı ilə Xəzər dənizin
hidrometeorologiyası, su bioloji resurslarının qorunması və onlardan rasional istifadə, eləcə də dənizdə
fövqəladə halların aradan qaldırılması ilə bağlı mühüm sənədlər imzalanıb.Azərbaycan və İranın siyasi,
iqtisadi, regional əməkdaşlıq, neft-qaz, elektrik enerjisi, qaz mübadiləsi, nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığının
böyük imkanları və perspektivləri mövcuddur. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi nəinki İran və Azərbaycan,
bütün bölgə üçün önəmlidir.Münasibətlərdə zaman-zaman müşahidə edilən problemlərə rəğmən, Azərbaycan
və İran həm ikitərəfli iqtisadi və ticarət manasibətləri, həm də regional əməkdaşlıq baxımından tərəfdaş
dövlətlərdir. Qeyd edilən sferalarda dövlətlərimizin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı şübhə doğurmur.Son illərdə
Azərbaycan-İran münasibətləri inkişafın daha aktiv fazasına daxil olub(9). Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Respublikasına 2014-cü ilin aprelindəki rəsmi səfəri məhsuldarlığı ilə
yadda qalıb. Səfər dövründə İranla Azərbaycan arasında «Gənclər və idman sahələrində əməkdaşlıq haqqında
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Anlaşma Memorandumu», «Fövqəladə halların idarə edilməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma
Memorandumu», «Meteorologiya və əlaqədar məsələlərə dair Anlaşma Memorandumu», «Ordubad» və
«Marazad» Su Elektrik stansiyalarının tikintisi və istismarı haqqında Saziş» imzalanıb.İran Prezidentinin
Azərbaycana rəsmi səfəri, prezidentlərin təkbətək, eləcə də geniş tərkibli nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə
görüşləri, imzalanan birgə sənədlər bir daha göstərdi ki, iki ölkə arasında münasibətlər yeni mərhələyə qədəm
qoyub və yüksələn xətt üzrə inkişaf edir(4-71).
İran 1991-ci il 21 sentyabrda SSRİ-dən ayrılaraq müstəqillik əldə edən Ermənistan Respublikasını 1991ci il 25 dekabrda rəsmi olaraq tanımış, 1992-ci il 9 fevralda İrəvanla diplomatik münasibətlərin qurulmasına
dair sənəd imzalayıb.1992-ci ildən etibarən İran və Ermənistan arasında ticari, iqtisadi, mədəni, maliyyə və
elmi sahədə anlaşma imzalanmış, diplomatik sahədə 2 dövlət arasında münasibətlər ən yüksək səviyyəyə
çatmışdır(5).
İkitərəfli əlaqələrin inkişaf tempinin əsas göstəricisi 1994-1998-ci illərdə Ermənistanın ticarət əlaqələrində
İranın ilk yeri tutmasında özünü əks etdirmişdir. ABŞ-ın Bakı-Tbilisi- Ceyhan neft boru kəmərinin tikintisinə
dəstək verməsini narahatlıqla qarşılayan İran öz fobiyaları ucbatından regional layihələrdən kənarda qalmışdır.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan “Şahdəniz” layihəsində İran şirkətlərinə pay verməklə ikitərəfli
münasibətlərin inkişafı və rəsmi Tehranın Qərblə münasibətlərinin normallaşmasına köməklik göstərməyə çalış
mışdır. Bu dövrə xas olan əsas cəhət İran- Ermənistan əlaqələrinin rəsmi Moskvanın İrana münasibəti zəminində
inkişafı olmuşdur. İran-Ermənistan münasibətlərində ikin- ci mərhələ 2001-2008-ci illəri əhatə edir. Bu
mərhələdə ABŞ-ın terrorizmə qarşı beynəlxalq səviyyədə mübarizəsi zəminində Cənubi Qafqaz regionuna
Qərbin marağı artmış, bu da öz növbəsində region dövlətlərinin Qərbə inteqrasiyasında stimul- verici amil rolunu
oynamışdır. Bu dövrdə İran siyasətinin əsas ünsürlərindən biri regionda cərəyan edən proseslərə, o cümlə- dən
regional təhlükəsizlik məsələlərinə kənardan qarışma və xarici müdaxilə ilə bağlı olmuşdur. 2001-ci ildə İranın
Xəzərin Azərbaycan sektoruna müdaxilə etməsi ikitərəfli münasibətlərdə gərginliklə müşahidə olunmuşdur.
Ermənistan bu dövrdə İran ilə münasibətlərini Rusiya- ABŞ münasibətlərinin inkişaf tempinə uyğun şəkildə
müəyyənləşdirmişdir.Rusiya ilə ABŞ arasındakı münasibətlərin terrorizmə qarşı mübarizə istiqamətində inkişafı
Ermənistanın İran ilə münasibətlərinə mənfi təsir göstərmişdir. Belə ki, 2002-ci ildə ABŞ Dövlət
Departamentinin İrana kimyəvi avadanlıq satmaqda təqsirləndirilən Ermənistan şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq
etməsi və Ermənistan hökumətinin bunun qarşısında geriyə addım atması xüsusilə diqqəti cəlb edir. İranErmənistan münasibətlərində üçüncü mərhələ 2008-ci ildən sonrakı dövrü əhatə edir. 2008-ci ilin avqust ayında
Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin baş verməsi Ermənistan üçün İranın əhəmiyyətini və ona olan iqtisadi marağı
daha da artırmışdır. Özünün xarici siyasət prinsiplərində islam dünyasının lider dövləti olduğunu iddia edən İran
müsəlman dünyasının münaqişəli məsələləri ilə bağlı həyata keçirdiyi siyasətlə ideoloji, doktrinal Ermənistanın
regionda Rusiyanın “avanpostu” olduğunu nəzərə aldıqda İranın mənafeyi baxımından rəsmi Yerevanın yox,
rəsmi Moskvanın geosiyasi reallığının nəzərə alınması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə olan halda rəsmi Tehran
üçün bu gün Qərb tərəfindən sanksiyalar tətbiq edilərkən Ermənistanın “neytrallığı”nın və ya hansısa
reaksiyasının öz müstəqil davranışı olmadığı məlumdur. Lakin İranın müsəlman dünyasının problemlərinin
həllində maraqlı oldu- ğu müşahidə edilmir. Rəsmi Tehranın siyasətində paradoks Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı da özünü açıq şəkildə büruzə verir. İran rəsmiləri bir tərəfdən Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğu- nu
qeyd edir, digər tərəfdən münaqişəyə Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərlə Azərbaycan dövlətinin müharibəsi
gö- rüntüsü verməyə çalışırlar. Onlar öz ifadələrində Qarabağın Azərbaycanın tarixi torpağı olduğunu qeyd
etsələr də, praktikada bu problemin münaqişəyə çevrilmədən hal-hazırkı vəziyyətdə qalmasını istəyirlər.
Xüsusilə, son zamanlar- da İran tərəfinin rəsmi Yerevanın Dağ- lıq Qarabağ münaqişəsində maraqlarını müdafiə
edən bəyanatlar səsləndirməsi fonunda İranın münaqişənin həllində rolu maraq doğurur. 1991-ci ildən etibarən
İranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki mövqeyi aşağıdakı kimi olmuşdur: Birincisi, İran münaqişə müddətində
iqtisadi yardımları ilə Ermənistanı gücləndirmiş və Azərbaycan torpaqlarının işğalına göz yummuşdur. İkincisi,
İran Dağlıq Qarabağ müna- qişəsinin aktiv hərbi əməliyyatlara keçməsində maraqlı olmasa da, müna- qişədə
status-kvonun saxlanılmasında iki cəhətdən maraqlıdır:
1. Münaqişə davam etdikcə bunun hər zaman Azərbaycanın iqtisadi inkişa- fına, dövlətçiliyinin
möhkəmlənməsinə mənfi təsir göstərəcəyi nəzərə alınır.
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2. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli paketində müzakirə olunan məsələlərdən biri də siyasi saziş
imzalandıqdan sonra re- giona Qərb, daha doğrusu, üçüncü tərəfin sülhməramlı ordusunun yerləşdirilməsidir.
Sülhməramlılar məsələsində xüsusilə ABŞ-ın regiona yerləşməsindən narahat olan İran müxtəlif yollarla bu
ideyanın reallaşmasına qarşı çıxır və bunu öz milli təhlükəsizliyinə təhdid hesab etdiyini vurğulayır(610,11,26).
Türk-İran əlaqələri tarixin ən köklü beynəlxalq əlaqələrini təşkil edir. Türk tarixində bu qədər geniş bir
zaman ərzində bu qədər sıx əlaqə müddətində davam edən ikinci bir ölkə yoxdur. Bu əlaqələr tarixin çox
köhnə dövrlərinə əsaslanır. Davudoğlu bu iki ölkə arasındakı tarixi təcrübəni müqayisə ilə ortaya qoyaraq,
Türkiyə-İran sərhədinin tarixinin (1639 Qəsri-şirin), ABŞ-ın tarixindən (1774) və Alman birliyinin təmin
olmasındanda (1871) daha köhnə olduğunu vurğulayır.1979-cu il İran İslam inqilabından sonra 2 ölkənin
əlaqələri 3 mərhələdən keçib. İlk dövrdə Türkiyə birbaşa İranı hədəf almadan məsafəli bir siyasət izləmiş;
dünyəvi sistemini bəhanə edərək və İran inqilabının ixracından qorxaraq, siyasət sahəsində İrandan uzaq
dayanmağa diqqət göstərməklə bərabər İran-İraq müharibəsi zamanı İran ilə iqtisadiyyat sahəsində əlaqələrini
inkişaf yollarını da axtarmışdır. İkinci isə 1990-cı illəri əhatə edən əlaqələrin tsiklik olaraq enişli-çıxışlı amma
ümumi etibarilə problemli olduğu dövrdür. Bu dövrdə ideoloji faktorların yanında separatçı terror təşkilatı
PKK-nın Türkiyəyə qarşı icra etdiyi fəaliyyətlər ikitərəfli əlaqələrin ən həssas nöqtələrindən biri olmuşdur.
Günümüzə qədər uzanan üçüncü dövr isə Aİ prosesi və islahatlar ilə özünə inamını qazanan Türkiyənin
qonşularla sıfır problem yanaşması ilə şəkillənməkdə və "ticarət dövləti" kimi qavranılması çərçivəsində məna
tapmaqdadır (7-71,72).
Ümumilikdə isə 1991-ci ildə SSRİ-in dağılması və Soyuq müharibənin sona çatması regional güclər
üçün yeni bir başlanğıc oldu. Xəzər bölgəsi, SSRİ kimi böyük bir gücün ortadan qalxması və iki qütblü
nizamın sona çatmasıyla birlikdə bir güc boşluğuna düşdü. Bu dövrdə Türkiyə öz xarici siyasət xəttini
müəyyən edərək və ABŞ-ın da dəstəyini alaraq yeni qurulan dövlətlərə 'Türkiyə modelini' təqdim etdi və
bölgədəki fəaliyyətini artırmağa çalışdı. İran isə ABŞ və Türkiyəyə qarşı Rusiya ilə yaxınlaşaraq bölgədə
ibarət olan güc boşluğuna qarşı tədbir alma yoluna getdi. Bu dövrdə Ankara İranın regional güc olma cəhdini
təhdid olaraq qiymətləndirərkən, İran da Türkiyəni 'böyük şeytan "Amerika tərəfindən istiqamətləndirilən bir
ölkə olaraq görməyə başladı (8). 1990 -cı ildən sonrakı dönəmdə İranın PKK-ya verdiyi dəstək, Türk - İran
əlaqələrini mənfi təsir etdi.1994-cü ildən sonr Türkiyə İsraillə hərbi əməkdaşlığa dair bir sıra müqavilələr
imzalandı, 2 ölkə arasında ticarət genişləndi.Ankara-Təl-Əviv yaxınlaşması İranda narahatçılıqla qarşılanırdı.
2000 - 2001-ci illərdə Türk - İran əlaqələri Kürt problemi və PKK oxunda formalaşdı. Xüsusilə sərhəd
təhlükəsizliyi və 'terrorla mübarizə "mövzusunda iki ölkənin qurduğu ortaq komitə və komissiyalarla
problemlər böyük ölçüdə aradan qaldırıldı. İraqa müdaxilədə Tehran rəhbərliyi, Türkiyənin əsgər
göndərməsinə qarşı çıxdı, çünki iki ölkənin də Şimali İraqda maraqları vardı.Bu dövrdə İran, Türkiyəyə PKKnı terrorçu bir təşkilat olaraq tanıması qarşılığında enerji sahəsində əməkdaşlıq təklif etdi. Türkiyə bu iki
sahədə əlaqə qurmanın doğru olmadığını müdafiə etdi. Təbii qaz qiymətlərindəki anlaşılmazlıq iki ölkə
arasında zaman zaman gərginliyə yol açdı. 2005, Türkiyə ilə İran arasındakı siyasi əlaqələrin əvvəlki dövrlərə
nisbətən azaldığı il oldu. Bunun ən əhəmiyyətli səbəbi, Tehranın apardığı nüvə proqramın Qərbi gedərək daha
çox narahat etməsi idi. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr daha çox ticarət sahəsində nəzərə çarpır.Bunun əsas
səbəbi ölkələr arasında mövcud olan enerji işbirliyidir.Təbii qaz sahəsində iki ölkə arasında əməkdaşlıqda
2007-ci il 13 iyulda imzalanan razılaşmada 3 vacib layihəni özündə birləşdirirdi.
1. İran və Türkmen təbii qazının Türkiyə üzərindən Avropaya daşınması
2. İranın, 14 trilyon kubmetr ehtiyata sahib Cənubi Pars bölgəsindəki təbii qaz sahəlarından üçünü
tender olaraq Türkiyəyə verməsi.
3. Çıxarılması planlaşdırılan təxminən 20 milyard kub metrlik təbii qazın -İran'ın payı verildikdən
sonra- bir qismi Türkiyənin daxili istehlakında istifadə edilmək üzrə Ceyhan limanına gətirilməsi, digər qismi
də Nabucco vasitəsilə Avropaya daşınması(10).
Ümumilikdə İranın regionda yerləşən bir sıra dövlətlərlə münasibətlərində anlaşmazlıq olsada yerdə
qalan dövlətlərlə diplomatik-siyasi, iqtisadi əlaqələrini genişləndirməyə çalışır.
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STRATEJİ SİLAHLARIN MƏHDUDLAŞDIRILMASI UĞRUNDA
DİPLOMATİK- SİYASI MÜBARİZƏ: ELMİ-PRAKTİKİ TƏHLİL
Dünya müharibələrinin ağrısını yaşamış bəşəriyyət sülh və təhlükəsizlik məsələsinə həmişə xüsusi diqqət
vermişdi. Bu baxımdan XX yüzilliyin 70-90-cı illərində tərksilahla bağlı imzalanmış SSM-1 və SSM-2
müqavilələri, habelə strateji hücum silahlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı diplomatik danışıqlar və
imzalanmış sənədlər mühüm əhəmiyyətə malikdir. Yeni minilliyin əvvəllərindən etibarən sürətlə silahlanmanın
vüsət götürməsi bəşəriyyətin yenidən “soyuq müharibə” dövrünə qayıtmasına səbəb ola bilərdi.
Məqalədə sürətlə silahlanmanın qarşısının alınması sahəsində görülmüş işlər araşdırılır, strateji
silaharın məhdudlaşdırılması sahəsində imzalanmış müqavilələrin təhlili verilir, silahların ixtisarı ilə bağlı
ABŞ-Rusiya əməkdaşlığının əhəmiyyəti açılıb göstərilir.
Açar sözlər: strateji silahlar, təhlükəsizlik, ABŞ, SSRİ, Rusiya, SSM-1, SSM-2, raketdən müdafiə
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ДИПЛОМАТИЧНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ЗА ОГРАНИЧЕНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Человечество переживающий боли мировых войн всегда были внимательны к проблеме мира и
безопасности. С этой точки-зрения имеют особое значение подписанные в 70-90-х гг. ХХ столетия
договоры в связи о разоружении ОСВ-1 и ОСВ-2, а также дипломатические переговоры об ограничении стратегических наступательных вооружений и заключенные документы. В результате гонко
вооружений, набирающий скорость с начала нового тысячилетия вновь поставил человечество на
грани «холодной войны».
В статье исследуется проделанные работы в области предотвращение гонки вооружений, анализируется подписанные договоры относящихся ограничение стратегических вооружений, раскрывается значение сотрудничества США с Россией в связи с сокращении вооружений.
Ключевые слова: стратегические вооружения, безопасность, США, СССР, Россия, ОСВ-1,
ОСВ-2, противоракетные системы, ракеты средней и меньшей дальности, Р.Рейган, М.Горбачев,
пресса, паритет.
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DIPLOMATIC POLITICAL STRUGGLE FOR LIMITING STRATEGICALLY WEAPONS:
SCIENTIFIC-PRACTICE ANALYSIS
Humanity, which have been under the pain of world war always paid attention peace and security issue.
In this point of view SSM1- and SSM2 contracts signed related to disarmament in 70-90th years of XX century,
and diplomatic negotiations related to limiting of strategic offensive weapons and signed documents are very
important. Since the beginning of the new millennium, starting of rapid armament would be cause of humanity
to return the period of cold war.
In the article the issues analyses which have done in the field of prevention of armament, analyzing
signed contracts in the field of strategic weapons limitation and indicating the importance of cooperation of
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USA-Russia related to weapons reduction.
Key words: strategic weapons, security, USA, USSR, Russia, SSM-1, SSM-2, missile defense, short and
long range missiles, R.Reagan, M.Gorbacov, press, parity.
Beynəlxalq aləmdə XX yüzilliyin 80-90-cı illərində tərksilahla bağlı tarixi sənədlərin imzalanmasına və
konkret işlərin görülməsinə baxmayaraq yeni minilliyin əvvəllərindən etibarən sürətlə silahlanmanın vüsət
götürməsi bəşəriyyətin yenidən “soyuq müharibə” dövrünə qayıtmasına işarə idi. ABŞ-ın dünya
hegemonluğuna can atması ilk növbədə Rusiyanın müqaviməti ilə qarşılaşdı ki, nəticədə qarşılıqlı inamsızlıq
özünü bütün sahələrdə, o cümlədən də strateji silahların ixtisarı ilə bağlı götürülmüş öhdəliklərin pozulmasinda
özünü göstərdi. NATO-nun genişlənməsi və Rusiya sərhədlərində radiolakasiya sistemlərinin qurulması
zəminində Rusiya ABŞ-ı ilkin zərbə endirmək niyyətində günahlandırırmağa başlamışdı (4).
Məlum olduğu kimi strateji hücum silahları sahəsində tərksilahı nəzərdə tutan 1987-1988-ci illər
Vaşinqton və Moskva müqavilələrinin imzalanması üçün böyük işlər görülmüşdü. Hələ ötən əsrin 70-ci
illərinin ortalarından etibarən ABŞ-da strateji kursun dəyişdirilməsi tərəfdarından C.Şlezinqer Rusiyaya qarşı
preventiv nüvə müharibəsi vacib hesab edir, hətta onun hər an başlaya biləcəyini sərgiləyirdi. O öz fikrini belə
bir arqumentlə əsaslandırırdı ki, 1980-cı il üçün Varşava Müqaviləsi Təşkilatı (VMT) ölkələrinin silahlı
qüvvələrində 788 min nəfər şəxsi heyət toplanmışdı. C.Şlezinqerə görə, Moskvanın SSRİ-nin hücum edəcəyi
halda Vaşinqtonun yeganə çıxış yolu sovet şəhərlərinə və qitələrarası ballistik raketlərin yerləşdiyi şaxtalara
preventiv nüvə zərbələrinin endirilməsi və bu yolla rəqibin dayandırılması mümkün ola bilərdi (8).
Yaranmış vəziyyətdə SSRİ-nin cavab zərbəsi qaçılmaz olacaqdı ki, bununla da qlobal miqyaslı hərbi
əməliyyatlar nəticəsində xaos bütün dünyanı əhatə edəcəkdi. Müəllifə görə, iki hərbi güc arasında paritetin
yarandığı bir şəraitdə nüvə müharibəsinin başlanması mümkünsüz olduğu üçün ABŞ-da «məhdud nüvə
müharibəsi» konsepsiyasını ortaya atmalı idi. Bu konsepsiya ABŞ-dan kənarda yerləşən istənilən regionda
nüvə müharibəsinin aparılmasını nəzərdə tuturdu ki, bununla əlaqədar Qərbi Avropada yerləşən amerikan
qoşunları ballistik raketlərlə təmin olunmuş, Avropaya ABŞ-dan 182 ədəd qanadlı “Perşinq-2” raketləri
gətirilmişdi, SSRİ isə bunu SS-20 raketləri ilə cavablandırmışdı (5, 62).
Qeyd edək ki, hələ strateji silahlarla bağlı danışıqların aparıldığı zaman SSRİ və ABŞ nümayəndələri
strateji hücum və müdafiə silahları arasında sıx bağlılığın olduğunu bildirərək iki sazişin hazırlanması üzrə
razılığa gəlmişdilər:
- birincisi, raketdən müdafiə sistemlərinin yaradılmasına dair müddətsiz razılaşmanın imzalanması;
- ikincisi, strateji hücum silahlarının yeni növlərinin yaradılmaması,
məhdudlaşdırılması və
təkmilləşdirilməməsi sahəsində bir sıra tədbirlər haqqında müvəqqəti razılaşma (11).
Karib böhranından sonra keçən müddət ərzində BMT-nin himayəsi altında aparılan danışıqlardan sonra
26 may 1972-ci ildə ABŞ və SSRİ rəhbərlərinin Moskvada keçirilən görüşü iki saziş imzalanması ilə
nəticələndi. SSRİ və ABŞ raketdən müdafiə sisteminin məhdudlaşdırılması haqqında müqavilənin və strateji
hücum silahlarının məhdudlaşdırılması sahəsində bir sıra tədbirlər barədə sazişin imzalanmasına razılıq
vermiş, həmçinin beynəlxalq gərginliyin aradan qaldırılması və dövlətlər arasında etimadın gücləndirilməsinə
nail olmaq üçün strateji hücum və müdafiə silahları arasında əlaqəni nəzərə alaraq bir sıra məsələlərdə razılığa
gəlmişdilər. Qeyd edək ki, 1987/1988-ci illər müqavilələri, habelə onlara əsasən 1990-1993-cü illərdə strateji
silahların ixtisar edilməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər məhz SSM-1-ə əsaslanırdı (4).
Müqavilənin maddələrində deyilirdi ki, tərəflər 1972-ci ilin 1 iyul tarixindən etibarən yerüstü mövqe
tutan ballistik raketlər üzrə əlavə stasionar qurğuların tikintisinə başlamayacaq və raketlər üçün yerüstü mövqe
tutan buraxılış qurğularının yenidən təchiz edilməməsi, yaradılmaması və təkmilləşdirilməməsi üzrə öhdəliyə
sadiq qalacaqlar. Götürülmüş öhdəliklərin həyata keçirilməsininə nəzarət danışıqlarda mühüm yer tutduğuna
görə, müqavilənin 6-cı maddəsində göstərilirdi ki, müəyyənləşdirilmiş məqsədin həyata keçirilməsi və
müvəqqəti Sazişin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün müqavilənin 13-cü maddəsinə əsasən raketdən
müdafiə sisteminin məhdudlaşdırılması üzrə Daimi Məsləhətçi Komissiyanın xidmətindən istifadə ediləcəkdir.
Qeyd olunan müqavilə 1972-ci il oktyabrın 30-da qüvvəyə minmiş, ABŞ və SSRİ üçün raketdən
müdafiə sistemi üzrə konkret məhdudiyyətləri nəzərdə tutmuşdu. Müqavilənin 3-cü maddəsinə əsasən, hər bir
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tərəfə yalnız iki rayonda raketdənmüdafiə sistemləri yerləşdirməyə icazə verilirdi və onların hər birində
raketdən müdafiə sisteminin ayrı-ayrı komponentləri üzrə konkret məhdudiyyətlər nəzərdə tutulurdu. İki ədəd
raketdən müdafiə kompleksi SSRİ üçün Moskva və Leninqradda, ABŞ üçün isə Vaşinqton və Dakotoda
yerləşdirilirdi (11).
Müqavilənin iştirakçıları dəniz, hava və kosmik mövqe tutan raketdən müdafiənin komponent və
sistemlərini yerləşdirməməyi və sınaqdan keçirməməyi öz üzərinə götürürdülər. Müqavilə ilə məhdudlaşdırılan
raketdən müdafiə sistemləri mümkün qədər qısa bir müddətdə məhv edilməli idi. Tərəflər öhdələrinə
götürürdülər ki, digər dövlətlərə raketdən müdafiə sistemləri verməyəcək və müqavilə ilə məhdudlaşdırılan
sistemləri öz ərazilərindən kənarda yerləşdirməyəcəklər (12).
Müqavilənin müddətsiz olaraq imzalanmasına baxmayaraq 1974-cü il iyunun 3-də tərəflər arasında
imzalanmış əlavə protokola əsasən hər iki tərəf üçün raketdən müdafiə sistemlərinin sayı birə endirilirdi.
Danışıqların növbəti raundu 1979-cu il iyunun 18-də Vyanada SSRİ və ABŞ arasında SSM-2 müqaviləsinin
imzalanması ilə başa çatdı. Sənədin 3-cü maddəsində qeyd olunurdu ki, tərəflər ağır bombardmançıların və
raket buraxan qurğuların məhdudlaşdırılması ilə bağlı öhdəliklər götürürlər. SSM-2 müqaviləsi ABŞ və SSRİ
üçün strateji hücum silahları sahəsində kəmiyyət və keyfiyyət məhdudiyyətlərini nəzərdə tuturdu. Belə ki,
razılaşmaya görə tərəflər üçün raket buraxan qurğuların sayı 820-dən artıq olmamalı, 600 km-dən artıq uçuş
məsafəsinə malik qanadlı raketlərdə təmin olunmuş ağır bombardmançıların sayı isə 1320-dən artıq olmamalı
idi (6, 14).
ABŞ və SSRİ arasında SSM-2-nin qüvvəyə minməsindən sonra strateji hücum silahlarının
məhdudlaşdırılması ilə bağlı danışıqların növbəti raundu SSM-3 müqaviləsi olmalı idi və 1985-ci ilə qədər
yeni müqavilənin imzalanması məqsəd olaraq qarşıya qoyulmuşdu. SSM-2 müqaviləsinin əlavə protokoluna
əsasən tərəflər müqavilənin imzalanması zamanı həll edilməsi mümkün olmayan bir sıra məsələlər haqqında
müvəqqəti əsasda razılığa gəlirdilər (6, 14).
1979-cu il Vyana bəyannaməsinə əsasən danışıqlar çərçivəsində tərəflər bərabərlik və eyni səviyyəli
təhlükəsizlik prinsipləri əsasında aşağıdakı məqsədlərə nail olmaq öhdəliyi götürürdülər:
- strateji hücum silahlarının sayının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması;
- strateji hücum silahlarının keyfiyyət baxımından məhdudlaşdırılması.
Gösərilən bəndlər strateji hücum silahlarının yerləşdirilməsinin, sınaqdan keçirilməsinin və onların
yaradılmasının, habelə mövcud strateji hücum silahlarının modernləşdirilməsinin məhdudlaşdırılması kimi
məsələləri əhatə edirdi. Tərəflər vurğulayırdılar ki, ehtiyac duyulduğu təqdirdə onlar beynəlxalq sülh və
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə dair gələcək tədbirləri və nüvə müharibəsinin başlanması təhlükəsinin
azaldılmasını nəzərdən keçirəcəklər.
SSM-1, SSM-2 müqavilələri və 1987/1988-ci il sənədləri atom-nüvə müharibəsinin önlənməsi
baxımından mühüm əhəmiyyətə malik idi. 1979-cu il Vyana görüşünün nəticələri bütün dünyada müsbət
qarşılansa da həmin ilin sonlarında sovet qoşunlarının Əfqanıstana müdaxiləsindən sonra ABŞ
administrasiyası müqavilənin ratifikasiyasını təxirə salmışdı. Əfqanıstanda qarşıdurmanın kəskinləşməsi və
vətəndaş müharibəsi, habelə İran-İraq müharibəsinin başlanması ABŞ-SSRİ münasibətlərində əməkdaşlıqdan
qarşıdurmaya keçilməsini şərtləndirdi ki, nəticədə R.Reyqan hökuməti 1981-ci ildə müqavilənin ratifikasiya
etməkdən imtina etdi və nəticədə ABŞ-da strateji silahlarının bütün komponentlərinin yeniləşdirilməsi
istiqamətində işlər sürətləndi (2, 78-79).
Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq müşavirəsinin çağrılması ilə bağlı danışıqlarin genişləndiyi bir
dövrdə ABŞ və SSRİ rəhbərləri nüvə müharibəsinin başlanması təhlükəsinin aradan qaldırılmasına böyük
əhəmiyyət verir və hesab edirdilər ki, strateji silahların məhdudlaşdırılması bu sahədə xüsusilə mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Ötən əsrin 70-ci illərində bağlanmış müqavilələr tərəflərin beynəlxalq gərginliyin aradan
qaldırılması, dövlətlər arasında etimadın gücləndirilməsi, habelə atom-nüvə müharibəsi ehtimalına son
verilməsi baxımından mühüm rol oynayırdı. Hərbi ekspertlərin hesablamalarına görə, bu işlərə 400 min doll.
vəsait sərf edilmişdi (9, 137).
Strateji silahlarla bağlı müqavilələrə ABŞ-da ictimai rəy birmənalı deyildi. Belə ki, imzalanmış
müqavilələrə qarşı mübarizədə iştirak edənlərin sırasına ictimai rəyi öyrənmək üçün yaradılmış «Mövcud
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təhlükə üzrə komitənin» bir sıra üzvləri, o cümlədən vaxtilə ABŞ Dövlət katibinin müavini olmuş Y.Rostou da
daxil idi. Bu Komitənin mühüm şəxslərindən biri SSM üzrə danışıqlarda ABŞ nümayəndə heyətinin rəhbəri
olmuş P.Nitse ölkənin müxtəlif şəhərlərində keçirilən toplantılarda çıxış edərək, dinləyiciləri inandırmaq
məqsədi ilə strateji hücum silahlarının məhdudlaşdırılmasının ABŞ-ın hərbi təhlükəsizliyinə ciddi zərbə
vurduğunu deyirdilər.
ABŞ-da ayrı-ayrı siyasi birlik və hərəkatlar xüsusilə SSM-2 müqaviləsinin ratifikasiyasına qarşı ciddi
müqavimət göstərirdilər. Bu baxımdan «Heritage» fondu daha fəal səylər göstərirdi. Anti-SSM-2-yə qarşı
kompaniyanın təşkilində silah istehsalçıları, hərbi-siyasi birliklər böyük vəsait xərcləyirdilər. Belə
məqsədyönlü təbliğat kompaniyası gedişində bu təbliğatın əsirinə çevrilmiş bir sıra siyasi xadimlərin çıxışları
da ABŞ-da ictimai rəyə öz təsirini göstərirdi. Bununla belə, müqavilələrin əleyhdarları öz məqsədlərini
reallaşdıra bilmədilər, hökumətin mövqeyi dəyişmədi (2, 65). Onlar ABŞ-da əhalinin əksər hissəsinə ABŞ-ı
SSRİ ilə münasibətlərin normallaşdırılması kursundan imtina etməyə, o cümlədən də strateji hücum
silahlarının məhdudlaşdırılması və daha sonra azaldılması üzrə danışıqlardan imtina etməsinə nail ola
bilmədilər.
ABŞ kütləvi informasiya vasitələri, xüsusilə mətbuat müqavilələrin ratifikasiyası ilə bağlı səs-küylü
kompaniya aparırdı. Gündəmdə «Siz SSM müqavilələrini dəstəkləyirsiniz və ya onlara qarşı çıxış edirsiniz?»
sualına ABŞ ictimai fikrində münasibət aşağıdakı kimi olmuşdur. Belə ki, 1975-ci il üzrə rəyi soruşulanların
50% lehinə, 14% əleyhinə, 27 % cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini bildirmişdi. 1978-ci ilin may ayında
keçirilmiş sorğunun nəticələrinə əsasən isə 75 % müqavilənin lehinə, 12% əleyhinə, 13 % suala cavab
verməkdə çətinlik çəkdiyini göstərmişdiTərksilah ideyasının populyarlığını belə bir fakt sübut edirdi ki, hətta
müqavilələrin ABŞ-ın milli təhlükəsizliyini möhkəmlətmədiyini hesab edənlərin 51%-i müqavilələrin lehinə
səs verirdi (10, 43).
ABŞ-ın nüfuzlu mətbuat orqanlarından «New York Times» qəzeti yazırdı ki, amerikalıların getdikcə
daha böyük hissəsi sülhün bərqərar olmasının lehinə, ABŞ-ın xaricdəki böhranlı vəziyyətlərə müdaxilə
etməsinə qarşı və strateji silahlar üzrə danışıqların dəstəklənməsi lehinə çıxış edirdi. Belə münasibət C.Karter
və L.İ.Brejnevin Vyana görüşü ərəfəsində də dəyişməmişdi. «Assoşeytid Press» Agentliyinin və «NBS»
kompaniyasının 1979-cu ilin martında apardıqları sorğuya əsasən amerikalıların 71% strateji hücum
silahlarının məhdudlaşdırılması haqqında müqavilələrin tezliklə ratifikasiya olunmasına tərəfdar olduqlarını
bildirmişdilər (3, 127).
Mətbuatın apardığı rəyi sorğularına əsasən respondentlərin yarıdan çoxu hesab edirdi ki, belə silahların
məhdudlaşdırılması ABŞ-ın təhlükəsizliyini möhkəmləndirir. «Time» jurnalının apardığı sorğuya əsasən əldə
olunan nəticə təsdiq edirdi ki, strateji silahların məhdudlaşdırılması ilə bağlı müqavilələrin tərəfdarlarınınsayı
durmadan artmaqdadır (7, 817). Rəyi soruşulanlar hesab edirdilər ki, nüvə silahı arsenalının
məhdudlaşdırılması beynəlxalq aləmdə sülhün möhkəmlənməsinə imkan verəcək və eyni zamanda silahlara
sərf olunmalı olan vəsaitlər iqtisadiyyatı daha da gücləndirəcəkdir.
XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində baş vermiş məlum dəyişikliklərdən sonra tərksilah sahəsində
danışıqların sferasına strateji hücum silahları ilə bağlı məsələlər qatıldı. 1991-1993-cü illərdə SHS-1 və SHS-2
müqavilələrinin imzalanması dünya ictimaiyyəti tərəfindən müsbət qarşılandı. «New York Times» qəzeti
həmin günlərdə yazırdı ki, amerikalıların əksəriyyəti müqavilələri dəstəkləyirlər və hərbi xərclərin artırılması
proqramına mənfi münasibət bəsləyirlər. ABŞ administrasiyasına başçılıq edən C.Buş ictimai rəyin
dəstəyindən yetərincə istifadə etməyə çalışırdı (7, 817) və aparılmış sorğuların nəticələrinə istinadən göstərirdi
ki, amerikalıların böyük əksəriyyətinin Rusiya i1ə əldə olunmuş silahların məhdudlaşdırılması sahəsində
razılaşmaları dəstəkləyirlər.
Ötən yüzilliyin sonlarına qədər ABŞ ictimai fikri beynəlxalq aləmdə tərksilahla bağlı əldə olunmuş
razılaşma və sazişləri birmənalı olaraq dəstəkləyir və yaranmış vəziyyətin hökumətin sosial sahəyə diqqətinin
artırılmasında əhəmiyyətli rol oynadığını göstərirdilər. «US News» jurnalında qeyd olunurdu ki, yerlərdə
nüfuzlu xadimlərin müqavilə və sazişlərin dəstəklənməsi ilə bağlı apardıqları maarifləndirmə işləri öz təsirini
göstərirdi. ABŞ adminstrasiyası vaxtilə Ağ evdə mühüm post tutmuş T.Hubsun rəhbərlik etdiyi hökumətə
lobbiçilik edən «Strateji Hücum Silahlarının ləğvini dəstəkləyən amerikalılar» təşkilatının təbliğat
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kompaniyasından da yetərincə istifadə edirdi (1). Amerika ictimaiyyətinin tanınmış nümayəndələrinin böyük
əksəriyyəti ABŞ-Rusiya dialoqunu dəstəkləyir, imzalanmış müqavilələri müdafiə edir və hökumətə dəstək
verməyə çağırırdılar, halbuki dünyada satılan silahın 30%-dən çoxunu həyata keçirən hərbi-sənaye
kompleksləri bunun əleyhdarları idilər.
Beləliklə, müxtəlif qaynaqlardan götürülmüş məlumat və sənədlərin təhlili göstərir ki, beynəlxalq
aləmdə sülhün təmin olunması üçün xüsusilə strateji silaharın məhdudlaşdırılması və silahlanma sahəsində
ABŞ-Rusiya rəqabətinin aradan qaldırılması vacibdir. Bu baxımdan strateji hücum və müdafiə silahları, habelə
raketdən müdafiə qurğuları sahəsində tədqiqatlar dayandırılmalı, imzalanmış müqavilələrə və götürülmüş
öhdəliklərə ciddi əməl olunmalıdır.
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The article focuses on cooperation of Ukraine with NATO after gaining independence. The special format
of relationship between NATO-Ukraine is analyzed. The current situation, position of Russia to NATO's
enlargement and Ukraine's integration into the West is disclosed.
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1997-ci il əməkdaşlıq haqqında Xartiya.1991-ci ildə öz müstəqilliyini elan edən Ukrayna keçmiş Sovetlər Birliyinin hərbi strukturlarının və silahlı qüvvələrinin bir hissəsini miras saxladı. Ukrayna NATO-ya
müraciət edərək soyuq müharibənin «mirasını» kiçik müasir və daha səmərəli, ölkənin yeni təhlükəsizlik
tələblərinə cavab verən bir qüvvəyə çevrilməsində, və eləcə də Ukraynanın Avropada sabitlik və təhlükəsizliyin
təminatında iştirakına dəstək verməsini xahiş edir. NATO-nun bu sahədəki fəaliyyətinin üstün istiqamətləri
Ukraynanın silahlı qüvvələrinə demokratik və mülki nəzarətin gücləndirilməsi və onların NATO-ilə birgə fəaliyətinin təkmilləşdirilməsini əhatə edir. 1994-cu ildə SNT-yə qoşulan və NATO-ilə əlaqləri və əməkdaşlığı
genişləndirən Ukrayna bu təşkilatla məsləhətləşmələri dərinləşdirmək və praktiki yardımdan lazımi istifadə
etmək imkanı qazandı. Əməkdaşlıq əlaqələri 1997-ci ildə NATO-nun Xüsusi Tərəfdaşlığa dair Xartiyanın imzalanması ilə daha da geniş vüsət aldı.
1997-ci ilin iyul ayında tərəflər arasında "Ukrayna və NATO arasında xüsusi əməkdaşlıq sazişi'' imzalandı.
Sazişdə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq, problemlərin həll edilməsi, nüvə, bioloji və kimyəvi silahların
yayılmaması, silahlar üzərində nəzarət məsələləri barəsində razılıq əldə edildi. NATO-ya üzv olan dövlətlər
Ukraynanın nüvə silahına malik olmayan dövlət statusuna uyğun olaraq onun müstəqilliyini qoruyacaq, demokratiyanın inkişaf etməsinə kömək edəcəklərdi. Kiyevdə NATO-nun İnformasiya və sənədlər mərkəzi açıldı, bu
mərkəz adətən tərəflər arasında əməkdaşlığı koordinasiya edirdi.(9)
2002-ci il Fəaliyyət Planı.NATO ilə Tərəfdaş-dövlətlər arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi
istiqamətində sonrakı tədbirlər Tərəfdaşlar tərəfindən 2002-ci ilin noyabrında Praqa Zirvə görüşündə həyata
keçirilib. AATŞ və Sülh Naminə Tərəfdaşlığın fəaliyyətinin hərtərəfli təhlili nəticələrinə əsasən, Tərəfdaş dövlətlər arasında siyasi dialoqu qüvvətləndirmək və gələcəkdə onların qatıldıqları fəaliyyət növlərinin planlaşdırma, yerinə yetirmə və nəzarətində iştirakını genişləndirmək tövsiyə edilib. Praqa Zirvə görüşündə əməkdaşlığın
yeni mexanizmi – Tərəfdaşlıq Fəaliyyətinin Planlaşdırılması təqdim edildi. İlk bu cür plan Terrorizmə qarşı
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Tərəfdaşlıq Fəaliyyət Planı oldu. Bundan başqa, ilk dəfə olaraq Şimali Atlantika İttifaqına yalnız Tərəfdaşlığın
müxtəlif fəaliyyət növləri «menyu» sundan tədbirləri sadəcə olaraq seçmək deyil, bunda marağı olan, onların
daxili islahatlarının, məsələn, müdafiə və təhlükəsizlik sektorunda, daha sistemləşdirilmiş dəstəklənməsi
barəsində xahişlə ona müraciət edən Tərəfdaş-dövlətlərə məqsədyönlü yardım etmək imkanı verən Fərdi
Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı (FTƏP) təklif edildi. FTƏP tərəfdaş dövlətlər üçün açıq elan edilib. Sənədi ilk
olaraq 2004-cü ilin oktyabrın 29-da postsovet ölkəsi olan Gürcüstan imzalayıb.
Elə həmin ilin noyabr ayında isə NATO - Ukrayna Fəaliyyət Planı qəbul edildikdən sonra NATO ilə
Ukrayna arasında əlaqələrin dərinləşməsi və daha da genişləndirilməsi üzrə tədbirlər görüldü. Bu Fəaliyyət
Planının əsas məqsədi Ukraynanın Şimali At-lantika Təhlükəsizliyi strukturlarına tam inteqrasiyası prosesində
islahatlar aparılması səylərinin dəstəklənməsinə yönəlmişdir.(7,s.8)
2005-ci il İntensivləşdirilmiş Dialoq. V.Yuşenko Ukraynada 24 noyabr seçkilərində qalib gəldi. O, hakimiyyətə gələn kimi qərbyönümlü siyasət yürütməyə başladı. Çox keçmədi ki, “Ukraynanın NATO-ya tezliklə
daxil olması öhdəlikləri haqqında konfudensial memorandum” meydana çıxdı. Memorandum Ukrayna ərazisinə
NATO hərbi qüvvələrinin hər hansı hərbi əməliyyat-lar zamanı daxil olmasına razılıq verirdi. Bu isə Ukraynanın
öz suverenliyinin müəyyən hissəsinin itirilməsi demək idi 2005-ci ilin 22 fevralında Ukrayna prezidenti V.
Yuşenko NATO-nun Brüssel sammi-tində Alyansa daxil olmaq arzusunda olduğunu elan etdi. 2005-ci ilin aprelində isə Ukrayna rəsmi olaraq “intensiv dialoq” rejiminə keçdi. 21 apreldə, Vilnüs görüşündə NATO mümkün
İttifaq qərarına mənfi rəy olmadan Ukraynanı münasib islahatlarını və üzvlük səylərini başlamaq üçün “İntensivləşdirilmiş Dialoq”a dəvət etdi. XİN səviyyəsində NATO-Ukrayna Komissiyasının bu görüşündə həmçinin
Ukraynanın islahat prioritetlərinin müdafiəsində əməkdaşlığı artırmaq üçün konkret və bilavasitə (təcili) tədbirlər
seriyası haqqında razılığa gəlindi. İslahatlar üçün dəstək; buraya daxildir:
-demokratik institutların möhkəmləndirilməsi tədbirləri;
-siyasi dialoqu möhkəmlətmək;
-və yenidən müdafiə və təhlükəsizlik sektorları islahatında kooperasiyanı təşviq etmək.
“İstənilən partnyorun NATOya daha yaxın gəlməsi onun NATO standartlarına və dəyərlərə hörmət
etməsinə əsaslanır” - NATO Baş Katibi Jaap de Şeffer müxbirlərə dedi; “NATO və onun üzv dövlətləri
Ukraynaya kömək etməyə hazırdılar”.
'Gücləndirilən Dialoqun' formulasının kökləri 1997-ci il Madrid Sammitinə əsaslanır. Burada NATO dövlət və hökumət başçıları qərara aldılar ki, "NATO üzvlüyünə səy edən dövlətlər ilə İttifaqın gücləndirilən dialoqlarına davam etsinlər”. Bu dialoqlar istənilən mümkün İttifaq qərarına mənfi rəysiz, mümkün NATO üzvlüyü
ilə əlaqədar maliyyə və təhlükəsizlik, hərbi, siyasi problemlərin bütün diapazonlarını əhatə edir.(8)
2008-ci il Buxarest sammiti. NATO-nun 3-4 aprel 2008-ci ildə keçirilən zirvə toplantısında Ukrayna və
Gürcüstanın üzvlük məsələsi müzakirə edildi. ABŞ bu dövlətlərə dəstək verəcəyini təkrar etdi, amma Fransa və
Almaniya onların təşkilata üzv qəbul edilməsinin Rusiyanı narahat edəcəyini iddia edərək, qarşı çıxdılar. Zirvə
toplantısı sonunda ortaq qərar almaq mümkün oldu, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzv olması üçün rəsmi
prosesə başlanmasa da, önləri açıldı.
NATO-Ukrayna Komissiyasının iclasında çıxış edən alyansın baş katibi Yaap de Hoop Sxeffer müttəfiqlərin gələcəkdə Ukrayna və Gürcüstanı öz sıralarına qəbul edəcəklərinə dair qarantiya verdiklərini bildirib:
“Bu gün biz NATO-Ukrayna əlaqələrində yeni mərhələyə başlayırıq. Bizim qərarımıza əsasən NATO Ukrayna
və Gürcüstanın gələcəkdə alyansa daxil olmasına təminat verir”. Onun sözlərinə görə Ukrayna NATO-nun
fəaliyyətinə əhəmiyyətli töhfə verir və onun üzvlüklə bağlı Fəaliyyət Planı (MAP) hədəfi dəstəklənməkdədir:
“Ali siyasi səviyyədə MAP-a müraciətin müzakirəsinə başlayacağıq. Cənab prezident, fikrimcə bu, NATO müttəfiqləri tərəfindən çox gözəl əməkdaşlığımızın və əlaqələrimizin mövcud olmasına dair aydın siqnaldır və biz
onu davam etdirmək istəyirik”. Baş katib deyib ki, Ukrayna NATO standartlarına nail olmaq üçün ciddi
irəliləyişlər əldə edib və alyans rəsmi Kiyevə bu sahədə dəstək verməkdə davam edəcək. Öz növbəsində Ukrayna
prezidenti Viktor Yuşşenko ölkəsinin MAP-a dəvət alacağına inandığını bildirib: “NATO-nun qəbul etdiyi qərar
Avropanın müdafiəsində Ukraynaya duyulan ehtiyacın tanınması deməkdir. Hesab edirəm ki, bizim iştirakımız
Avropa məkanının təhlükəsizliyini artıracaq. Ukraynanın NATO-ya doğru yolu dönməzdir, bizim NATO-ya daxil olmağımız isə heç kəsin əleyhinə yönəlməyib”.
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Rusiya-NATO zirvə toplantısında Prezident Vladimir Putin açıqca ''Əgər Ukrayna NATO-ya üzv qəbul
edilərsə, bu Ukraynanın mövcudluğunu itirməsi ilə nəticələnəcəkdir'' desə də Qərb bu ultimatumu diqqətə almadı.
Bu xəbərdarlığı diqqətə almayan ABŞ və Avropa İttifaqı 2008-ci ildə "Şərq tərəfdaşlığı'' proqramını həyata
keçirməyə başladı. Proqramın hədəfi Ukrayna, Moldova, Gürcüstan və digər dövlətlərin iqtisadi inkişafına və
Avropa İttifaqına inteqrasiya prosesini sürətləndirməkdi.(11)
Yanukoviçin dövründə NATO-Ukrayna (2010-2014). Aydındırki, Qara Dəniz Donanması Rusiya və
Ukrayna üçün yalnız iki dövlət arasındakı münasibətlər sistemi səviyyəsində əhəmiyyət daşımır. Bu məsələnin
Qara dəniz hövzəsinin təhlükəsizliyi sisteminin yaradılmasına və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünün perspektivinə birbaşa aidiyyatı vardır. Viktor Yuşşenkonun prezidentliyi dövründə hər iki aspekt “havadan asılı” vəziyyətdə qalmışdı. Ona görə də Viktor Yanukoviçin həmin məsələ ilə əlaqəli tutacağı mövqe prinsipial əhəmiyyət
daşımaqda idi. Onun tezisləri isə sadəydir: birincisi, Ukrayna Avropanın neytral dövlətlərindən biri olmalıdır.
Bununla bağlı Ukrayna prezidenti Moskvada belə fikir bildirib: “NATO-ya gəldikdə isə...Ukrayna bloklara
qoşulmayan Avropa dövləti kimi NATO ilə münasibətlərini Ukraynanın milli maraqlarına uyğun quracaq. Və
həmişə də belə olacaq”. Mətndən aydın görünür ki, V.Yanukoviç Ukraynanın NATO-ya üzv olacağını nəzərdə
tutmurdu. İkincisi isə QDD-nin Sevastopolda qalması ilə bağlı məsləhətləşmələr 1997-ci il sazişindəki razılaşmalar əsasında aparılacaqdı.
İkinci tezisdə sətiraltı “Qara dənizdə Rusiyanın prioritetliyini qəbul etmək” fikri vardır. Göründüyü kimi,
məsləhətləşmələr həmin sənədlər əsasında aparılacağı halda, başlıca müzakirə obyekti QDD-nin Sevastopolda
uzun müddətə qalması və təhlükəsizliyin təminində Ukrayna - Rusiya tandeminin yaradılması ətrafında olmuşdu.
Rusiyanın Qaradənizdəki Donanması ilə bağlı Ukrayna və Rusiya dövlət başçıları tərəfindən imzalanmış saziş bu
təxmini bir daha təsdiq etmiş oldu. Aydındır ki, Ukrayna bölgədə təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələsində
Rusiyanın strateji maraqlarını ciddi surətdə nəzərə almağa başlamışdı.
Viktor Yanukoviçin prezident seçilməsi ilə donanma məsələsində Ukrayna ilə Rusiya arasında razılığın
əldə olunacağı haqda ehtimallar özünü tam doğrultdu. V.Yanukoviçlə Rusiya prezidenti D.Medvedyev aprelin
21-də Xarkov şəhərində 2017-ci ildən hesablanma şərti ilə daha 25 il müddətinə “Rusiya Qara dəniz Donanmasının Ukraynada qalması haqqında” saziş imzaladı. Sazişə görə, tərəflərdən biri etiraz etməsə, həmin müddət
daha 5 ilə uzadıla bilər. Bu müqavilə dünya siyasi dairələrində dərhal reaksiya doğurub. Ukraynada bir sıra ekspertlər V.Yanukoviçi ölkəni iki yerə bölməkdə günahlandırırlar. Y.Timoşenko tərəfdarları isə sənədin parlamentdə təsdiq olunmayacağını bəyan edirdilər. Lakin 27 aprel 2010-cu il tarixində Ukraynanın Ali Radasında
(Parlament) baş vermiş qalmaqaldan sonra adı çəkilən saziş ratifikasiya olundu. Ukraynanın dövlət başçısı da,
ölkənin indiki vəziyyətini nəzərə alaraq, başqa cür davranışın mümkün olmadığını bildirib. Həmçinin, Ukrayna
prezidenti V.Yanukoviç bu saziş müqabilində Rusiya tərəfinin qaz satışının qiymətində güzəştə getdiyini
nailiyyət kimi qiymətləndirib. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya tərəfi qaz satışının qiymətində güzəştə
getməsi müqabilində Krımdakı enerji infrastrukturunu icarəyə götürüb. Rusiya prezidenti D.Medvedev isə bu
müqavilələrin iki tərəfdaşın bir-birinə qarşı atdığı addımlar kimi qiymətləndirib. Maraqlıdır ki, Qərb bu hadisəyə
sakit reaksiya verib. ABŞ-ın dövlət katibi Hillari Klinton Ukraynanın balanslaşdırılmış siyasət yeritdiyini ifadə
edib. NATO-nun Baş katibi Anders Foq Rasmussen isə Sevastopoldakı Hərbi Dəniz Donanması ilə əlaqəli
sazişin imzalanmasının Ukraynanın bu quruma üzv seçilməsinə mane olmayacağını bəyan edib.(6)
Seçkinin ardınca, 14 fevralda, Prezident Viktor Yanukovych dedi ki, NATO ilə Ukraynanın əlaqələri halhazırda “dürüst” idi. O dedi ki, NATOnun Ukrayna üzvlüyünün problemi bir anda "meydana çıxa bilərdi, ancaq
biz yaxın gələcəkdə bunu görməyəcəyik”. 24 iyun, 2010-cu ildə Ukrayna Nazirlər Kabineti həmin ildəki NATO
ilə əməkdaşlığın illik milli proqramını həyata keçirmək üçün Fəaliyyət Planını bəyəndi. Bura daxil idi:
- NATO tərəfindən aparılan sülhü qoruyan missiyalarda və əməliyyatlarda NATOnun üzv dövlətlərinin və
partnyorlarının silahlı qüvvələrinin personalında Ukrayna aviasiyanın və nəqliyyat materialının iştirakı (cəlb
olunması)
- Kosovoda sülhü qoruyan əməliyyatda Ukraynanın iştirakının davamı (uzadılması)
- Əfqanıstanda və İraqda Ukraynanın sülhü qoruyan kontingentlərinin mümkün möhkəmləndirməyi
- NATO tərəfindən təşkil edilən bir neçə beynəlxalq tədbirlərdə Ukraynanın iştirakı
- NATO üzvlərinin strukturlarında Ukrayna qoşunun təlimi (tədrisi). (11)
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Ukrayna VƏ NATO Yanukoviçin prezidentliyi ərzində müştərək seminarları, birgə taktiki və strateji
tapşırıqlar və əməliyyatları davam etdirdi.
V.Yanukoviçin söylədiyi bəzi fikirlər balanslaşma siyasətinin ilkin çalarlarını özündə əks etdirir. Məsələn,
V.Yanukoviç andiçmə mərasimindən dərhal sonra gözlənildiyi kimi Moskvaya deyil, ilk öncə Brüsselə səfər edir
və eyni zamanda çıxışında “keçmişdə deyildiyi kimi, bütün yollar Moskvaya aparır” ifadəsini işlədir. Yəni
Brüsselə gedən yolun son duracağı yenə Kremldir. Bu fikrinə baxmayaraq V.Yanukoviç V.Putinin “Gömrük İttifaqına üzv olun” (Rusiyanın baş naziri Rusiya, Qazaxıstan və Belarusu birləşdirən Gömrük İttifaqını nəzərdə tutur) təklifinə birmənalı şəkildə “yox” deməsə də, “Ukrayna Rusiya səviyyəsinə çatmalıdır” kimi qeyri-müəyyən
cavab verir. Əslində, V.Yanukoviçin xarici siyasət xəttinin ümumi prinsipləri elə də qəliz təsir bağışlamır. Bunlar
aşağıdakılardır: Ukrayna ilə Rusiyanı yaxınlaşdırmaqla Avropa dəyərlərinə daha çox yiyələnmək. Bu prosesdə
hərbi aspektdən çox (NATO-ya üzv olmaq kimi qıcıqlandırıcı iddia kimi) sosial-iqtisadi və mədəni aspektlərə
üstünlük vermək. (6)
Avromaydan hadisələri və sonrası. Yanukoviç 2014-cü il, fevral ayında qalxan Avromaydan hadisələrinin arasında Ukraynadan qaçdı. Bu inqilabın nəticəsində, müvəqqəti Yatsenyuk hökuməti Ukraynada hakimiyyətə gəldi. Yatsenyuk hökuməti başlanğıcda bəyan etdi ki, onun Ukraynanı NATO-ya üzv etmək niyyəti
yoxdu. 2014, Fevralın axırında, Anders Fogh Rasmussen, NATO-nun Baş Katibi, təsdiq etdi ki, NATO üzvlüyü
hələ də Ukrayna üçün seçimdir. Parlament seçkilərinin ardınca 2014-cü ilin oktyabr ayında, yeni hökumət
NATO-ya birləşməni prioritet etdi. 23 dekabr, 2014-də Ukrayna parlamenti Ukraynanın qoşulmama statusundan
imtina etdi, hansı ki, Rusiya tərəfindən kəskin ittiham edilən addım idi. 29 dekabr, 2014-cü ildə Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko (25 may may 2014-cü ildə prezident seçilib) NATO-ya qoşulmaq üçün referendum
keçirməyə söz verdi. (11)
NATO-nun genişlənməsi ABŞ-ın birqütblü dünya şərtləri altında öz uğurlarını inkişaf etdirmək
cəhdi ilə əlaqədardır. Bu proses dolayı və birbaşa yolla Rusiyaya qarşı yönəlmişdir və “anakonda”
strategiyasının davamı hesab edilir. Bu prosesin nəticəsində ABŞ “heartland”dən mümkün qədər əraziləri
öz geosiyasi nəzarətinə keçirmək niyyətindədir. (1,s.334)
1994-cü ilin iyununda Rusiya özü üçün bir sıra xüsusi şərtlər müəyyən edərək, başqa dəvət
olunmuş dövlətlər kimi “Sülh naminə tərəfdaşlıq” NATO proqramına qoşuldu. Bu proqram çərçivəsində o
öz nümayəndələrini NATO-nun Brüsseldəki mənzil-qərargahına göndərmək hüququ əldə etdi, çoxmillətli
sülhyaratma qüvvələrinin tərkibində Bosniyada düşmən tərəflərin ayrılmasında iştirak edən rus və
Ukrayna batalyonları (müqaviləçilərdən ibarət) formalaşdırıldı, qoşunlara və birgə qərargah və hərbi
təlimlərə təftiş səfərləri keçirildi.
NATO “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına cənubdan gələn islam fundamentalizmi təhlükəsindən
qoruma rolu ayırır. Rusiyanın ona qoşulması başlıca olaraq siyasi təcriddə qala biləcəyi qorxusundan
doğmuşdu.(4,s.352)
Əslində, bir müddət, sanki təkcə Rusiya deyil, Ukrayna da ABŞ-ın strateji tərəfdaşına çevrilmiş kimi
görünür. Lakin gəlin, bu barədə Bjezinskinin fikrinə qulaq asaq: “Yetkin strateji tərəfdaşlıq konsepsiası gözə və
qulağa xoş gəlsə də, aldadıcıdır. Amerika Yer kürəsində hakimiyyəti heç vaxt Rusiya ilə bölüşmək niyyətində
olmamışdır və hətta bunu istəsə də, edə bilməzdi. Yəni Rusiya dünyada Amerikanın real tərəfdaşına çevrilmək
üçün sadəcə olaraq həddən artıq zəif, sosial baxımdan həddən artıq geriləmiş dövlət idi. Dünyada Amerika ilə
eyni status əldə etmək iddiası Rusiyanın siyasi elitasının nəinki keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində, hətta Mərkəzi
Avropanın satellitləri olmuş ölkələrə münasibətdə də üstün geosiyasi mövqe ideyasından imtina etməsini
çətinləşdirirdi”.
“Yaxın xaric “ konsepsiyası adı altında bir neçə geosiyasi doktirina-regional iqtisadi əməkdaşlıq, Rusiya,
Belarus və Ukraynadan ibarət “Slavyan İttifaqı” yaradılması, Şərqi slavyan dövlətlərinin Qazaxıstan və
Qırğızıstanla birlikdə “Avrasiya İttifaqı” yaradılması və bəzi başqa doktrinalar mövcuddur. Bütün ssenarilərdə
avrasiyaçılq doktrinasından irəli gələn imperiya konteksti nəzərə çarpır. (3,s.45)
NATO-nun qarşısından geri çəkilmək istəməyən Rusiya hətta alyansı NATO-nu özünün MDB
daxilində yaratdığı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını (KTMT-ni) tanımağa çağırıbdır. 1992-ci
ildə formalaşdırılan (KTMT-yə Rusiya ilə yanaşı Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Qırğızıstan, Ermənistan
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və Belarus daxildirlər). Kreml onu genişləndirərək NATO-ya qarşı hərbi alyansa çevirmək məqsədini güdür.
Rusiyanın NATO yanında Daimi nümayəndəliyinin rəhbəri D.Roqozin 2009-cu ilin sentyabrındakı
açıqlamasında NATO-nun KTMT-nin mövcudluğunu görməməzliyə vurmasını gülünc və qeyri-ciddi
münasibət kimi dəyərləndirmişdir. Rusiyalı diplomat tərəflər arasında saziş imzalanacağına ümidvar
olduğunu da bildirmişdir. Rəsmi Moskvanın NATO qarşısında qoyduğu tələbə qurumun yeni Baş katibi
A.Rasmussenin münasibəti isə belə olmuşdur: “ Hərbi alyans KTMT-yə daxil olan dövlətlərlə əlaqələr
qurub və təşkilatın nümayəndəsi NATO-Rusiya Şurası çərçivəsində Brüsseldə keçirilən görüşlərə dəvət
edilir. İki təşkilat arasında münasibətlərin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı isə NATO daxilində konsensus
yoxdur”.(2,s.57-58)
Avropa İttifaqı və NATO-nun genişlənməsi ilə əlaqədar Ukrayna son nəticədə bu və ya digər təşkilatın
hissəsi olmaq istəyib-istəməməsi barədə qərara gələ biləcəkdir. Çox guman ki, özünün xüsusi statusunu
gücləndirmək üçün Ukrayna hər iki təşkilata daxil olmaq istəyəcək. Çünki onlar həmsərhəddirlər və cərəyan edən
daxili dəyişikliklər nəticəsində Ukrayna bu təşkilatlara üzv olmaq hüququnu qazanır. Etiraz bəyanatlarına
baxmayaraq, Rusiya NATO-nun 1999-cu il genişlənməsinə və Mərkəzi Avropa ölkələrinin bir neçəsinin ora daxil
edilməsinə susmaqla razı olacaq, çünki , kommunizmin süqutundan sonrakı dövrdə Rusiya ilə Mərkəzi Avropa
ölkələri arasında mədəni və sosial fərq əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmişdir. Və əksinə, Rusiyaya Ukraynanın
NATO-ya daxil olması ilə razılaşmaq çox çətin olacaq, çünki onun razılığı bu faktı etiraf etməsi demək olardı ki,
Ukraynanın taleyi Rusiyanın taleyi ilə daha bağlı deyildir. Nəzərə alınması vacib olan əsas məqam budur:
Avropanın tərkibinə daxil olan Rusiya Avropada Ukraynasız ola bilmədiyi halda, Avropanın tərkibinə daxil olan
Ukrayna Avropada Rusiyasız ola bilər. (5,s.185)
NATO-nun Ukraynanı öz sıralarına qəbul etmək niyyəti və bu prosesin hətta ölkənin şərqində məlum
hadisələr fonunda baş verə biləcəyinə dair iddiaların ortaya çıxması Rusiyayla Qərb dövlətləri arasında onsuz da
gərgin olan vəziyyəti getdikcə daha da pisləşdirir. Xatırladaq ki, Rusiya Ukraynada sabit vəziyyətin yaranması
üçün bu ölkənin şimal alyansının üzvü olmayacağına dair NATO-dan təminat istəyir.
Prezident Vladimir Putinin sözçüsü Dmitri Peskov bildirib ki, Rusiya Ukraynanın NATO-ya qoşulması
haqqında heç kəsin fikirləşməyəcəyi barədə 100 faizlik zəmanət istəyir. NATO-nun rəsmi nümayəndəsi Oana
Lunqeskunun sözlərinə görə, Ukrayna 2010-cu ildən bloklara qoşulmamaq siyasətini həyata keçirməyə qərar
verib: "NATO Ukraynanın suveren qərarlarına hörmət edir və Rusiya da bunu etməlidir. Ukraynanın NATO-ya
üzvlüyünə gəlincə, ittifaqın liderləri Uels sammitində bildirdilər ki, NATO "açıq qapı" siyasəti həyata keçirir və
bu, ittifaqın ən böyük müvəffəqiyyətlərindən biridir. Genişlənmə üzrə qərarlar NATO-nun özünə aiddir".
Rusiya heç bir zaman Ukraynanın itirilməsi ilə barışa bilməz. Çünki bu Rusiyanın Avropaya çıxışdan
məhrum olması deməkdir. Həm də Rusiyanın bir milli dövlət kimi və ya imperiya dövləti kimi özünü təsdiqi
Ukraynanın mövqeyindən asılıdır.(10)
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magistr, Bakı Dövlət Universiteti
BÖYÜK BRİTANİYANIN DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNƏ MÖVQEYİ
Məqalə uzun zamandır davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Böyük Britaniyanın mövqeyinə həsr
olunub. O cümlədən, məqalədə Böyük Britaniyanın bu münaqişəyə münasibətini təyin edən əsas faktorlar
araşdırılıb. Münaqişəni həll etmək üçün aparılan danışıqlar zamanı Azərbaycan və Böyük Britaniya hökümət
nümayəndələrinin rəsmi səfərləri də məqalədə yer alıb. Onu da qeyd edək ki, Böyük Britaniya höküməti
münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin tərəfdarıdır və bugünə qədər qondarma
Dağlıq Qarabağda keçirilən heç bir prezident və parlament seçkisinin nəticələrini tanımamışdır. Böyük
Britaniya Dağlıq Qarabağ adlandırılan qurumu hələ də tanımır və onun heç bir nümayəndəsi ilə əlaqəsi
yoxdur.
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ПОЗИЦИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В НАГОРНО-КАРАБАХСКОМ КОНФЛИКТЕ
Статья посвящена позиции Великобритании, которая продолжается уже длительное время. В
том числе, в статье рассмотрены основные факторы, определяющие позицию Великобритании по
конфликту. Официальные визиты представителей правительства Азербайджана и Великобритании в
ходе переговоров по урегулированию конфликта получил место в статье. Отметим также, что правительство Великобритании выступает за урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, и до сегодняшнего дня не признала ни одного результата президентских и
парламентских выборов, проведенных в Нагорном Карабахе. Великобритания не признает структуру
под названием Нагорный Карабах и не связан ни с одним его представителем.
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GREAT BRITAIN’S POSITION ON NAGORNO KARABAKH CONFLICT
The article has been dedicated to the Great Britain’s position on long lasting Nagorno Karabakh conflict. In particular, the main factors that determine the attitude of Great Britain on the conflict have been researched in the given article. It should also be considered that the British government is in the favour of the
solution of the conflict within territorial integrity of Azerbaijan. And it has never recognised the results of any
presidental or parlamentary elections which are held in Nagorno Karabakh. Great Britain has still not recognized Nagorno Karabakh and doesn’t have any relationship with any of its representatives.
Key words: Great Britain, Azerbaijan, Armenia, Nagorno Karabakh, Caroline Cox
Azərbaycan Respublikasının Birləşmis Krallıqla diplomatik əlaqələr yaradıb münasibətlər qurduğu vaxtlardan etibarən İngiltərə hökümətini və cəmiyyətini Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları,
hərbi təcavüzü barədə ətraflı və obyektivcəsinə məlumatlandırmağa çalışdı. Bu məsələ müxtəlif səpkili
danışıqların və müzakirələrin başlıca obyektinə çevrildi. Birləşmiş Krallıq Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunmuş beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında sülh yolu ilə davamlı həllini dəstəkləyir. Birləşmiş Krallıq Azərbaycan Respublikasının su-
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verenliyi və ərazi bütövlüyünü tanıyır və ATƏT-in Minsk Qrupu tərəfindən münaqişənin həll olunması
istiqamətində göstərilən səylərə dəstəyini ifadə edir.(3)
Böyük Britaniya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə mövqedə “İngiltərənin əbədi dostları və əbədi
düşmənləri yoxdur, əbədi maraqları vardır” (Palmerston) prinsipinə əsaslanır. Böyük Britaniyanın bu
münaqişəyə münasibətini təyin edən əsas faktor ölkənin Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda iqtisadi və siyasi
maraqlarının olmasıdır. Hal-hazırda Azərbaycan neftində ABŞ-la yanaşı ən çox paya sahib olan İngiltərə ölkəmizin karbohidrogen ehtiyatlarından maksimum faydalanmaq və Cənubi Qafqaz regionundakı maraqlarının
həyata keçirilməsi baxımından bu regionda tərəfdaş qazanmaq məqsədi Azərbaycan – Ermənistan
münaqişəsində ədalətli mövqe tutmasının əsas səbəbləridir.
Baş nazir Con Meycorun Əbülfəz Elçibəyə məktublarında (IX.1992 və 6.IV.1993) Böyük Britaniya
hökümətinin belə bir yanaşması açıqlanırdı: “...Dağlıq Qarabağ rəsmi statusu məsələsi müzakirə mövzusu ola
bilməz, bu Azərbaycan ərazisidir”. Baş nazirin məktublarında habelə münaqişənin ATƏM-in “Minsk prosesi”
çərçivəsində sülh-danışıqlar yolu ilə tanzimlənməsinə üstünlük verdiyi vurğulanırdı.(1)
1993-cü ildə Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə gəldikdən sonra hələ Azərbaycan Prezidentinin
səlahiyyətlərini həyata keçirərkən, Ali Sovetin sədri kimi Böyük Britaniyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə görüşmüşdür. Görüş Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün qızğın
dövründə, erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın Ağdam rayonuna hücumları vaxtı keçirilib. Heydər
Əliyev Britaniyanın Azərbaycanda daimi səfirinin fəaliyyətə başlamasının zəruriliyini bildirməkdən əlavə,
həmin məsələ ilə də bağlı ingilis diplomatına məlumat verib. Səfir Tomas Yanq Heydər Əliyevə Britaniya
hökumətinin Azərbaycanın sərhədlərinin toxunulmazlığını tanıdığını bildirib və həmin dövrdə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının sədri kimi Birləşmiş Krallığın öz səlahiyyətlərindən məsələnin həllində kömək üçün
istifadə edəcəyini bildirib. Səfir həmçinin qeyd etmişdir ki, Böyük Britaniyanın Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində mövqeyi onun Azərbaycanın suverenliyinə riayət olunmaqla Dağlıq Qarabağa
real muxtariyyat verilməsindən ibarətdir. Tomas Yanqın bəyanatına uyğun olaraq Britaniya hökuməti 27 iyul
1993-cü ildə Ağdamın Ermənistan tərəfindən işğal olunmasına etirazını bildirib. Bir gün sonra isə BMT TŞ-də
müzakirələr nəticəsində sədrlik edən Britaniyanın da təsiri ilə həmin rayonun işğalına qarşı 853 saylı qətnamə
qəbul olunub.
1993-cü ilin oktyabrında isə Azərbaycana səfərə gələn Böyük Britaniyanın dövlət naziri Duqlas Hoqq
Azərbaycanın prezidenti Heydər Əliyevin andiçmə mərasimində iştirak edib. O, Bakıda bir daha Birləşmiş
Krallığın Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi saydığını elan edib. (5)
19-24 iyul 1998-ci ildə Heydər Əliyevin Böyük Britaniyaya ikinci rəsmi səfəri baş tutub. Səfər zamanı
Azərbaycan Prezidenti Böyük Britaniyanın Baş naziri Toni Bleyerlə də görüşüb. Toni Bleyer Böyük Britaniyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan edib.
Böyük Britaniyanın Xarici və Dövlət Məsələləri üzrə Nazirliyinin Avropa məsələləri üzrə dövlət naziri
Cim Mörfi 2008-ci il mayın 7-də Azərbaycana səfər edib. Bakıda keçirdiyi görüşlərdə dövlət naziri
Azərbaycanın və Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etməli olduğunu və bunun da
bölgənin inkişafına təkan verəcəyini qeyd edib və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün mübahisə mövzusu olmadığını, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu və bunun da Böyük Britaniyada da, dünya ictimaiyyətində də qəbul edildiyini nəzərə çatdırıb.
12-13 iyul 2009-cu il tarixdə Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyaya növbəti səfəri çərçivəsində
Qordon Braunla görüşüb. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan İlham Əliyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzünün regional inkişafa böyük əngəl törətdiyini bildirib. (7)
2014-cü ildə Böyük Britaniya parlamentində Birləşmiş Krallığın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və
Azərbaycanla bağlı siyasətinə dair qısa debatlar keçirilmişdir. Debatlarda Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Mark Simmons çıxış edib. M.Simmons Böyük Britaniyanın ATƏT-in Minsk qrupunun
səylərini dəstəklədiyini bildirib: “ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin prezidentləri ötən il G8
sammitində bəyan ediblər ki, Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri bu münaqişənin həllinə görə məsuliyyəti
öz üzərinə götürməlidir. Həmsədrlər bu məsələdə tezliklə irəliləyişin olması üçün səylər göstərməkdədir. Biz
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və beynəlxalq ictimaiyyət lazımi məqamda tərəfləri dəstəkləməyə hazırıq”. Nazir münaqişə tərəflərini təxribatlara uymamağa da çağırıb: “Britaniya hökuməti münaqişənin sülh yolu ilə həllini sürətləndirmək üçün
əlindən gələni əsirgəməməyə hazırdır. Britaniya Ermənistan və Azərbaycana daha təmkinli olmaq, təxribatlara
uymamaq üçün dəstək verəcək. Biz güc tətbiqinin yolverilməzliyi, ərazi bütövlüyü və xalqların öz
müqəddaratını təyinetmə hüququ kimi prinsiplər əsasında münaqişənin nizamlanması üçün səylərimizi
artıracağıq”. Çıxışın sonunda M.Simmons bildirib ki, Böyük Britaniya Ermənistan və Azərbaycanın dostu kimi
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün səylərini davam etdirəcək: “Bu səylər hər iki ölkə üçün vaçibdir,
bölgəyə davamlı sülh və sabitlik gətirə bilər”. (4) Böyük Britaniyanın bu çıxışı münaqişədə heç bir tərəfi “incitməmək” və regionda maraqlarını qorumaq siyasətini göstərir. .
Həmçinin Böyük Britaniya qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nda keçirilən heç bir prezident və
parlament seçkilərinin nəticələrini tanımamışdır. 2015-ci ildə “de-fakto Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti” kimi qeyd edilən Bako Saakyanın Londonda “Chatham House” (Britaniya Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu) təşkilatı tərəfindən məruzəçi kimi dəvət olunmasına münasıbətdə Britaniyanın Azərbaycandakı
səfirliyindən bildirilib ki, Böyük Britaniya Dağlıq Qarabağ Respublikası adlandırılan qurumu tanımır və
Böyük Britaniya hökumətinin onun heç bir nümayəndəsi ilə əlaqəsi yoxdur. Həmçinin qeyd olunur ki, Bako
Saakyan Böyük Britaniyaya müstəqil olaraq səfər edir və yerli hökumətin bu səfərdə heç bir rolu yoxdur:
“Chatham House” müstəqil institutdur və tədbirlərə kimi dəvət etmək barədə qərarını özü verir. Britaniya
hökuməti qeyri-hökumət təşkilatlarının müstəqil fəaliyyət göstərməsi prinsipinə hörmətlə yanaşaraq bu qərarların qəbul edilməsinə heç cür təsir göstərmir. (6)
Böyük Britaniya mətbuatındakı (“Independent”, “Times”, “The Daily Telegraph”) analitik yazılarda,
agentliklərin məlumatlarında, jurnalist araşdırmaları və elmi tədqiqatların nəticələri kimi nəşr edilən kitablarda
(məsələn, T.Valın “Qarabağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və hərbdə”) münaqişə ilə bağlı əsasən ədalətli
mövqe tutmaqdadır.
Böyük Britaniya hökümətinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı mövqeyindəki tərəddüdləri
də bir kənara qoymaq olmaz. Belə ki, tərəflər arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında Bəyannamədə (II.1994)
məlum münaqişədən əsla bəhs olunmurdu. BMT-nin Baş Məclisində “BMT və ATƏT arasında əməkdaşlıq”
haqqında qətnaməyə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və Ermənistanın Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin iştirakçısı olmasını əks etdirən düzəlişin qəbulu ilə bağlı səsverməda İngiltərə nümayəndəsi
tərəfsiz qalmışdır. Həmçinin AŞ PA-nın “erməni soyqırımı”nın tanınması ilə bağlı 320 saylı bəyanatını imzalayan 63 parlamentaridən 11-i (o cümlədən Terri Devis) İngiltərə təmsilçiləri idi. Başqa bir halda, yəni AŞ PAnın “Ermənilər tərəfindən Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilən soyqırımın tanınması haqqında” haqqında bəyanat imzalayan 29 nəfərdənsa vur-tut ikisi (biri yenə də T.Devis) Böyük Britaniya parlamentarisi olmuşdu
(Göründüyü kimi, T.Devis həm qondarma “erməni genosidi”nə, həm də ermənilərin azərbaycanlıları soyqırıma
məruz qoymalarına səsverməklə ikili standartla çıxış etmişdir. O habelə AŞ-nin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
üzrə məruzəçisi statusunda Bakıda keçirdiyi (IV.2003) mətbuat konfransında “Dövlətlərin ərazi bütövlüyü
prinsipini dəstəkləyirsinizmi?” sualını cavablandırmamışdı. O bir ara Britaniya-Ermənistan Parlament qrupunun üzvü olmuşdur). (1)
“Böyük Britaniya və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsi”ndə bir “baronessa Koks amili”nin olması da
bəllidir (Xanım Kerolayn Koks Lordlar palatası spikerinin müavini, “Beynelxalq Xristian Həmrəyliyi”
(“BXH”) Parlament təşkilatının rəhbəri, Britaniya-Ermənistan Parlament Qrupunun sədri olmuşdur). Dağlıq
Qarabağa ilk “humanitar missiyası”nı hələ 1991-ci ilin mayında gerçəkləşdirən baronessa “Beynəlxalq Xristian
Həmrəyliyi” devizi ilə indiyədək oraya 50-yə yaxın (özü də Bakıdan deyil, İrəvandan keçib getməklə) səfər
etmişdir.
Xanım Koks “əzabkeş xalqa xidməti özünə peşə edərək” Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparır və
münaqişənin kökləri, mahiyyəti ilə bağlı məsələləri saxtalaşdırır. Bilavasitə onun təşəbbüsü ilə Lordlar Palatasında “Ermənistan və Dağlıq Qarabağ-Blokada” mövzusunda müzakirələr keçirilmişdir (X.1994). “Erməni
vurğunu və cəfakeşi” həmçinin “Dəyişikliklər naminə” (“For A Change”) jurnalı, “İnternational Herald Tribune” qəzeti və s. mətbuat orqanlarında çıxan çoxlu məqalələrində, “BXH” sədrinin köməkçisi C.Eynberlə
birlikdə yazdıqları “Etnik təmizləmə davam edir: Dağlıq Qarabağda müharibə” kitabında tarixi həqiqətləri və
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mövcud gerçəklikləri insafsizcasina təhrif etmişdir (İstər Ermənistanda, yəni Qərbi Azərbaycanda, istərsə də
ölkəmizin Dağlıq Qarabağ mahalında və digər işğal olunan ərazilərində kimlərin “etnik təmizləmə” –
“yandırılmış torpaq” siyasəti aparmaları, azərbaycanlı qaçqınlar və məcburi köçkünlər ordusunun yaranmasına
baiskar olmaları dünya ictimaiyyətinə yaxşı məlumdur).
Baronessa Koks beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobudcasına pozan, İngiltərə-Azərbaycan
əməkdaşlığı ilə əsla uzlaşmayan hərəkətləri hər iki dövlətin rəsmi dairələri, ictimaiyyətləri tərəfindən pislənilir
və rədd edilir. Böyük Britaniyanın hökümət başçıları, Forin Ofisin rəhbərləri dəfələrlə bildirmişlər ki, Koksun
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə yanaşması və baxışı İngiltərə dövlətinin rəsmi mövqeyi sayıla bilməz. Avropa
Şurası üzvü olmayan dövlətlərlə əlaqələr Komitəsinin sədri, Böyük Britaniya parlamentinin üzvü D.Atkinson
hələ 1994-cü ildə Azərbaycana və Ermənistana səfərlərindən sonra K.Koksa ünvanladığı məktubunda
(21.XI.1994) bunları vurğulamışdı: Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi qeyri-realdir; o, yalnız maksimum
Azərbaycan daxilində muxtariyyətə ümidli ola bilər; Azərbaycandakı qaçqınların vəziyyəti Ermənistan və
Dağlıq Qarabağdakıların vəziyyətindən qat-qat ağırdır və s. (1)
2009-cu ildə isə Kerolayn Koks Ermənistanın aysor.am saytına müsahibə verərək Xocalı soyqırımını
ermənilərin yox, azərbaycanlıların özlərinin törətdiyini deyib. “Fikirləşirəm Azərbaycan hakimiyyəti Xocalı
hadisəsinin təbliğatına külli miqdarda vəsait ayırır. Mənim bildiyimə görə, ermənilər Xocalıya girməzdən öncə
Azərbaycan tərəfini məlumatlandırmışlar. Deyərdim ki erməni tərəfi qurbanların sayının az olması üçün
əllərindən gələni ediblər. Lakin Azərbaycan tərəfi bu hadisədən maksimum yararlanaraq ermənilərə qarşı istifadə ediblər. Həqiqət ermənilərin tərəfindədir“ - Koks müsahibəsində bildirmişdir. Məsələyə münasibət bildirən Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi mətbuat katibliyindən bildirdilər ki, Kerolayn Koks Böyük
Britaniya hökumətinin üzvü deyil və onun söylədikləri hökumətin mövqeyini əks etdirmir, bu onun şəxsi
fikridir. (8)
Həmçinin Azərbaycan tərəfi bu məsələyə kəskin etirazını bildirmişdir. Milli Məclisin və XİN-in
rəhbərliyi tərəfindən Böyük Britaniyanın parlamentinə, digər dövlət qurumlarına göndərilən sənədlərdə baronessanın mövqeyinin və xüsusilə də onun Dağlıq Qarabağa səfərlərinin həm münaqişənin həlli prosesinə, həm
də dövlətlərarası münasibətlərə xələl gətirdiyi qeyd olunurdu. Qeyd etmək lazımdır ki, Baronessa Koks
Azərbaycan XİN tərəfindən "Arzuolunmaz şəxslər" (persona-non-grata) siyahısına salınmışdır. (9)
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
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İKİNCİ KÖRFƏZ MÜHARİBƏSİ VƏ BEYNƏLXALQ NƏTİCƏLƏRİ
İraq çoxmillətli müttəfiq güclər qarşısında uğurlu ola bilməmişdi. Dövlət 1991-ci il aprelin 6-da
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının şərtlərini qəbul etdiyini yazılı olaraq elan etmişdir ki,
bununla da Birinci Körfəz müharibəsinə son qoyulmuşdu. Birinci Körfəz müharibəsindən sonrakı 12 illik fasilə
bölgədəki problemlərin həlli üçün heç bir fayda verməmişdi. 2003-cü ildə yenidən Körfəz müharibəsi
başlamışdı. Məqalənin mövzusu İkinci Körfəz müharibəsinin baş vermə səbəbləri və onun beynəlxalq aləmə
verdiyi nəticələrə həsr olunmuşdur.
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ВТОРАЯ ВОЙНА В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Ирак не смог стать успешным перед многонациональных сил союзников. 6 апреля 1991 года
страна заявил в письменном виде, что он был согласен с условиями Совета Безопасности ООН, и это
был конец первой войны в Персидском заливе. 12 летний перерыв после первой войны в Персидском заливе не дал никакой пользы для решения проблем в регионе. В 2003 году Вторая война в Персидском
заливе начался. Статья посвящена изучению причин Второй войны в Персидском заливе и выводам к
международному сообществу.
Ключевые слова: Вторая война в Персидском Заливе, Ирак, Кувейт, США, нефть, силы коалиции.
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THE SECOND GULF WAR AND ITS INTERNATIONAL RESULTS
Iraq could not be successful in front of multinational allied forces. The country declared in writing that
Iraq was of agreement with the terms and conditions of the UN Security Council on april 6, 1991 and it was
the end of the first Gulf War. 12 years of break after the First Gulf War did not give any benefit to solve the
problems in the region. In 2003, the Second Gulf War began. The article is dedicated to the causes of the Second Gulf War and conclusions to the international community.
Keywords: Second Gulf War, Iraq, Japan, Kuwait, oil, coalition forces.
Uzun müddət davam edən hərbi-diplomatik hazırlıqdan sonra 2003-cü ilin mart ayında tarixə “İkinci
Körfəz müharibəsi” kimi daxil olan ABŞ-İraq müharibəsi baş verdi. İkinci Körfəz müharibəsi 2003-cü il
martın 20-də ABŞ və İngiltərə tərəfindən yaradılmış çoxmillətli koalisiya qüvvələrinin İraqa girməsiylə
başlanan və davam edən müharibədir. (1) Bu müharibəni koalisiya qüvvələri "İraqın Müstəqilləşdirilməsi
Əməliyyatı" adlandırırlar. (2)
Müharibədən əvvəl ABŞ və İngiltərə İraqın kütləvi qırğın silahları istehsal etdiyini iddia edirdilər.(3) Bu
silahların koalisiya ölkələri başda olmaqla bir çox ölkənin təhlükəsizliyini ciddi şəkildə təhdid etməsi səbəbiylə
İraqa müharibə elan edilmişdi. Bəzi ABŞ rəsmiləri Səddam Hüseyni Əl-Qaidəyə dəstək verməklə
günahlandırırdilar, lakin bu münasibətlər sübuta yetirilməmişdir. (4) İşğalın digər səbəbləri kimi İraqın
Fələstin əhalisini pulla təmin edərək canlı bomba kimi istifadə etməsi, İraq hökumətinin insan hüquqlarından
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sui-stifadəsi və demokratiyanın bölgədə qarşısının alınması göstərilirdi. (5) Bəzi rəsmilər müharibənin başlama
səbəbi kimi İraqın neft ehtiyatlarının əhəmiyyətli faktor olduğunu qeyd etmişlər, lakin bu fikir ABŞ tərəfindən
təkzib edilmişdir. (6)
İlk koalisiya qruplaşması 2002-ci il iyulun 10-da İraqa daxil oldu. Bu qruplaşma xüsusi bölüyün
üzvlərindən ibarət idi. Onlar burada işğal üçün müxtəlif hazırlıqlara başladılar. Onların vəzifələri işğala qarşı
çıxanları razı salmaq, bəzi İraqlı komandirləri müqavimətdən çəkindirmək və riskli ərazilərdə kəşfiyyat
xarakterli əməliyyatları həyata keçirməkdən ibarət idi. Ən önəmlisi isə kürdləri təşkilatlandıraraq işğalın şimal
cəbhəsini yaratdılar. Bununla yanaşı şimalda olan Əl-Qaidə təşkilatı ilə əlaqəli olan Ənsar əl-İslam təşkilatı və
İraq ordusunu bölgədən çıxartdılar.
2003-cü il martın 18-də ABŞ prezidenti Corc Buş İraq prezidenti Səddam Hüseynə ultimatum göndərdi.
Bu tarixdə prezidentə verilən ilk ultimatum idi. Ultimatumda S.Hüseynə iki oğlunu da götürüb ölkəni tərk
etmək təklif olunurdu, əks təqdirdə isə ABŞ hərbi qüvvələrinin İraqa girəcəyi bildirilirdi. Ultimatumun
müddəti 48 saat idi. Bundan bir gün qabaq isə ABŞ prezidenti C.Buş müraciət edərək İraqda yerləşən bütün
xarici ölkələrin səfirliklərin nümayəndəliklərinin Bağdadı tərk etməsini təklif etmişdi. İraq prezidenti S.Hüseyn
isə öz növbəsində bu ultimatumu rədd etdi. Nəticədə 2003-cü il martın 20-də Bağdad saatı ilə səhərə yaxın 6nın yarısında ABŞ hərbi təyyarələri “apaçilər” iraq ərazilərini bombalamağa başladı. Beləliklə İkinci Körfəz
müharibəsi başladı. (7) Bu işğalı ABŞ-ın ordu komandiri Tommi Franks "İraqın Müstəqilləşdirilməsi
Əməliyyatı" kodu altında ictimaiyyətə çatdırdı. Koalisiya qüvvələri şimaldan kürdlərin də dəstəyini alaraq
işğala başladı və təxminən qırx ölkə işğala dəstək verdi.
İşğalın təyin olunmuş məqsədləri aşağıdakılardan ibarət idi:
1. Səddam Hüseym rejimini devirmək;
2. Kütləvi qırğın silahlarını əldə etmək;
3. Regionu terrorist qruplaşmalarından təmizləmək;
4. Neft infrastrukturu cəhətdən sığortalanmaq;
5. İraqı Yaxın Şərq ölkələrinə model etmək.
Koalisiya qüvvələri böyük müqavimətə rast gələcəkərini gözləyirdilər. Lakin bunun əksi oldu və işğal
olduqca sürətlə irəlilədi.
ABŞ bu müharibədə BMT-dən hərbi dəstək qərarı çıxartmamışdır. ABŞ və İngiltərə əsgərlərinin
meydana gətirdiyi koalisiya 2003-cü il mayın 1-də İraqda Səddam Hüseyn rəhbərliyinə son qoyub.
Müharibənin ən asan tərəfi Səddam Hüseynin devrilməsi oldu, bundan dərhal sonra bu vaxtadək İraqda
mövcud olan dövlət quruluşu çökdü. İraq Müvəqqəti Koalisiya Şurasının I Sədri elan edilən Pol Bremer 12
may 2003-ci ildən 28 iyul 2004-cü ilədək İraqın idarəedici hakimiyyətinin başçısı oldu. O, İraqda bir növ
Prezident vəzifəsini yerinə yetirirdi.
Müharibənin əvvəlində İraq ordusu 375 min əsgərlə təmsil olunmuşdu. Döyüşən tərəflər arasında elə
də böyük texniki fərq yox idi. İraq ordusu 600 minlik zirehli texnika ilə təchiz edilmişdi.
İraq ordusu zəif olmasa da müharibədə məğlub oldu. Bu bir çox faktorlardan asılı idi. Əvvala, Yaxın
Şərqin bir çox dövlət orduları kimi İraq ordusu da daha çox daxili münaqişələri, daxildə yaran biləcək
iğtişaşları yatırmaq üçün təlim görmüşdü (bunu tarixi proseslər sübut edir), xarici düşmənlərlə mübarizədə onlar taktiki cəhətdən zəif idilər.
ABŞ prezidenti C.Buş çıxışında ABŞ-ın İraqdakı bu əməliyyatlarını 30 ölkənin alqışladığını və
koalisiya tərəfində olduqlarını bildirdi. Lakin C.Buş bu ölkələrdən 15-nin adını dünya ictimayyətinə açıqladı.
Bu 15 ölkənin siyahısında Azərbaycanın da adı vardı. Açıq – aşkar ABŞ və ingiltərənin tərəfini saxlayan ölkələr Avstraliya və İspaniya idi. Müharibənin sonuna yaxın Yaponiya da ABŞ-ı dəstəklədiyini bildirdi. Maraqlısı bu oldu ki, ABŞ-ın regiondakı əsas müttəfiqi olan İsrailin adı bu 15 ölkənin adı içərisində yox idi. Çox
güman ki, İsrail müharibə olacağı təqdirdə İraqın onu bombalayacağından qorxurdu. Küveyt isə Körfəz
müharibəsində İraqın onun ərazisini işğal etməsinə cavab olaraq öz ərazisini bütövlüklə ABŞ hərbiçilərinə
açmışdı. ABŞ quru qüvvələri də yalnız Küveyt ərazisindən İraqa gəldilər. İraqın məğlubiyyətinin başlıca
səbəkarlarından biri də Küveyt oldu. (Birinci Körfəz müharibəsində olduğu kimi)
2003-cü il martın 20-də müharibə başlayan zaman BMT TŞ-nın 5 üzvündən veto qoyan 3 üzvünün

162

(Fransa, Çin, Rusiya) iştirakı ilə Nyu-Yorkda fövqəladə iclas keçirildi və ABŞ-ın bu hərəkətləri yenidən
pisləndi. İclasda ABŞ-dan tezliklə öz quşunlarını İraq ərazisindən geri çəkmək tələb olundu. (8)
Həmçinin onu da qeyd edək ki, müharibə başlayana qədər dünyanın demək olar ki, əksər ölkələrində
anti-amerikan çıxışlar olurdu və İraqdakı müharibəyə qarşı mitinqlər keçirilirdi. Maraqlısı o idi ki, bu
mitinqlər ən çox ABŞ–ın özündə keçirilirdi. Ən çox ABŞ və T.Bleyer başda olmaqla onların hakimiyyət
dairələri bütün bunlara məhəl qoymadılar və müharibə edərək öz məqsədlərinə nail oldular.
İngiltərəyə gəlincə isə baş nazir T.Bleyer tamamilə ABŞ-la eyni mövqedən, sanki eyni dövlətin
mənafeyindən çıxış edirdi. Nəticədə İngiltərədə də ABŞ-da olduğu kimi ardıcıl mitinqlər keçirilirdi. Hətta
İngiltərədə bir neçə yüksək vəzifəli şəxslər T.Bleyrin İraq siyasətinə etiraz əlaməti olaraq istefaya getdilər.
Bütün bunlara baxmayaraq T.Bleyer və C.Buş sona qədər qətiyyətli oldular. Bu da İraq böhranını hərbi yollarla həllinə gətirib çıxardı.
Müharibəyə gəlincə isə ABŞ bütün gözlənilənlərin əksinə olaraq müharibəni olduqca tez yekunlaşdırmaq üçün əməliyyatlar (hava əməliyyatları) başlayandan cəmi üç gün sonra qurudan hücuma keçdi. ABŞ
hərbi elitası düzgün taktika seçmişdi, müharibənin uzanması gözlənilməz nəticələrə gətirib çıxara bilərdi.
Nəticədə ardıcıl olaraq Bəsirə, Nəsiriyyə, Nəcəf, Kərbəla şəhərləri koalisiya qüvvələri tərəfindən tutuldu.
Müharibənin gedişində S.Hüseyn rejmindən bezmiş İraq əhalisi və hərbi qüvvələri də ABŞ-a təslim olaraq
onun tərəfinə keçirdilər. Bu da müharibənin taleyini həll etdi. Bir neçə istiqamətdə başlayan hücum
əməliyyatları nəticəsində 2003-cü il aprelin 8-də ingilis və amerikan tankları Bağdada girdilər. Gözlənilənlərə
görə əsas döyüşlər Bağdad küçələrində olmalı idi, lakin bu belə olmadı Tezliklə koalisiya qüvvələri Bağdadda
tam nəzarəti ələ keçirdi. Bağdadın mərkəzindəki S.Hüseynin heykəli dağıdıldı və S.Hüseyn rejminə xitam verildi. Buna ABŞ-dan Saddam rejmindən bezmiş İraq xalqı çalışırdı. S.Hüseyn və onun 400 min nəfərlik ordusunun aqibəti isə müxtəlif diskusiyaların mövzusu olaraq qalır.
Hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra 2003-cü il mayın 2-də ABŞ prezidenti C.Buş çıxış edərək
İraqda müharibənin bitdiyini elan etdi. ABŞ bu müharibədə mühüm qələbə qazanaraq İraq neftinə son verdi və
regiona nəzarəti tamamilə öz əlinə keçirdi.
İraqda ABŞ generalı C.Karterin başçılığı altında “Müvəqqəti Hökumət” yaradılması məsələsi müzakirəyə çıxarıldıqdan sonra buna qarşı İraq xalqının indiyədək davam edən və perspektivləri dumanlı olan
mübarizəsi başladı. İraq xalqı qəti olaraq İraq dövlətini iraqlıların özlərinin idarə edəcəklərini tələb edirdi.
Təbii ki, müharibədə 82 milyard dollar xərc çəkən ABŞ bununla razılaşa bilməzdi. İkinci Körfəz müharibəsi
nəticəsində ABŞ regionun enerji ehtiyatları üzərində nəzarəti öz əlinə keçirdi. Bunun nəticəsində geosiyasi
müstəvidə ağalıq da ABŞ-ın əlinə keçdi.
ABŞ-ın 43-cü prezidenti Corc Buş 2007-ci il yanvarın 11-də səhər Türkiyə saatı ilə 4-də ABŞ-ın yeni
İraq strategiyasını açıqladı. C.Buş ABŞ xalqına və dünyaya səslənərək çıxışında İraq müharibəsində bəzi
səhvlərin edildiyini qəbul etdiyini bildirdi, "Səhvlərin edildiyi yerlərdə məsuliyyət mənə aiddir." dedi. C. Buş
məzhəb qarşıdurmalarının qarşısının alınması mövzusunda müvəffəqiyyətsiz olmalarının səbəbi olaraq əsgər
sayının kifayət olmadığını göstərdi. Buşun etirafından sonra açıqladığı yeni İraq strategiyasının təməl ünsürü
əsgər artımı oldu. Bu strategiya çərçivəsində İraqa 21500 əsgərdən ibarət amerikan hərbi dəstəsi daha
göndərilməli idi. Bunların 17500-ü Bağdad istiqamətinə getməli idi. Bu əsgərlərin İraqda nə qədər müddət qalacağı bəlli deyildi. Məlumatlara görə ilk dəstələr yanvarın 15-dən etibarən yola çıxmalı idi. ABŞ yeni İraq
strategiyası ilə İraq hökumətinə daha çox təzyiq edirdi. Sünnilərin siyasətdə iştirakının artırılması üçün tezliklə
əyalət seçkilərinin keçirilməsi, neft qanununun çıxarılması və köhnə Baasçılar-ı qadağan edən qanunun
yumşaldılması tələb edilirdi.
C.Buş çıxışında İraq Baş naziri Nuri Əl-Malikini xəbərdar edirdi ki, "Əgər İraq hökuməti verdiyi
sözləri tutmazsa, Amerika xalqı və İraq xalqının dəstəyini itirər." Yeni strategiya uyğun olaraq İraqa 1,2 milyard dollar iqtisadi yardım ediləcək. C.Buş həmçinin İraq hökumətinin də 10 milyard dolları inkişaf
layihələrinə ayırmağı qəbul etdiyini açıqladı. C.Buş yeni strategiyasını açıqlayarkən Suriya və İranı da ağır
şəkildə günahlandırdı. O, İranın İraqdakı məzhəb qarşıdurmalarını qızışdırdığını irəli sürdü. Corc Buş İraq
hökumətini dəstəklədikləri üçün Səudiyyə Ərəbistanı, İordaniya və digər Körfəz ölkələrinə də müraciət edərək
onları "Bizim uğursuzluğumuz sizin üçün də təhdid meydana gətirər." deyərək xəbərdar etdi. Buş çıxışında
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sərhəddəki problemlərin həll edilməsi mövzusunda PKK probleminə istinad edərək Türkiyə və İraq ilə birlikdə
çalışacaqlarını söylədi, ancaq detal vermədi. (9)
2011-ci il oktyabrın 21-də ABŞ prezidenti Barak Obama çıxışında ABŞ əsgərlərinin 2011-ci il dekabrın 31-ə qədər geri çəkiləcəyini açıqladı. (10) 2011-ci il dekabrın 15-də Bağdadda Amerika bayrağının
endirilməsi ilə döyüş rəsmən sona çatmışdır. (11) ABŞ-ın Xarici İşlər Naziri Con Kerri bu müharibənin
dəhşətli bir səhv olduğunu açıqlamışdır.
İraqdan tamamilə çəkildiyini deyən ABŞ-ın ölkədə hələ də təxminən 50 min əsgəri var. ABŞ İraq
dövlətindən icazə almadan istədiyi regionda əməliyyatetmə səlahiyyətini də əlində tutur. İraqda ABŞ-lı
kapitalistlərə aid təxminən 9 min şirkət var və bu şirkətlər bazarda böyük paya sahibdirlər. Amerika şirkəti
Blackwaterə aid 7 min sayda muzdlu əsgər də İraqdadır. ABŞ-ın İraqda 100-dən çox yaşayış məntəqəsi var.
ABŞ əsgərləri də məntəqələrdə yaşayır. Məntəqələr şəhər mərkəzlərindən başqa şəhərə uzaq çöl sahələrində də
var və ölkənin dörd bir tərəfini idarə altına almış vəziyyətdədir. Bundan başqa paytaxt Bağdadda da 8 ABŞ
yaşayış məntəqəsi var. Bəsrə Körfəzindəki neft yataqlarının böyük qisminin yerləşdiyi Üm Kars Limanında
olan Camp Bucca əsgəri məntəqəsi ABŞ-ın İraq neftini idarə etməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. (12)
Müharibənin əvvəlində müharibənin ABŞ iqtisadiyyatına zərəri maksimum 150 milyard dollar
hesablanmışdır. Lakin bu rəqəm müharibə ərzində 3 trilyon dollara çatmışdır. 1trilyon dollarlıq zərəri ödəmək
15-20 illik İraq nefti həcmində hesablanır. Sadəcə bu rəqəmlər müharibənin miqyasını və dəhşətini göstərməyə
kifayətdir.
İraqda koalisiya qüvvələri ümumilikdə 4 628 əsgəri həlak olub, ən azı 31 327 əsgər isə yaralanıb
İraqda 2003-cü ildən bu günədək davam edən hərbi əməliyyatlarda koalisiya qüvvələri ümumilikdə 4
628 əsgəri həlak olub, ən azı 31 327 əsgər isə yaralanıb. Koalisiya qüvvələrinin İraqdakı itkisi 2001-ci ildən bu
günədək Əfqanıstandakı itkilərdən 3,9 dəfə çox olub.
İraqda müharibə dövründə ABŞ 4 311, İngiltərə 179, İtaliya 33, Polşa 22, Ukrayna 18, Bolqarıstan 13,
İspaniya 11, Danimarka 7, Gürcüstan 5, Salvador 5, Slovakiya 4, Rumıniya və Latviya hər biri 3, Niderland,
Estoniya, Avstraliya və Tailand hər biri 2, Azərbaycan, Çexiya, Fici, Macarıstan, Qazaxıstan, Cənubi Koreya
isə hər biri 1 hərbçisini itirib.
Müharibənin ətraf mühitə təsiri aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Körfəz müharibəsində Küveytdə yandırılan neft quyuları havada qazlar və təhlükəli kimyəvi
elementlərdən ibarət bir qat meydana gətirmişdir;
2. Çıxan tüstü günəşdən gələn şüalara maneə olmuşdur ki, bu da regionda istiliyin təxminən 10 dərəcə
düşməsinə gətirib çıxarmışdır;
3. Neft dumanında olan CO² bölgə regionda istixana təsirinə və turşu yağmurlarına səbəb olmuşdur;
4. Kanalizasiya tullantıları təmizlənmə təsisləri məhv olduğu üçün nəzarətsiz şəkildə Dəcləyə axır. Bu
gün Bağdadda yaşayanların böyük bir əksəriyyəti Dəclənin çirkli sularını içir;
5. Dəclə çayına axan kanalizasiya tullantılarının içində Amerika Ordusunun tullantıları da var. Bu
tullantılar son dərəcə təhlükəli ağır metallardır.
6. Dəclə sularının içmə suyu olaraq istifadə edildiyi bölgələrdə sinir sistemi xəstəlikləri, doğum
anomaliyaları və xərçəng xəstəliyinin görülmə sıxlığı artmışdır;
7. Körfəz müharibəsi zamanı su sistemləri, kanalizasiya strukturları və anbarlar bombalanmıştır;
8. Körfəz müharibəsində Bağdadda təmiz su daşıma kanallarının 40 faizindən çoxu məhv olmuşdur;
9. İraqın təmiz su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması üçün təxminən 11 milyard ABŞ
dolları lazımdır.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
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THE ROLE OF THE PRESİDENT İLHAM ALİYEV’S ENERGY POLICY IN
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The article discusses the role of the President Ilham Aliyev’s energy policy in transformation of Azerbaijan Republic into a regional power center and bilateral and multilateral cooperation of Azerbaijan Republic in
energy field.
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SSRİ dağıldıqdan sonra Xəzər bölgəsindəki neft istehlakçı dövlətlər üçün çox əhəmiyyətli bir amilə
çevrilmişdir. Xəzərin 200 milyard barel səviyyəsində neft ehtiyatına malik olduğu təxmin edilməkdədir ki, bu
miqdar dünya neft ehtiyatlarının əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edir. (10) Çoxmillətli şirkətlər, qlobal və
regional güclər Xəzərdə olan bu zənginlikdən pay almağa çalışmaqdadırlar, zənginliyin əsas sahibi olan bölgə
dövlətləri isə nefti iqtisadi inkişaflarını təmin edəcək bir vasitə olaraq görürlər. (11) Xəzərdə mövcud olan
enerji qaynaqları içərisində daha çox neft ehtiyatına sahib olan Qazaxıstan və Azərbaycanın adı ön plana
çıxmaqdadır. Bu baxımdan, Azərbaycanı beynəlxalq arenada əhəmiyyətli edən amillərdən biri neftdir.
Azərbaycanın inkişafı da neft sektorunun güclənməsinə bağlıdır. (12)
Azərbaycan neft sənayesi özünün 150 illik tarixi ərzində böyük inkişaf yolu keçmişdir. Lakin
Azərbaycan xalqı yalnız XX əsrin sonlarında müstəqillik qazandıqdan sonra bu sərvətlərdən tam bəhrələnmək
imkanı qazanmışdır.
Coğrafi baxımdan Qərb ilə Şərqin kəsişməsində, zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malik olan, dünyanın
aparıcı dövlətlərinin maraqlarının kəsişdiyi bölgədə yerləşən Azərbaycan üçün xarici siyasətin düzgün
seçilməsi ölkənin müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında və möhkəmləndirilməsində başlıca amillərdən
biridir. (7) 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi Azərbaycanın siyasi və iqtisadi həyatında
taleyüklü dəyişikliklərin əsasını qoydu. Neft müqaviləsi ilə müzakirələrə, danışıqlara faktiki olaraq yenidən
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başlanıldı və nəhayət, çətin danışıqlar prosesindən sonra Azərbaycanın maraqlarına tamamilə cavab verən
müqavilə şərtləri əldə edildi. 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda “Gülüstan” sarayında Qərbin neft şirkətləri ilə
bağlanmış neft sazişi müstəqil Azərbaycan Respublikasının yeni tarixinin şanlı səhifəsini açdı. Sonradan haqlı
olaraq “Əsrin müqaviləsi” adlandırılan bu saziş həqiqətən müstəqil Azərbaycan neft salnaməsinə əbədi həkk
olundu.
“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi haqqında” sazişin imzalanması ilə Azərbaycanın neft sənayesi
tarixində tamamilə yeni bir era başlandı. Bu tarixi sənədin imzalanma mərasimində 7 ölkənin 11 neft şirkəti
təmsil olunurdu. Müqaviləyə əsasən, ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Böyük Britaniya, Norveç və Səudiyyə Ərəbistanı
dövlətlərinə məxsus olan aparıcı neft şirkətləri yataqlardan 30 il müddətinə 511 milyon ton neft çıxarmalı
idilər. Layihənin ümumi investisiya qoyuluşu 10 milyard ABŞ dollarına bərabər idi ki, onun da 7,4 milyardını
Qərb şirkətləri qoymalı idilər. Sonradan müqaviləyə Yaponiyanın “İtoçu” və ABŞ-ın “Eksson” şirkətləri də
qoşuldular. (1, s. 664)
Heydər Əliyevin bilavasitə iştirakı ilə Bakıda, həmçinin dünyanın ən böyük paytaxtları – Vaşinqton,
Moskva, London, Parisin möhtəşəm saraylarında xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə 21 neft sazişi imzalanmışdır.
Bu gün həmin sazişlərin həyata keçirilməsində dünyanın 14 ölkəsinin 30 neft şirkəti iştirak edir. Bu sazişlərdə
Azərbaycanın neft-qaz sənayesinə təxminən 60 milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə qoyulması nəzərdə
tutulmuşdur. (2, s. 146)
Neft razılaşmalarıyla Azərbaycan müstəqilliyini qorumaq və gücləndirmək, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllində Qərb dövlətlərinin dəstəyini təmin etmək və üzərindəki təzyiqlə təsirləri tarazlaşdırmaq
məqsədini güdür. Neft müqavilələrinin imzalanmasından sonra Azərbaycanın Xəzərdəki və bəzi quru
bölgələrindəki neft sahələrində istehsal artmışdır.
ARDNŞ-ın birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının işlənməsi üzrə
danışıqlar prosesinə elə ilk günlərdən cəlb edildi, yeni neft strategiyasının hazırlanmasının və uğurla həyata
keçirilməsinin ən fəal iştirakçılarından oldu. (13) İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin
rəhbərlərindən biri olaraq milli neft sənayesinin inkişafı və beynəlxalq aləmə çıxması üçün yaşına görə
görünməmiş məharət göstərdi. İlham Əliyev “Əsrin müqaviləsi”nin və sonrakı müqavilələrin hazırlanması və
imzalanmasında, bu layihələrin reallaşdırılmasında böyük rol oynadı. (3, s. 31) İlham Əliyevin xüsusi
fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti qarşıya çıxan bütün çətinlikləri aradan qaldırmış, bir çox
tarixi müqavilələrin bağlanmasına nail olmuşdur. Bu müqavilələr qısa müddət ərzində Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə təmsil olunmasına imkan yaratmış, ümumilikdə, neft diplomatiyası özünü
doğrultmuşdur.Neftin dünya bazarına daşınması üçün Azərbaycanın boru kəməri sistemi yox idi. Neftin sənaye
miqyasında çıxarılması üçün isə ixrac imkanlarının mövcud olması başlıca amildir.
Qarşıya çıxan çətinlikləri həll etmək üçün ARDNŞ-ın vitse-prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtona ezam
edildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxtkı energetika nazirinin müavini Bill Layfla görüşdü. Azərbaycanın
bu məsələ ilə bağlı mövqeyini, Xəzərin statusu haqqında tezisin olmasının hansı nəticələrə gətirib çıxara
biləcəyini açıqladı. Yalnız Amerika hökumətinin müdaxiləsindən sonra xarici neft şirkətləri bu bəndi
çıxarmağa razı oldular. Əgər o vaxt buna razı olmasaydılar, bu günə kimi “Çıraq” yatağında heç bir iş
aparılmazdı və təbii ki, heç bir nəticə də əldə olunmazdı. (4, s. 5)
Azərbaycanın milli gəlirinin mühüm bir hissəsini və iqtisadiyyatının əsas qismini neft təşkil edir. 1994cü ildən başlayaraq Heydər Əliyev tərəfindən həyata keçirilən, indi də Prezident İlham Əliyev tərəfindən yeni
neft strategiyasının reallaşdırılması vəzifəsi dövlətin xarici siyasətinin prioritetlərindən biridir. Bu strategiyanın
əsas mahiyyəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda mövcud olan karbohidrogen ehtiyatlarının qabaqcıl
Qərb texnologiyası və investisiya imkanlarından səmərəli istifadə etməklə dövriyyəyə buraxılması, təhlükəsiz
yollarla dünya bazarlarına çıxarılması, satışından əldə edilən vəsaitlə ölkənin digər sahələrinin, qeyri-neft
sektorunun inkişafına nail olunması, bugünkü və gələcək nəsillərin firavan həyatının təmin edilməsindən və s.
ibarətdir. Bu sahədə Xəzərin sektor bölgüsü, neft kəmərlərinin çəkilişi və təhlükəsizliyi, investisiya təminatı,
dünya neft-qaz bazarında lazımi yeri tutmaq və s. kimi çətinliklərin aradan qaldırılması və nəzərdə tutulan
işlərin həyata keçirilməsi üçün xarici dövlətlərin imkanlarından maksimum yararlanmaq xarici siyasətin əsas
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prioritetlərindən birini təşkil edir.
Azərbaycan Respublikası zəngin enerji ehtiyatlarına, inkişaf etmiş yanacaq-energetika infrastrukturuna
və özünü tam təmin edən elektrik enerjisinə malikdir. Ölkənin dünya enerji sistemində getdikcə həlledici bir
vəsiləyə çevrilməsi, transmilli enerji bazarlarında özünəməxsus yer tutması və Avropanın enerji
təhlükəsizliyində fəal iştirakı onun planetar və regional geosiyasi, geoiqtisadi mövqeyinin möhkəmlənməsinə
xüsusi təsir göstərməkdədir. Azərbaycanın enerji ehtiyatları həm də milli iqtisadiyyatın əsasını təşkil edir,
ölkənin ümumi daxili məhsulunun, əsas maliyyə-iqtisadi göstəricilərinin formalaşmasında həlledici amil kimi
çıxış edir. Odur ki, mövcud təbii ehtiyatlardan, yanacaq-enerji potensialından səmərəli istifadə edilməsi
ölkənin davamlı iqtisadi inkişafının və iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas təminatlarından birini yaradır.
Bundan başqa, Azərbaycanın transmilli və daxili enerji siyasəti, bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər,
reallaşdırılan vəzifələr və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı digər məsələlər 2003-2010-cu
illərdə qəbul olunmuş bir çox rəsmi dövlət sənədlərində də əks olunmuşdur. Bunların sırasında “Energetika
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu, “Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə
olunması üzrə” Dövlət Proqramını, “2005-2015-ci illərdə ölkənin yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı”
Dövlət Proqramını və s. göstərmək olar. (14)
Enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ötən illərdə Azərbaycan hökuməti xarici siyasət sahəsində,
transmilli və regional aləmlə sistemli iş aparmış, bu istiqamətdə aşağıdakı əsas tədbirləri həyata keçirmişdir:
 Xəzərin Azərbaycan sektorunda xarici investorların imkanlarından istifadə etməklə, enerji
ehtiyatlarının istehsalı və satışı sahəsində səmərəli fəaliyyətin təşkil edilməsi, dünya yanacaq-enerji bazarında
layiqli yer tutmaq üçün rəqabətə davamlı məhsul çıxarılması;
 ölkənin neft-qaz istehsalı və ixracının regional təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və bu istiqamətdə
beynəlxalq aləmin təminatının alınması;
 Azərbaycanın milli yanacaq-enerji tarazlığının yaradılması və daxili enerji təminatının xarici
asılılıqdan çıxarılması;
 Enerji sektorunda çevik elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətinin təmin edilməsi, dünyada mövcud
olan qabaqcıl texnoloji yeniliklərin tətbiq olunması və s. (6 s. 109-112)
Azərbaycanın Xəzər dənizində ona məxsus zəngin karbohidrogen ehtiyatlarını dünyanın aparıcı
ölkələrinin qabaqcıl şirkətləri ilə birgə yeni texnologiya əsasında istehsal etməsi və müstəqil marşrutlarla
dünya bazarlarına çıxarması onun enerji təhlükəsizliyinə beynəlxalq təhlükəsizliyi artırmış, dünya enerji
sistemindəki rolunu yüksəltmişdir. Bütün bunlar ölkənin enerji təhlükəsizliyinin qorunmasına və təmin
olunmasına həm də beynəlxalq dəstəyi gücləndirmişdir.
Türkiyə Azərbaycan yataqlarından çıxarılacaq neftin beynəlxalq bazarlara çatdırılması üçün BakıTbilisi-Ceyhan boru xətti proyektini təklif etdi. (7) Razılaşmalarla hüquqi zəmin yaradıldıqdan sonra BakıTbilisi-Ceyhan neft boru xətti layihəsinin həyata keçirilməsinin önündəki bütün maneələr aradan qalxdı. 18
sentyabr 2002-ci ildə Bakıda Heydər Əliyev, Eduard Şevardnadze və Əhməd Necdət Sezərin qatılmış olduğu
bir mərasimlə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təməli atıldı. 2005-ci ildə bu xətt tamamlandı və xidmətə
açıldı. (15) Dünya dövlətləri ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin
yaranmasını təmin edən layihələrdən biri də Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz ixrac kəməridir. 2007-ci il iyulun 3-də
isə "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından hasil edilən təbii qaz Bakı-Tbilisi-Ərzurum marşrutu üzrə Cənubi
Qafqaz qaz boru kəməri ilə Türkiyə sərhədlərini aşaraq, qardaş ölkənin qaz kəmərləri sisteminə daxil
olmuşdur. (16)
Məşhur “Times” qəzetində Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi haqqında yazılmışdır ki, Azərbaycandan neft
axını qiymətlərdə dəyişikliyə səbəb olacaq. (9)
Neft istehsalında yaşanan artımın ölkə iqtisadiyyatına gerçək mənada qatqısı 2006-cı ildən etibarən
başlamışdır. 2006-cı ilin noyabrında Brüsseldə “Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Birliyi arasında enerji
məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu”nun imzalanması həm Azərbaycanın, həm də
Avropa Birliyi ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə oldu. Avropa Birliyi ilə əldə edilən anlaşma üç
mərhələli plandan ibarət idi. 1997-2000-ci illəri əhatə edən ilk mərhələdə hissələrin paylaşdırılması və
şirkətlərin o dövrə qədər etdikləri investisiyanın qarşılığının ödənilməsi planlanmışdır. Bu mərhələdə istehsalın
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ölkə iqtisadiyyatına dəstəyi vergi, müəssisə haqqı və SOCAR-ın konsorsiumdakı hissəsindən meydana
gəlmişdir. Planın ikinci mərhələsi 2000-2006-cı illəri əhatə etmişdir. Bu mərhələdə neft istehsalında əldə
olunan artım nəticəsində Azərbaycan neft gəlirlərinin 1/3-ni almışdır. 2006-cı ildə konsorsium etdiyi bütün
investisiyaların qarşılığını almışdır. 2006-cı ildən sonra Azərbaycan konsorsium tərəfindən çıxarılan neftdən
əldə edilən gəlirin 85%-ini almağa başlamışdır. (5, s. 52-57)
2007-ci ilin may ayında Krakov şəhərində təşkil olunmuş enerji sammiti bu sahənin təhlükəsizlik
məsələlərinin Avropa üçün getdikcə daha qlobal səciyyə daşıdığını, mühüm geosiyasi reallıqlarla şərtləndiyini
növbəti dəfə təsdiqlədi. Polşa, Azərbaycan, Gürcüstan, Litva və Ukrayna prezidentlərinin, eləcə də
Qazaxıstanın dövlət nümayəndələrinin iştirak etdiyi bu sammitdə enerji sahəsində yeni subregional inteqrasiya
modeli yaratmağın vacib olduğu vurğulandı. Sammit çərçivəsində müzakirə olunmuş Odessa-Brodı-Qdansk
marşrutu Qara dənizə çıxarılan neftin Baltik dənizi sahilinə çatdırılmasını, oradan Avropa və dünya bazarlarına
çatdırılmasını nəzərdə tutur. 2007-ci ilin oktyabrında Litvanın paytaxtı Vilnüs şəhərində “Vilnüs enerji
təhlükəsizliyi konfransı – 2007: məsul tərəfdaşlar üçün məsul energetika” mövzusunda keçirilən beynəlxalq
konfransda iştirak edən dövlətlər Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarının Avropa bazarlarına daşınması
üçün milli şirkətlərin iştirakı ilə yeni konsorsiumun – “Sarmatiya”nın yaradılması barədə razılığa gəlmişlər. Bu
konsorsiumun əsas məqsədi Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Polşanın ərazisindən keçməklə, Xəzər
dənizindən Avropaya və beynəlxalq bazarlara gedən daşınma sistemlərinin reallaşdırılmasını təmin etməkdən
ibarətdir. Tədqiqatçıların fikrincə, belə bir konsorsiumun yaradılması Avropa Birliyinin enerji təhlükəsizliyi
maraqlarına cavab verir. 2008-ci il noyabrın 13-14-də Bakıda keçirilən enerji sammitində Nabukko qaz
layihəsinin reallaşmasında Azərbaycanın əsas söz sahibi olduğu bir daha aydınlaşdı. (6, s. 120) Kəmərin
Türkiyənin Ərzurum şəhərindən Avstriyanın Baumqarten qəsəbəsinə kimi çəkilməsi nəzərdə tutulub. Türkiyə,
Bolqarıstan, Rumıniya, Macarıstan və Avstriyanın Türkmənistan və Azərbaycan qazı ilə təmin olunmasını
nəzərdə tutan təbii qaz boru xətti layihəsində indilik ciddi irəliləyiş müşahidə edilmir. Boru kəmərinin
çəkilməsinin məqsədi Avropanın Rusiyadan qaz alışında asılılığını azaltmaqdır. (16)
Azərbaycan qazını Avropa bazarlarına çatdıracaq Türkiyə-Yunanıstan qaz kəmərinin 2007-ci il
noyabrın 18-də istismara verilməsi ölkəmizlə Avropa İttifaqı arasında enerji təhlükəsizliyi sahəsində
əməkdaşlığın, həmçinin enerji tranzitinin yeni istiqamətini yaratmışdır. Türkiyə-Yunanıstan qaz kəmərinin işə
salınması ilə Avropa İttifaqı-Azərbaycan əməkdaşlığı bəhrəsini verməyə başlayır. Yunanıstan Avropa
İttifaqının üzvü olaraq enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlıq edir. Bu məsələ enerji təhlükəsizliyinin
təminatı baxımından ilk növbədə Avropa İttifaqına daxil olan dövlətlərin geosiyasi maraqlarına cavab verir.
Artıq kəmərin Yunanıstandan İtaliya sərhədlərinə qədər uzanması barədə sənəd də imzalanmışdır.
Bundan başqa, 2010-cu ilin aprel ayında Buxarestdə, sentyabr ayında isə Bakıda Azərbaycan, Rumıniya,
Gürcüstan və Macarıstanın dövlət və hökumət başçılarının imzaladıqları müqaviləyə uyğun olaraq, AGRİ
layihəsi çərçivəsində Azərbaycan qazının boru vasitəsilə Gürcüstanın Qara dəniz limanlarına çatdırılması,
sonra sıxılaraq gəmilər vasitəsilə Rumıniya ərazisinə daşınması və oradan da Macarıstana, Bolqarıstana və
digər Avropa ölkələrinə nəqli marşrutu yaradılmışdır. Bu marşrutla gələcəkdə ildə təxminən 7-10 milyard
kubmetr maye qazın ixracı nəzərdə tutulur.
Nəzərə alınsa ki, Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri vasitəsilə 2005-ci ildən Türkiyə və
Gürcüstana, Bakı-Mozdok və Bakı-Astara kəmərləri ilə 2009-cu ildən həm də qonşu Rusiya və İrana qaz ixrac
edir, o zaman xarici bazarlara sərbəst çıxmaq və öz qazını müstəqil şəkildə ixrac etmək istiqamətində
Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi tam təmin olunubdur. (6, s. 122)
2012-ci il iyunun 26-da Azərbaycan və Türkiyə TANAP layihəsinin reallaşdırılmasına dair
hökumətlərarası müqavilə imzalayıblar. Yeddi milyard dollar dəyərində olan anlaşma, Azərbaycanın Şahdəniz
yatağının ikinci fazasından çıxarılan 16 mlrd. kub metr təbii qazın Türkiyəyə çatdırılmasını nəzərdə tutur. Bu
həcmin altı milyardı ölkənin daxili tələbatına yönəldiləcək, 10 milyard kub metri isə Türkiyə üzərindən Avropa
bazarlarına çıxarılacaq. (17)
2013-cü il iyunun 4-də Bakı Ekspo Mərkəzində Xəzəryanı regionun neft-qaz sahəsində ən böyük tədbir
olan və öz uğurlu fəaliyyətinin 20 illik yubileyini qeyd edən Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft
kimyası (“Caspian Oil and Gas”) sərgi və konfransı işə başlayıb. Sərgi və konfransın iştirakçıları siyahısında
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dünyanın neft və energetika sektorunun iri şirkətləri, eləcə də dünyanın aparıcı dövlətlərinin rəsmiləri yer alıb.
Keçirildiyi illər ərzində sərgidə dünyanın 70-dən çox ölkəsindən 5 min 600 şirkət iştirak edib. Belə bir mötəbər
beynəlxalq tədbirin ənənəvi olaraq Azərbaycanda keçirilməsi birmənalı olaraq ölkəmizin dünya dövlətləri
arasındakı nüfuzunun göstəricisi kimi qəbul olunur. İlk sərgi 1994-cü ilin sentyabr ayında Xəzər hövzəsində
karbohidrogen ehtiyatlarının genişmiqyaslı işlənilməsi üzrə əsas istiqamətləri müəyyən edən və respublikanın
neft tarixində yeni dövrün əsasını qoymuş “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ərəfəsində keçirilmişdi.
Mərasimi Böyük Britaniyanın “İTE Group Plc” şirkətinin baş məsləhətçisi Endryu Vud açdıqdan sonra ABŞ-ın
Azərbaycandakı səfiri Riçard Morninqstar Prezident Barak Obamanın təbrik məktubunu oxuyub. Siyasi
şərhçilər ABŞ prezidenti Barak Obamanın təbrik məktubunun təsadüfi deyil, birmənalı olaraq siyasi və iqtisadi
mahiyyət daşıdığı qənaətindədirlər. Sözügedən təbrik məktubu bir daha göstərir ki, ABŞ Azərbaycanın
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasındakı rolunu dəyərləndirir və onunla strateji müttəfiq
olmaqda maraqlıdır. Özü də bu müttəfiqliyin bərabər səviyyədə olmasına dəfələrlə ABŞ rəsmiləri səviyyəsində
mesajlar verilib. Təsadüfi deyil ki, ABŞ prezidenti Barak Obamanın məktubunda deyilir ki, “Azərbaycan
Amerika Birləşmiş Ştatlarının simasında sadiq tərəfdaşa malikdir. Böyük investisiyalar Azərbaycan
resurslarına bir neçə il sonra beynəlxalq bazarlara çıxmağa və enerji təchizatını sabitləşdirməyə kömək edəcək
ki, bu da Azərbaycana energetika sahəsində müstəqilliyini və iqtisadi inkişafını möhkəmləndirməyə kömək
edəcək”. (18)
Məlumdur ki, Avropanın eneri təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Azərbaycanın iştirakı ölkəmiz üçün
elə də asan başa gəlmir. Bu məsələdə dünyanın aparıcı dövlətlərinin maraqları fövqündə Azərbaycana qarşı
iqtisadi, siyasi təzyiqlərin olması başa düşüləndir. Ancaq Azərbaycan dövlət başçısının həyata keçirdiyi uğurla
və qətiyyətli xarici siyasət nəticəsində belə təzyiqləri dəf etmək mümkün olub. ABŞ prezidentinin təbrik
məktubu isə Azərbaycanın uğurlu enerji siyasəti yürütdüyünün təzahürü kimi qəbul edilə bilər. Tədbirdə çıxış
edən ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Morninqstar ABŞ-ın neft-qaz strategiyasının dəyişməz olaraq
qaldığını bəyan edib. Bu isə o deməkdir ki, ABŞ neft-qaz istehsalçısı ölkəsi olaraq Azərbaycanın enerji
resursları hasil edən güclü və müstəqil dövlətə çevrilməsində maraqlıdır. Artıq o bir faktdır ki, Azərbaycan
güclü dövlətdir və dünyada enerji təhlükəsizliyinə öz mühüm töhfəsini verməkdə davam edir. Hazırda "Cənub
Qaz Dəhlizi"ni genişləndirməklə dünyanın enerji təchizatına ikinci mühüm töhfə verməyə hazırlaşır. Tədbirdə
17 il əvvəl «Şahdəniz» layihəsinə imza atıldığını diqqətə çatdıran prezident bu layihə ilə Azərbaycanın qaz
ölkəsinə çevrildiyini vurğulayıb. 1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”ni “İki əsrin kontraktı”
adlandıran dövlət başçısı qeyd edib ki, bu kontraktların icrası nəticəsində açılmış dəhlizlər yeni layihələrə yol
açır: “Azərbaycan ilk dəfə Xəzər dənizini xarici şirkətlərə açdı. Bizim beynəlxalq əməkdaşlıqda gözəl
təcrübəmiz var. Gözəl investisiya iqlimi yaratmışıq. Neft kapitalını insan kapitalına yönəldə bilmişik. Bəziləri
deyirdilər ki, Azərbaycanı «Holland sindromu», «neft lənəti» gözləyir. Bunların heç biri baş vermədi. Bu gün
“Şahdəniz” qaz yatağı bölgədə enerji təhlükəsizliyi proseslərinə ciddi təsir göstərir. Bu, dünya miqyaslı bir
layihədir. Artıq ikinci fazasının başlanmasına yaxınıq”. (19) Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanın kifayət qədər
karbohidrat ehtiyatları var, Trans Anadolu qaz kəməri vasitəsilə ilk qazın tədarükünə 2019-cu ildən
başlanacaq, deməli, hələ uzun illər Avropanın enerji təhlükəsizliyində aparıcı dövlət rolunu oynayacaq.
Mərasimdə daha sonra Böyük Britaniyanın Baş nazirinin xüsusi diplomatik elçisi Çarlz Hendri Baş nazir
Devid Kemeronun təbrik məktubunun oxunması xüsusi siyasi və iqtisadi əhəmiyyət daşıyır. Cənab Kemeron
diqqətə çatdırıb ki, 2013-cu il "Cənub qaz dəhlizi" layihəsinin həyata keçirilməsi, həmçinin Avropaya boru
kəmərinin son marşrutu haqqında bir sıra vacib qərarların qəbul ediləcəyi çox əhəmiyyətli il olacaq: "Lakin
hazırda Mərkəzi Asiya qazının "Cənub qaz dəhlizi" vasitəsilə Avropaya çatdırılması üzrə ambisiyaları həyata
keçirmək üçün tam ölçüdə işləmək lazımdır. Və mən əminəm ki, bu ambisiyalar reallığa çevriləcək". (18)
Böyük britaniyalı diplomatın açıqlamaları deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın enerji resursları, şübhəsiz ki,
yaxın illərdə Avropa və beynəlxalq iqtisadiyyat üçün həyati əhəmiyyətli rol oynayacaq. Xəzər dənizi
regionunun potensialı və üstünlükləri dünyada enerji təhlükəsizliyi problemlərinin həlli perspektivlərini
minimuma endirəcək. Məsələ orasındadır ki, Azərbaycan bir sıra neft-qaz layihələrinin maliyyələşdirilməsində
xüsusi əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə çıxışı zamanı bildirib ki,
ölkəmiz TANAP-ın (Trans-Anadolu boru kəməri) əsas maliyyə yükünü öz üzərinə götürdüyünü deyib: “Bu
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layihənin reallaşdırılması üçün bütün imkanlar var. TANAP Cənub Qaz Dəhlizinin (CQD) tərkib hissəsidir.
Böyük maliyyə tələb edir. Biz burada imkanlarımızdan istifadə edəcəyik”. Prezident CQD ilə bağlı bir sıra
problemlərin olduğunu da deyib: “İndiyə qədər müzakirələr getsə də, nəticə yoxdur. Gördük ki, Azərbaycan
məsuliyyəti üzərinə götürməsə layihə yubanacaq”. Azərbaycanın Cənub Qaz Dəhlizində israrlı olduğunu bir
daha vurğulayan dövlət başçısı adıçəkilən layihənin geosiyasi və iqtisadi əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib.
Göründüyü kimi, neft və qaz layihələri Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün vacib bir layihə olduğuna
baxmayaraq Azərbaycan daha çox məsuliyyəti və maliyyə məsrəflərini öz üzərinə götürməkdən belə çəkinmir.
Çünki Azərbaycan dərk edir ki, ölkənin neft sərvəti şaxələndirilmiş iqtisadiyyatın inkişafına xidmət etməklə
bərabər Azərbaycan xalqının həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması, ölkəmizin geosiyasi mövqeyinin
daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Həmçinin Azərbaycanın neftdən əldə etdiyi gəlirlərinin qeyri-neft
sektoruna və insan kapitalına yönəltməklə nəticə etibarilə ölkədə digər sektorların inkişaf etməsinə, əhalinin
sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına şərait yaranmış olacaq. Etiraf edək ki, Azərbaycanin uğurlu enerji siyasəti
həm də ölkəmizin beynəlxalq əməkdaşlığına müsbət təsirini göstərir. Təsadüfi deyil ki, dünyanın aparıcı neft
və qaz şirkətləri Azərbaycanla əməkdaşlığı üstünlük verir. Dövlət başçısı İlham Əliyev əbəs yerə qeyd etməyib
ki, belə əməkdaşlıq Azərbaycan üçün geniş investisiya mühiti yaradıb: “Biz beynəlxalq əməkdaşlıqda böyük
təcrübə toplamışıq. Azərbaycanda “Əsrin kontraktı”nın icrası nəticəsində digər sektorlarda da canlanma baş
vermişdir. Çox gözəl investisiya mühiti yaradılmışdır. Bu gün də Azərbaycan MDB məkanında birbaşa xarici
sərmayələrin qoyuluşuna görə birinci yerdədir”. (20)
Ölkəmizin qlobal layihələrin həyata keçirilməsində əsas tərəf kimi beynəlxalq iqtisadi-siyasi proseslərdə
aparıcı qüvvəyə çevrilməsi rəsmi Bakının mövqelərinin güclənməsi ilə müşayiət olunur. Dünya miqyasında
əsas enerji mənbələrinə nəzarət uğrunda rəqabətin gücləndiyi, enerji təhlükəsizliyi məsələsinin ciddiliklə
gündəmə gəldiyi indiki şəraitdə respublikamızın bu sahədə öncül mövqelərə çıxması faktı danılmaz reallıq
kimi diqqəti çəkir. Tikilib istifadəyə verilmiş neft kəmərləri Azərbaycan neftini dünya və Avropa bazarlarına
çıxarır, respublikamız qlobal miqyasda artıq qaz ixrac edən ölkəyə çevrilib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və BakıTbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri dünya miqyaslı layihələr olmaqla Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinə geniş
imkanlar açıb. Bu layihələr eyni zamanda respublikanın müstəqilliyini daha da möhkəmləndirir, regionda
müstəqil siyasət aparmasını təmin edir. Son 11 ildə uğurla gerçəkləşdirilən yeni neft strategiyası nəticəsində
Azərbaycan bölgədə hansısa ölkədən enerji asılılığı olmayan, tələbatını daxili imkanlar hesabına ödəməyə
qadir yeganə respublika kimi çıxış edir. Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərin geniş müzakirə olunduğu bir
zamanda 51-ci Münxen Təhlükəsizlik Konfransının keçirilməsi də bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb
etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Münxen Konfransı 1962-ci ildən etibarən siyasi xadimlərin, yüksək vəzifəli
diplomatların, hərbçilərin və beynəlxalq təhlükəsizlik sahəsində ekspertlərin hər il keçirilən görüş yeridir.
Dünyanın ən mühüm qeyri-formal forumlarından biri sayılan Münxen konfransında beynəlxalq münasibətlərdə
qüvvələr tarazlığına dair aktual siyasi problemlər, beynəlxalq hüquq və demokratik dünya nizamı sisteminin
möhkəmləndirilməsi məsələləri müzakirə olunur. Hər il Münxendə 350-dən çox konfrans iştirakçısı
təhlükəsizlik siyasəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparır, aktual beynəlxalq problemlərə dair baxışlarını uzlaşdırır.
Forumda konkret qərarlar, işin yekunlarına dair hətta birgə rəsmi məlumat qəbul olunmasa da, Münxen
konfransı fəaliyyət göstərdiyi illərdə aktual siyasi-iqtisadi problemləri həll edən əhəmiyyətli beynəlxalq
foruma çevrilmişdir.
Bu ilin 6-8 fevralında həyata keçirilən 51-ci Münxen Təhlükəsizlik Konfransında “Şaxələndirmə
strategiyaları” mövzusunda enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı “dəyirmi masa” keçirildi. Toplantıda müasir dövrün
siyasi-iqtisadi problemləri, qlobal inkişafın doğurduğu əsas çətinliklərin həlli, enerji sahəsində əməkdaşlıq
məsələlərinin müzakirə predmeti oldu. Qlobal iqtisadi-maliyyə böhranının yeni mərhələyə keçdiyi, milyonlarla
insanın yaşayışına, ayrı-ayrı dövlətlərin iqtisadiyyatına təsir edən siyasi münaqişələrin davam etdiyi, ərzaq
çatışmazlığı probleminin mövcud olduğu indiki dövrdə siyasi liderləri bir araya toplayan Münxen konfransı bir
çox məsələlərin müzakirəsinə əlverişli mühit yaradır. Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində
“Şaxələndirmə strategiyaları” mövzusunda keçirilən “dəyirmi masa”da iştirak edən Prezident İlham Əliyev
bəyan etdi ki, enerji təhlükəsizliyi məsələsini milli təhlükəsizlik məsələsindən ayrı müzakirə etmək olmaz.
Enerji siyasəti ilə bağlı məsələlər milli maraqlara və Avropanın bizim regionda qlobal siyasi xəritəsinə sıx
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bağlıdır. Azərbaycanın yerləşdiyi regionda enerji təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rol oynadığını deyən
dövlət başçısı diqqətə çatdırdı ki, “Cənub” qaz dəhlizi ilə bağlı sazişin imzalanmasından sonra biz Avropa
üçün əhəmiyyətli bir tərəfdaşa çevrilirik, artıq enerji təchizatı marşrutlarını şaxələndirməyə nail olmuşuq. (19)
1999-cu ildə kəşf olunan “Şahdəniz” yatağının işlənilməsinin birinci mərhələsi çərçivəsində 2006-cı ildən
Gürcüstan və Türkiyəyə qaz ixrac edilir. “Şahdəniz” yatağının işlənilməsinin ikinci mərhələsi və “Cənub” qaz
dəhlizi layihələri isə dünyanın neft-qaz sənayesində indiyə qədər həyata keçirilmiş ən böyük və mürəkkəb
təşəbbüslərdən hesab olunur. 2011-ci ildə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında strateji enerji əməkdaşlığına
dair memorandum imzalanmışdır. Bu da öz növbəsində ölkəmizin enerji strategiyasının həyata keçirilməsinə
və Avropa istiqamətində enerji təchizatının şaxələndirilməsinə yardım etmişdir. Türkiyə ilə Transanadolu Boru
Kəməri - TANAP-a dair tarixi saziş imzalanmış, TAP layihəsi əsas ixrac marşrutu seçilmişdi. “Cənub” qaz
dəhlizinin birinci hissəsi 2007-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Ondan sonrakı dövr ərzində bu böyük layihə
üzərində davamlı işlər həyata keçirilməyə başlanmışdır. 2013-cü ildə TAP layihəsi - Transadriatik kəmərinin
əsas ixrac marşrutu barədə əldə olunan razılıq isə “Cənub” qaz dəhlizinin üçüncü mərhələsi oldu. Uzunluğu
870 kilometr olacaq TAP kəməri Türkiyə-Yunanıstan sərhədində TANAP-la birləşəcək, sonra isə Yunanıstan
və Albaniya ərazilərindən Adriatik dənizinin altından keçməklə İtaliyanın cənub sahillərinədək uzanacaq.
Cənub-Şərqi Avropanı təbii qazla təmin edəcək TAP gələcəkdə Xəzər hövzəsində hasil olunan təbii qazın
qitənin digər böyük qaz istehlakçılarına - Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya, İsveçrə və Avstriyaya
ötürülməsi üçün də geniş imkanlar açacaq. İlkin mərhələdə Azərbaycan qazının daşınması “Şahdəniz-2”
layihəsinin hasilatı hesabına olacaq. 2018-ci ildə Türkiyəyə 6 milyard, 2019-cu ildə isə Avropaya 10 milyard
kubmetr qaz nəql olunacaq. 2025-ci ilədək Azərbaycan qaz ixracatını 40-50 milyard kubmetrə çatdıracaq.
Prezident İlham Əliyev konfransda “Şaxələndirmə strategiyaları” mövzusunda keçirilən “dəyirmi
masa”da bildirib: “Bizim təşəbbüsümüzlə bu il fevralın 12-də Bakıda “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin
Məşvərət Şurasının birinci iclası keçiriləcək. Biz bu layihədə iştirak edən bütün ölkələrdən yüksək səviyyəli
rəsmiləri dəvət etmişik. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya, İtaliya. Beləliklə,
bu ana qədər belə bir tərkibdə komanda formalaşıb. Həmçinin layihənin sonrakı mərhələlərində biz Balkan
ölkələrindən tərəfdaşlarımızı cəlb edəcəyik. Çünki artıq Xorvatiya və Monteneqro ilə Anlaşma Memorandumu
imzalanıb. Beləliklə, bizə əlaqələndirmə və Avropa təşkilatlarının güclü dəstəyi lazımdır ki, ən azından
bürokratik prosedurlara görə vaxt itirməyək. Düşünürəm ki, bu layihəni bəzən çox vaxt aparan ümumi qayda
və prosedurlardan uzaqlaşdırmaq üçün xüsusi bir yanaşma tətbiq olunmalıdır. Yalnız Azərbaycan, Türkiyə və
Gürcüstanın iştirak etdiyi ilkin layihələrin icrasında bizdə çeviklik var idi. Bu layihədə də bizə eyni səviyyədə
çeviklik və etibar lazımdır. Çünki TANAP, TAP, “Şahdəniz-2” layihələri böyük investisiyalardır və təkcə
Azərbaycan yox, BP, Türkiyə burada ən böyük sərmayə tərəfdaşlarıdır. Beləliklə, biz bu sərmayələri geri
qaytarmalıyıq”. (21) Prezident İlham Əliyevin inamla davam etdirdiyi yeni neft strategiyasının nəticəsi olaraq
müstəqil respublikamız nəinki enerji müstəqilliyini təmin etmiş, eyni zamanda Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin başlıca təmi-natçılarından birinə çevrilmişdir. Bunun nəticəsi kimi ölkəmizin dünya
miqyasında geosiyasi önəmi və beynəlxalq nüfuzu yüksəlmişdir.
Enerji ehtiyatları, xüsusilə də neft Azərbaycandakı iqtisadi problemlərin həllində əhəmiyyətli rol
oynamışdır. Neftdən əldə edilən qazanclar dövlətin iqtisadiyyat və investisiya siyasətinin həyata keçirilməsini
təmin etmiş və həyat standartlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Xəzər hövzəsində qlobal enerji
layihələrinin reallaşması təkcə Azərbaycanın deyil, həm də bütövlükdə Avrasiya regionunun, beynəlxalq
aləmin və transmilli dünyanın enerji təhlükəsizliyinə müsbət təsir etmiş, neft-qaz ixracı sahəsində uğurlu
beynəlxalq tərəfdaşlıq münasibətlərinin yaradılmasına xidmət göstərmişdir. Azərbaycanın ciddi səyləri
nəticəsində Xəzər bölgəsinin zəngin enerji ehtiyatlarından səmərəli istifadə, onun üzərində transmilli nəzarətin
təmin olunması, neftin və qazın təhlükəsiz marşrutlarla dünya bazarlarına çatdırılması sistemi yaranmışdır ki,
bu da qloballaşan dünyanın geosiyasi müstəvisində təkcə Azərbaycanın deyil, həm də bütöv Xəzər bölgəsinin
geoiqtisadi rolunu artırmışdır. Azərbaycan bu gün regionda Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti
nəticəsində regionda kənardan heç bir enerji asılılığı olmayan, bütün sahələr üzrə öz enerji tələbatını daxili
imkanları hesabına tam ödəməyə qadir olan iki ölkədən biridir. Hazırda onun həyata keçirdiyi enerji siyasətinin
məqsədi ölkənin dünya bazarlarına çıxış imkanlarını daha da artırmaqdan və dünya ölkələri üçün alternativ
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enerji mənbəyi yaratmaqdan ibarətdir. Son illərdə dünya enerji satışı bazarında çəkisini və rolunu xeyli
dərəcədə gücləndirməsi Avropa dövlətlərinin Azərbaycanla əməkdaşlığa marağını daha da artırmışdır.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Həsənov Ə. “Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti”. Bakı, 2005.
Mehdiyev R. “Dünyanı heyran qoyan insan”, Bakı, 2004.
Abbasbəyli A. “Azərbaycanın gələcəyi naminə”, Bakı, 2001.
Hüseynov S. , Novruzov A. “İlham Əliyev diplomatiyasının əhəmiyyəti”, Bakı, 2001.
Azərbaycan Respublikasında İnsan İnkişafı Haqqında Hesabat, Bakı, 2007.
Həsənov Ə. “Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti”, Bakı 2011.
Azerbaijan’s Foreign Policy and Challenges for Energy Security, The Middle East Journal, Volume 63,
Number 2, Spring 2009.
Ebel R. ,Menon R.“Energy and Conflict in Central Asia and the Caucasus”, USA, 2005.
The Times, 02.06.2005.
Akdiş M. “Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle Sosyal-Kültürel İlişkiler, Bölgeye Yabancı İlgisi ve
Beklentiler”, http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/DTDERGI/temmuz99/ortaasya.html
Ülger İ. “Hazar’da Petrol Kavgası”, http://www.basakekonomi.com.tr/arsiv/hazar.html
Aras O. “Azerbaycan’ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi”, İstanbul, 2005.
http://www.mie.gov.az
www.e-qanun.az
http://www.xeber.net, 19.12.2005.
http://az.wikipedia.org
http://www.bbc.co.uk
http://news.milli.az
http://www.president.az
http://www.olaylar.az
http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod1674

173

Ulviyya NURADDINLI,
master, Baku State University
IRAN’S NUCLEAR ISSUE AND GREAT POWERS
Economic sanctions and the isolationist strategy of the West - the US and Europeans are once again
driven by their dispute with Iran over its clandestine nuclear weapons program. The National Council of Resistance of Iran, an Iranian opposition organization in exile, revealed in August 2002 that Tehran was secretly
developing uranium enrichment facilities. Iran confirmedly declares that it develops nuclear at the aim of
peace and without any intention to make nuclear weapons. The US-led western countries insist on solving this
problem with sanctions or undiplomatic means. Russia, EU and China hold the common interests with the
United States on the nuclear nonproliferation but they still have their special interest in Iran.
Key words:Iran, Nuclear program ,Great powers, IAEA, Sanctions, Negotiations.
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İRANIN NÜVƏ PROQRAMI VƏ BÖYÜK DÖVLƏTLƏR
Qərb-ABŞ və Avropalılar İranın gizli nüvə proqramı ilə bağlı yaranan mübahisə görə iqtisadi sanksiyalar və izolasionist strategiya həyata keçirir. 2002-ci il avqustda İranın mühacirətdə olan müxalif təşkilatı İran
Milli Müqavimət Şurası Tehranın uran zənginləşdirmə müəssisələrini gizli təkmilləşdirdiyini ifşa etdi. İran
təsdiqləyərək bəyan edir ki, o nüvəni sülh məqsədli və heç bir nüvə silahı hazırlama niyyəti olmadan təkmilləşdirir. ABŞ-ın aparıcılığı ilə qərb ölkələri bu problemin həllində sanksiya və ya diplomatik olmayan vasitələrdən istifadə etməkdə israr edirlər. Rusiya, Avropa İttifaqı və Çin nüvə silahlarının yayılmaması üzrə
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə ortaq maraqlara sahibdir, lakin onların hələ də İranda xüsusi maraq var.
Açar sözlər:İran, Nüvə proqramı, Böyük dövlətlər, AEBA, Sanksiyalar, Danışıqlar
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ЯДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА ИРАНА И ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ
Экономические санкции и изоляционистская стратегия Запада - США и европейцы, возобновляются в результате диспута с Ираном по поводу его тайной программы создания ядерного оружия.
Национальный совет сопротивления Ирана, иранская оппозиционная организация в изгнании, выявил в
августе 2002 года, что Тегеран тайно развивает предприятия по обогащению урана. Иран уверенно
заявляет, что проводит ядерные исследования исключительно с мирной целью, и без намерения создать ядерное оружие. Западные страны во главе с США настаивают на решении этой проблемы при
помощи санкции или недипломатических средств. Россия, ЕС и Китай имеют общие интересы с США
в вопросе нераспространению ядерного оружия, но они все еще имеют особый интерес к Ирану.
Ключевые слова:Иран, Яберная программа, Великие державы, МАГАТЭ, Санкции, Переговоры.
Iran’s arguable nuclear program has dominated the international stage for more than a decade. The
United States and like-minded allies have relentlessly strived to coerce and compel Tehran to restrain its nuclear activities. Its uranium enrichment program and effort to acquire full nuclear fuel-cycle capabilities have
been of particular concern. Striving such capabilities would mean that Iran could fuel both nuclear power
plants and atomic bombs. The genesis of Iran’s nuclear program can be traced back to 1957. In 1957, the Eisenhower administration signed a civilian nuclear cooperation deal with Iran as part of the 'Atoms for Peace'
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plan. This program allowed countries access to nuclear energy and nuclear research in exchange for giving up
any ambitions towards possession of nuclear weapons.(10 ) Iran signed the Treaty on Nuclear NonProliferation (NPT) on July1, 1968. The Shah established the Iran Atomic Energy Organization in 1974 and
that year announced plans for an ambitious nuclear program that would eventually include over 20 nuclear
power reactors. This program was actively supported by the major Western powers, and the United States,
France, and Germany sought lucrative power reactor sales to Iran. In 1974, Iran signed a contract with the
German firm Kraftwerk Union (now Siemens) to build the first power reactors at Bushehr. To help ensure the
necessary low enriched uranium fuel, Iran invested hundreds of millions of dollars in the Eurodif uranium enrichment consortium based in France. It also financed a project to attempt uranium enrichment by laser. In
1979, the Shah's deeply unpopular regime was overthrown, resulting in the return from exile of Ayatollah
Ruhollah Khomeini and the establishment of the Islamic Republic. The new regime cancelled the nuclear program claiming it was 'un-Islamic'. Western powers were suspicious of the intentions of the new regime and
universally restricted access to both nuclear material and technology. In the early 1980s, Iran decided to resume its nuclear program. Unable to rely on Western assistance, the clerical regime turned to Russia, China
and North Korea for support.In 1983, Iran informed the IAEA that the country had restarted its nuclear program. From 1992 to 2002, Iran made steady progress toward an indigenous nuclear fuel cycle. Enrichment experiments were secretly conducted, contrary to Iran’s NPT safeguards obligations, on test centrifuges in a research and development facility installed at Kalaye Electric Company. On August 14, 2002, the National
Council of Resistance of Iran (NCRI) held a press conference in Washington, DC to disclose activities taking
place at both Natanz and Arak. Mr. Alireza Jafarzadeh, a former spokesperson for NCRI, stated "Although on
the surface, regime's main nuclear activities revolves around Bushehr's nuclear plant, in reality many secret
nuclear programs are at work without any knowledge of the International Atomic Energy Agency (IAEA). One
of these top secret projects is Natanz's nuclear facility.
In 2006, the E3 were joined by Russia, China and the U.S. This group is alternatively known as the
E3+3 or the P5+1, referring to three European powers + Russia China and America, or the five world powers
plus Germany. They released a joint statement in 2006 reaffirming the principles of peaceful nuclear technology under strict supervision by the international community. Negotiations were combined with a policy of sanctions imposed by the UN Security Council, in an attempt to force Iran to cooperate fully with the IAEA and to
deter it from attempting to gain nuclear weapons.
The US has imposed its own bevy of sanctions, including but not limited to restrictions on financial involvement with Iranian companies and the seizure of Iranian assets such as the Piaget Building in New York
(650 Fifth Avenue), which had been owned by the Alavi Foundation, an Iranian non-profit accused by the
State Department of aiding terrorism. The U.S. response to Iran’s nuclear program is tied to a number of important issues. The United States has labeled the Iranian government a state sponsor of terrorism for its support
of radical Islamic groups like Hezbollah in Lebanon and Hamas in the Palestinian Territories. In addition, the
United States accuses the Iranian government of human rights abuses against the Iranian people. During a contested presidential election in 2009, hundreds of thousands of Iranians took to the streets to protest the government. In the crackdown that followed, security forces killed dozens and arrested thousands more. The government later admitted that some of those arrested were tortured in prison. U.S. President Obama sharply condemned Iran’s leaders for the violence. Nevertheless, there is a much larger issue at stake: the historical and
ideological rivalry between the United States and the Iranian regime. For the Islamic Republic, the nuclear
program is a strategic card in its ongoing battle with America. According to the December 2007 Iran NIE, the
U.S. intelligence community concluded with high confidence that Tehran halted some aspects of its nuclear
weapons program in the fall of 2003 ‘‘in response to increasing international scrutiny and pressure resulting
from exposure of Iran’s previously undeclared nuclear work.’’ Based on this fact, the NIE argues that increased international pressure, as well as additional sanctions—combined with a credible offer to avoid both—
could help persuade Iran to verifiably forswear nuclear weapons. The fact that the personal leadership of a
wellpositioned leader has often played a pivotal role in a state’s decision to end a nuclear weapons program
may tempt some U.S. decision makers to consider regime change in Iran. According to some strategists and
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policymakers, using targeted military attacks or subversion, the United States could eliminate Iran’stop tier of
leaders, resulting in a change in Iranian nuclear policy. Undeniably, in Indonesia, Romania, South Africa, Brazil, Argentina, Yugoslavia, Libya, and
Egypt, a change of heart in an existing leader or the rise of a new leader played a central role in the
state’s decision to ‘‘rollback’’ its nuclear program. However, as a general rule, these leadership changes did
not occur through foreign intervention. Furthermore, due to the strong role that a desire for security plays in
Iran’s long-term effort to obtain a nuclear weapons capability, a U.S. attack
or subversion targeting Tehran’s regime would only validate Iranian security concerns and cause the
country to rededicate itself to obtaining a nuclear weapons capability. In short, an Iranian regime change needs
to originate within Iran. U.S. security assurances would represent the core of any such ‘‘grand bargain’’ between the United States and Iran. However, the central role of
prestige and international standing as ‘‘drivers’’ of the Iranian nuclear program would complicate any
potential U.S. security assurances to Iran. Any public non-aggression pact perceived as a concession by the
‘‘powerful Americans’’ to not attack the ‘‘weak Iranians’’ would be internationally embarrassing and domestically intolerable to Iran. Based on the Iranian self-conception as a great civilization and a regional power, Iran
would not accept any U.S. proposal that treated Iran as a vassal state eager for American protection. In diverse
interviews, Arab, Turkish, and American Government officials and scholars reiterate the role of ‘‘Persian
pride’’ in the Iranian nuclear program. The Iranians would seek rock solid assurances regarding U.S. peaceful
intentions behind closed doors, while insisting that the negotiations be portrayed as a ‘‘dialogue of civilizations’’ or talks between equals. In any discussions between the United States and Iran regarding the Iranian
nuclear program, many experts believe the United States must adroitly balance Iran’s critical need for security
with its intense desire for respect. Many individuals interviewed believe the United States must craft a negotiation strategy allowing Iranians to verifiably ‘‘rollback’’ their nuclear program and declare victory simultaneously. If the United States refuses to adopt such a strategy, the result will likely be war, a nuclear-armed Iran,
or both. Among all the sanctions passed by the US against Iran, the ones on Iran’s oil and financial sectors are
most biting. The oil sanctions reduced Iran’s oil export from 2.5 million barrels a day to 1 million barrels a day
in 2012. The sanctions on Iran’s financial sector even caused the collapse of Iran’s international trade by separating Iran from the international market. Judging by the throat-cutting nature of sanctions in the two areas, any
agreement without removal of these sanctions does not actually make sense for Iran, and any progress without
sufficiently addressing Iran’s major concerns cannot be sustainable. Iran’s hardliners can easily sabotage such
positive trends. But can the US remove these sanctions? The possibility, though cannot be excluded, yet truly
should not be overestimated. It is actually not a problem between the US and Iran but a domestic one of the
US. Barack Obama and John Kerry might be able to get concessions from Iran on the negotiating table but not
necessarily able to get what they want at home. US domestic politics about this issue is too complicated. The
time of 34 years has proved to be too short to heal Americans’ psychological trauma of the hostage crisis
though the US side also hurt the feelings of Iranians in many events. Evidences are numeral indicating that the
US congress has had distorted logic while dealing with any Iran issues as a result of the psyche. Nevertheless,
the hostility of the US Congress is also enhanced by anti-Iran Jewish lobbyists.
The UN Security Council has passed six resolutions condemning Iran.(12 )
1. July 2006: Resolution 1696 called on Iran to halt all enrichment of uranium, while calling on countries not to aid the Iranian nuclear program in any way. It threatened sanctions should Iran not comply.
2. December 2006: Resolution 1737 was passed in response to Iran's failure to comply with the July
2006 resolution. It echoed the demands made previously, and with an additional demand to halt work on heavy
water reactor projects. It also established a committee to monitor the progress of Iran's compliance.
3. March 2007: Resolution 1747 was passed as a result of Iran's failure to comply with the previous two
resolutions. It called on Iran to cooperate fully with the IAEA and to prove that its nuclear program is solely
peaceful. Additionally, it asked Iran to take into account the negotiation proposals made in 2006 by the P5+1
for a more permanent negotiated agreement.
4. March 2008: Resolution 1803 censured Iran for refusal to comply with any of the previous resolutions
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and asked again that the Islamic Republic cooperate fully with the IAEA. It also added additional names to the
original list of people whose assets were to be frozen on the grounds of their aiding and abetting Iran's nuclear
program.
The main interests of the EU in Iran are energy resources, trade and investment, while the EU also has
an interest in cooperating with Iran in regional security issues because of its interests in the stability of the region. Iranian gas reduces Europe’s dependency on gas from Russia. Another
interest is cooperation on combating drug trafficking through Iran from Afghanistan. A nuclear Iran
might at some point in the future directly threaten Europe’s security. The US government uses the perceived
threat that Iranian nuclear missiles could pose to Europe as the central argument in favour of positioning a missile shield in Central Europe. Moscow vehemently opposes a missile shield that it says is aimed at Russia rather than Iran. The tensions between Iran and the US may thus be contributing to increased tensions between
Europe and Russia. Because of its economic and diplomatic interests in Iran a military solution to the crisis is
very much against the interests of the EU. The actions which the EU has undertaken reflect this position. The
EU is not diplomatically represented in Iran and therefore most contact takes place through embassies of the
member states. Although the EU is seen as having taken the lead in solving the Iranian nuclear crisis in the
EU-3 context, this was an independent initiative by the ‘Big Three’, France, Germany and the UK and only
two years later was fully supported by the European Council. Javier Solana, the High Representative of European Common Foreign and Security Policy, had expressed its support from the beginning. The three foreign
ministers visited Iran for discussions on the nuclear issue for the first time in October 2003. All other negotiations relating to trade between Iran and the EU were put on the shelf from then on. The talks led to the Tehran
Agreed Statement in which the EU-3 recognised Iran’s right to peaceful nuclear energy under the NonProliferation Treaty and promised cooperation on economic and security issues when the nuclear issue was
fully resolved. Iran signed the Additional Protocol of the IAEA and suspended uranium enrichment on a voluntary basis from 10 November 2003 onwards. This was perceived as a major breakthrough in the crisis. European diplomacy had prevented the crisis from further escalation and built a bridge between the American and
Iranian positions. During the following months, Iran was perceived as further obstructing the IAEA’s access to
nuclear facilities. As a result, the European and American positions converged, as both were now willing to
refer Iran to the UNSC in case of further non-compliance and the provision of contradictory information. The
EU-3 presented Iran with a new incentive to continue working with the IAEA on 21 October 2004. This proposal included more economic benefits and cooperation and the delivery of light water reactors, in exchange
for the suspension of uranium enrichment and full cooperation with the IAEA. This became the Paris Agreement, signed in Paris on 14 November 2004. In December 2004 negotiations started in three working groups
on the transfer of nuclear technology, trade and cooperation and security. The key issue in the negotiations
uranium enrichment. Iran was not legally bound to suspend enrichment and did so voluntarily to increase confidence among the international community. China supported Iran in this position on the ground that enrichment was an internal Iranian affair. The EU maintained that suspension was a prerequisite for further negotiations and that any resumption would lead to a referral to the UNSC. The EU-3’s diplomatic efforts continued
to mediate between the position of the US and that of China and Russia in the context of a resolution which the
IAEA board adopted on 24 September 2005. The EU convinced China and Russia not to use their veto against
a resolution that found Iran to be in noncompliance with the IAEA statute, while referral to the UNSC, something the US insisted upon, was postponed. Negotiations between Iran and the EU continued until December
2005, but the resumption of uranium enrichment on 9 January 2006 showed that the EU had not been able to
convince Iran to cooperate in exchange for economic benefits. The EU-3 broke off negotiations. Iran was now
brought before the UNSC, where the EU played the leading role in ensuring a united international stance by
adopting a ‘twin-track’ strategy, mediating between the position of the US, on the one hand, and China and
Russia on the other.( 2 ) EU diplomacy achieved results in both tracks, as the US expressed its willingness to
negotiate with Iran for the first time, subject to the condition that uranium enrichment was first suspended. The
other track focused on getting support from China and Russia for the above-mentioned ‘package proposal’, in
which the EU also succeeded. Iran did not accept the offer and economic sanctions followed. During the nego-
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tiations, Javier Solana functioned not only as the EU’s main representative but also as the representative of the
other powers, reflecting Europe’s central and mediating role in solving the crisis. On 14 June 2008, Solana visited Tehran to offer a renewed and more extensive ‘package proposal’ to the Iranian authorities, to which Iran
has yet to respond. EU foreign ministers stated on 22 July 2008 that they would not support military actions
against Iran. The EU’s strategy for dealing with Iran has so far succeeded in uniting China and Russia, on the
one hand, with the US on the other. This has increased its international prestige, but has failed to produce real
results. A failure to produce a breakthrough may damage the credibility of the EU as an international actor in
the long term.
The Security Council has adopted six resolutions requiring Iran to stop enriching uranium, some imposing sanctions. In 2012, the US and EU began imposing additional sanctions on Iranian oil exports and banks,
putting pressure on Iran to negotiate. The US says any agreement should ensure it would take Iran at least a
year to make enough fissile material for a nuclear warhead if it chose to do so. Such a limit on the so-called
"break-out time" would require a sharp reduction in Iran's uranium capacity. The US is believed to want Iran's
enrichment capacity to equate to the production capability of less than 4,500 of its inefficient, first-generation
centrifuges. Iran currently has about 10,000 operational centrifuges, out of a total of 19,000 installed. The
P5+1 also wants Iran to limit its research and development activities, which could enhance centrifuge efficiency. It believes the enrichment restrictions should remain in place for at least two decades and be backed-up by
extensive monitoring. In 2015, After 20 months of negotiations, Iran has agreed a long-term nuclear deal with
the P5+1 group of world powers - the US, UK, France, China and Russia plus Germany - to limit its sensitive
nuclear activities in return for the lifting of crippling sanctions.
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Xəzər dənizinin hüquqi statusu məsələsini tədqiq edərkən ilk növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, Xəzər
dənizi nadir su hövzəsidir və analoqu olmayan karbohidrogen ehtiyatlarına malikdir. Məhz buna görədir ki,
son on beş ildən artıq bir müddət ərzində regionda maraqlı olan dünya dövlətlərinin diqqəti Xəzərin
problemlərinə yönəlmişdir. Bu problemlər məcmu halında regionda qlobal geosiyasi toqquşmalara səbəb olan
mürəkkəb ziddiyəti əks edir. Sovet İttifaqının dağılması və yeni müstəqil dövlətlərin meydana gəlməsi ilə
meydana çıxan Xəzər dənizi problemi faktiki olaraq geosiyasi, geoiqtisadi və beynəlxalq-hüquqi məsələlərdən
ibarətdir.
Xəzər dənizinin hüquqi statusunu təyin edilməsi zamanı 3 əsas yanaşma var. Bunlardan birincisi,
beynəlxalq quru sərhədlərinin orta xətt boyunca dənizə qədər uzadılması ilə milli sektorların yaradılması və
sahil dövlətlərin özlərinə aid milli sektorlar daxilində hər cür suverenliyə və haqqa sahib olmasıdır. Bu
yanaşmaya Rusiya və Qazaxıstan qarşı çıxır. İkinci yanaşma isə 1982-ci il tarixli BMT Dəniz Hüququ üzrə
Müqaviləyə uyğun olaraq hər bir ölkə üçün 12 millik dəniz suları nəzərdə tutur, qalan ərazi isə sahil ölkələrinin
ümumi istifadəsinə verilir. Türkmənistan ilə İran bu yanaşmaya müsbət yanaşır. Xəzərin hüquqi statusu
mövzusunda ortaya qoyulan üçüncü yanaşma isə dənizin beş ölkə arasında bərabər bölünməsini nəzərdə tutur.
İranın irəli sürdüyü bu həll yoluna Xəzərlə ən uzun sahili olan dövlətlər Qazaxıstan və Rusiya qarşı çıxır.
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Mövcud bölünmədə yalnız Qazaxıstanın payı 20 faizdən çoxdur. İran ilə sərhədi olan Azərbaycan və
Türkmənistan kimi ölkələr öz paylarından İrana təhvil verəcəyi halda özlərinə qonşu olan Qazaxıstandan pay
ala bilməyəcəyini bildikləri üçün bu yanaşmanın əleyhinədir.
Rusiya Xəzərdə qonşusu olduğu Qazaxıstan və Azərbaycan ilə razılaşaraq problemi həll etmək istəyir.
Çünki, Rusiya problemin davam etməsinin bölgədəki ehtiyatların istifadəsinin gecikməsinə səbəb olduğunu
düşünür, eyni zamanda Azərbaycanın ABŞ və Avropa Birliyinə yaxınlaşmasından narahatlıq keçirir.
Azərbaycan Xəzəri bir "göl" olaraq qəbul edir və bu gölün sahil ölkələri arasında “milli sektorlara” uyğun
olaraq bölünməsinin tərəfdarıdır. Azərbaycan və Türkmənistanın tezislərin bir-birinə olduqca yaxın olmasına
baxmayaraq iki ölkə arasında ciddi bir anlaşılmazlıq da var. İki ölkə arasındakı anlaşılmazlığın əsas nöqtəsi
“orta xəttin çəkilməsi” mərhələsində ortaya çıxır. Türkmənistan Azərbaycanın Abşeron yarımadası vasitəsilə
Xəzərin dərinliklərinə doğru daxil olduğunu, buna görə də Azərbaycan ilə özü arasında orta xəttin çəkilməsi
zamanı Abşeron yarımadasının nəzərə alınmamasın lazım olduğunu bildirir. İki ölkə arasındakı anlaşılmazlıq
səbəbi ilə “Kəpəz” və “Azəri-çıraq” yataqları mübahisəli hesab olunur. Azərbaycanın nəzarətində bu yataqlar
Türkmənistanın iddiaları qəbul olunacağı halda Türkmənistana aid milli sektora daxil olacaq. Qazaxıstan
Xəzərin şimalında Rusiya ilə yaşaya biləcəyi anlaşılmazlığı həll etmək üçün bu ölkə ilə bir müqavilə bağlamış,
iki ölkə dəniz sərhədlərinin müəyyən olunmasında “orta xətt” prinsipinə söykənərək sərhəd bölgəsindəki enerji
yataqlarının bərabər istifadəsində razılaşmışdır. Qazaxıstan bənzər bir razılaşmanı Azərbaycan ilə də əldə edib.
Yəni, Xəzərin şimalındakı bölgü istiqamətində bir konsensusun olduğu deyilə bilər. Amma Rusiya enerji
şirkəti “Lukoyl”un Rusiya-Qazaxıstan sərhədini keçdiyi üçün Qazaxıstanın Rusiyaya dəfələrlə nota verdiyini
də bilirik.
İranın Xəzərin beş bərabər hissəyə bölünməsini nəzərdə tutan prinsipi əldə bayraq tutması etirazla
qarşılanır. İranın Xəzərdəki paylaşma mübarizəsi çərçivəsindəki hədəfinin Azərbaycana zərər vermək, bu
ölkənin iqtisadi inkişafının arxasındakı ən əhəmiyyətli silah olan enerji ehtiyatlarının rolunu zəiflətmək olduğu
da ortadadır. Bu baxımdan İranın Xəzərdə Azərbaycanla problem yaşayan Türkmənistana dəstək verdiyini də
görürük. İran Azərbaycanın Xəzərdəki enerji ehtiyatları çərçivəsində Türkiyə, Avropa Birliyi və ABŞ ilə
əməkdaşlıq etdiyini görür və bunun Rusiyada da narahatlıq doğurduğunu bildiyi üçün Rusiya ilə də Xəzər
oxunda uyğunlaşmağa çalışır. İran Azərbaycan ilə Xəzərdəki sərhədin qeyri-müəyyən olmasından
faydalanaraq müəyyən vaxtlarda Azərbaycan ilə əldə etdiyi razılaşmalar çərçivəsində fəaliyyət göstərən
“Exxon” və BP kimi Qərb şirkətlərin gözünü qorxutmaq üçün hərbi təlimlər keçirib.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, suveren ərazisinin bir hissəsi
kimi Xəzərin müvafiq sektorlara bölgüsü formulu əksər hallarda bütün dövlətlərin maraqlarına uyğun gəlir. Bu
formal sektorlarda mövcud resursların milli qanunvericiliyə və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun
işlənməsini nəzərdə tutur. Sektorlara bölgü konsepsiyası adı çəkilən dövlətlər tərəfindən aşağıdakı
arqumentlərə uyğun əsaslandırılır.
1. Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan daxili kontinental ölkələr qrupuna aiddir və bununla da
Xəzərin kommunikasiya əhəmiyyəti bu dövlətlər üçün xeyli artmış olur.
2. Xəzər dənizi hövzəsi neft və qaz yataqları Xəzəryanı dövlətlər üçün strateji əhəmiyyətə malikdir və
bu ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafında müstəsna rolu var, bu da yataqların işlənməsi üçün beynəlxalq-hüquqi
bazanın yaradılmasını zəruri edir.
3. Qərb dövlətləri və sərmayəçiləri tərəfindən Xəzər şelfinin milli sektorlara bölünməsi birmənalı olaraq
dəstəklənir. Qazaxıstan və Azərbaycanın artıq Xəzərdə çalışan beynəlxalq neft şirkətləri qarşısında imtina
edilməsi mümkün olmayan öhdəlikləri mövcuddur, çünki onların iştirakı olmadan şelfin mineral resurslarının
işlənməsi mümkün deyildir.
4. Xəzər dənizində dinc qonşuluq olmadan milli iqtisadiyyatın inkişafı mümkün deyildir.
5. Xəzərdə enerji resursları ilə zəngin olmayan Rusiya və İran Xəzərin digər dövlətlərin neft
müqavilələrində yataqların işlənməsində iştirak edə bilər.
Xəzərin hüquqi statusu problemi çox ziddiyətli və mürəkkəb proses olduğundan bu prosesin inkişafında
Azərbaycanın mövqeyini təhlil etmək üçün müvafiq olaraq 3 mərhələyə bölmək lazımdır:
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- Birinci mərhələ 1992-1994-cü illəri əhatə edir. Bu etap problemin öyrənilməsi, ikitərəfli və çoxtərəfli
görüşlərdə Xəzərin hüquqi statusunun müzakirə edilməsi və Azərbaycanın problemin həllində konseptual
mövqeyinin formalaşdırılması və “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə problemin beynəlxalq xarakter alması
ilə bu mərhələ başa çatmış olur.
- İkinci mərhələ 1995-1998-ci illəri əhatə edir. Bu mərhələ ərzində sahilyanı dövlətlərin status
məsələsi ilə bağlı mövqelərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi və ikitərəfli, çoxtərəfli görüşlərin intensivləşməsi
və Türkmənistanın Xəzər dənizində Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməsi ilə xarakterizə olunur.
- Üçüncü mərhələ 1999-cu ildən başlayaraq müasir dövrədək davam edir. Bu mərhələ zamanı həm də
Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı ikitərəfli razılaşmaların əldə edilməsi ilə əlamətdardır. Rusiyanın Xəzərin
hüquqi statusu məsələsində mövqeyinin tam dəyişdirilməsi və Azərbaycanın Qazaxıstan və RF ilə ikitərəfli və
üçtərəfli razılaşmaların imzalanması ilə xarakterikdir.
Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, Xəzərin hüquqi statusu haqqında konvensiyanın hazırlanmasında
mehriban qonşuluq, qarşılıqlı suveren hüquqlara hörmət, ərazi bütövlüyünün tanınması prinsipləri əsas
götürülməlidir. Bu zaman beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq Xəzərin istismarı sahəsində əldə etdikləri
təcrübədən çıxış edilməlidir.
Azərbaycan Respublikasının konseptual mövqeyinə görə Xəzər dənizi sahilyanı dövlətlərin suveren
hüquqları və yurisdiksiyası şamil olunan müvafiq sektorlara bölünməlidir. Xəzər dənizinin sahilyanı dövlətlər
arasında sektorlara bölünməsi orta xətt prinsipi nəzərə alınmaqla, bu dənizdə təşəkkül tapmış təcrübə,
beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsipləri və sahilyanı dövlətlərin Xəzər dənizində suveren hüquqlarının
tətbiq olunması əsasında həyata keçirilməlidir.
Azərbaycan Xəzərin hüquqi rejiminin təyin olunması məsələsi ilə əlaqədar Xəzər dənizində Xəzəryanı
dövlətlərin iqtisadi fəaliyyətinin qəlizləşdirilməsinə, hadisələrin və məsələlərin qəsdən yubadılmasına etiraz
edir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın Xəzərin beynəlxalq göl kimi təyin olunması istiqamətində irəli
sürdüyü təkliflər Xəzərin sektorlara bölünməsinə nail olmağı imkan verir. Bu təkliflər həyata keçərsə dövlət
sərhədləri dəniz əraziləri xəttindən yox, bölünmüş gölün xəttindən keçəcək və bu xətt sahildən 12 dəniz mili
məsafəsində olacaq. Bu münasibətdə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov belə deyir:
“Həm birinci, həm də ikinci halda Xəzər dənizi sektorlara bölünməlidir. Hansı ki, bu halda sahilyanı dövlətin
suverenliyi təsbit olunur. Amma birinci halda dövlət sərhədi orta xəttdən keçir, ikinci halda isə gölün 12 mil
enindən”.
Sahilyanı dövlətlər arasında planetin ən iri gölü – Xəzər dənizinin yeni beynəlxalq-hüquqi statusu ilə
əlaqədar müzakirələr günümüzə qədər davam edir. Uzun müddət ərzində (1992-1997) onlar əsasən beştərəfli
əsasda bütün qəbul edilən qərarlara münasibətdə konsensus prinsipi tətbiq olunmaqla aparılıb. Ancaq,
danışıqların nisbətən pozitiv gedişinə baxmayaraq, bu illər ərzində onlar yalnız ekologiya və ətraf mühitin
qorunması sahəsində bir sıra irəliləyişlər əldə edilmişdir. 4 noyabr 2003-cü il Tehranda Xəzər dənizinin ətraf
mühitinin mühafizəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası qəbul olunmuş, 24-25 yanvar 2005-ci il tarixində
Aşqabad şəhərində Xəzər dənizinin dəniz mühitinin mühafizəsi haqqında Çərçivə Konvensiyanın Xəzər
dənizinin quruda aparılan fəaliyyətlərindən çirklənməsindən mühafizə olunması haqqında Protokol layihəsinin
hazırlanması üzrə Xəzəryanı dövlətlərin birinci görüşü keçirilmişdir.
Azərbaycan bəyan edir ki, ilk növbədə öz milli maraqlarını təmin etmək məqsədi daşıyır. Lakin Xəzərdə
enerji layihələri reallaşdırarkən, Azərbaycan hər zaman region ölkələrinin ortaq milli maraqlarını və
beynəlxalq hüququ əsas tutmuşdur. Buna görə də Azərbaycanın fəaliyyəti heç bir Xəzərətrafı ölkənin iqtisadisiyasi maraqlarını pozmur, əksinə bölgədə hamı üçün bərabər, rəqabətə əsaslanan əməkdaşlıq şəraiti yaradaraq,
bu layihələrdə iştirak etmək və onlardan öz xalqının maraqları üçün istifadə etmək, iqtisadi dividentlər
qazanmaq imkanı təmin etmişdir.
Azərbaycan Rusiyanın istinad etdiyi və beynəlxalq hüquqi əsası olmayan heç bir “öhdəliyi” və
“dövlətüstün hüququ” qəbul etmirdi və bundan sonra da etməyəcəyini birmənalı şəkildə bəyan edirdi. O qeyd
edirdi ki, “istər keçimiş SSRİ-İran sazişləri, istər SSRİ-nin varisi olan Rusiyanın indiki hərəkəitləri, bunlar
hamısı keçmişdə qalmışdır və bütün bunlar Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq öz ərazisinin bir parçası hesab
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olunan və 1995-ci ildən onun Konstitusiyasına salınmış, Xəzər dənizinin ona məxsus milli sektoru üzərindəki
fəaliyyət azadlığını məhdudlaşdıra bilməz. Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla qorunan milli ərazisi və onun
üzərindəki suveren haqları heç bir beynəlxalq müqavilə və dövlətlərarası sazişlərin, birgə və ayrıca
fəaliyyətlərin predmetinə çevrilə bilməz.” Mütəxəssislərin fikrinə görə, əslində Azərbaycanın bu mövqeyi,
yanaşması və müvafiq tələbləri sonrakı illərdə Xəzərin statusu ilə bağlı imzalanmış Rusiya- Qazaxıstan birgə
sazişinin əsas qayəsini təşkil etmişdir.
Bundan başqa, Azərbaycan yuxarıda istinad olunan SSRİ-İran sazişinə o dövrü bəzi Rusiya rəsmi
dairələrinin yanaşmasını da birmənalı şəkildə pisləyərək, bəyan edirdi ki, “1921-1940-cı illərdə bağlanmış
SSRİ-İran müqaviləsi Xəzərin statusunu bu gün bəzilərinin təqdim etdiyi və şərh etdiyi kimi heç də
mürəkkəbləşdirmir, əksinə onu daha aydın vəziyyətə gətirir. Bu da ondan ibarətdir ki, SSRİ zamanında İran
Xəzərdəki öz 14%-lik payını alır və beləliklə də ona aid dəniz sərhədlərini təsdiqləyir. O ki, qaldı SSRİ-nin
tərkibindən çıxan digər 4 xəzərətrafı ölkənin milli sektoru və dəniz sərhədlərinə, bununla bağlı da hələ 1970-i
ildə SSRİ zamanında birgə müqavilə imzalanmış və Xəzərin bu məkanda qalan 86%-lik su hövzəsi dörd
hissəyə- sektorlara bölünmüşdür. Deməli SSRİ-nin varisi olan Rusiya da bu ölkənin öhdəliyini və qərarlarını
təmin etməyə borcludur. Məhz bu hüquqi vəziyyətdən çıxış edən Azərbaycan, öz milli haqqı kimi Xəzərin ona
məxsus sektorunda istənilən fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Bu fəaliyyət nə beynəlxalq, nə də ki, hər hansı
Xəzərətrafı ölkənin hüququnu pozmur”.
Azərbaycan öz geosiyasi və geoiqtisadi mövqeyini həm də onunla əsaslandırırdı ki, SSRİ-nin dağılması
və onun yerində dörd yeni müstəqil ölkələrin yaranması ilə Xəzərin hüquqi statusu hövzəətrafı beş ölkənin
qarşılıqı və birgə məsələsi olmaqla yanaşı, həm də BMT-nin 1982-ci ildə qəbul edilmiş və bütün üzv dövlətlər
üçün məcburi hüquqi öhdəlik yaradan “Dəniz hüquqları Konvensiyasına” əsaslanmalıdır və deməli həm də
beynəlxalq məsələdir. Bəhs olunan Konvensiyada dənizlər və su hövzələri- açıq, yarım qapalı, qapalı olmaqla
üç qrupa bölünür. Su hövzəsinin dəniz kimi qəbul olunmasının meyarı onun Okeanla, yaxud başqa su hövzələri
ilə birbaşa, boğazlar və çaylar vasitəsilə birləşməsi hesab olunur.Konvensiya sahildən 12 millik su hövzəsini
dövlətin tam “suveren ərazisi”, 200 millik hövzəni onun “iqtisadi suveren zonası”, ölkələrarası milli
sərhədlərini isə qarşı dövlətlə dənizin ortaq xətti üzrə müəyyən edir. “İqtisadi suveren zonada” hər bir dövlət
müstəqil şəkildə elmi tədqiqat işləri aparmaq, iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq, mövcud ərazinin təbii
sərvətlərini mənimsəmək və Konvensiya ilə qadağan olunmayan digər işlər görmək hüququna malikdir.
Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsində yeni mərhələnin əsası 2007-ci ilin oktyabrın 16-da
Tehranda Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının II sammitində ilk dəfə olaraq Xəzər dənizinin hüquqi
statusuna aid bütün problemləri əhatə edən siyasi sənəd qəbul edildi. Siyasi sənəddə ümumi istiqamətlər
müəyyənləşdi, eyni zamanda, Xəzərin statusunun ümumi konsepsiyası qəbul olundu. Sammitdə dövlət
başçılarının xarici işlər nazirlərinin görüşünün mütəmadi keçirilməsi, ayrı-ayrı məsələlərin müzakirəsi üçün
formatların və mexanizmlərin müəyyənləşdirilməsi ümumi razılaşmalara xidmət edəcək çox əhəmiyyətli
vasitələrin həyata keçirilməsi razılaşdırıldı.
Beləliklə, yekun olaraq qeyd etmək olar ki, Azərbaycan Respublikasının mövqeyinə görə, Xəzər açıq
dəniz deyildir, çünki dünya okeanı ilə bilavasitə əlaqəsi yoxdur. Xəzər qapalı dəniz də deyildir, çünki okeanına
təbii çıxış yolu var. Xəzər daxili dəniz deyildir. Daxili su hövzəsi və daxili göl deyildir, çünki bir dövlətin
içərisində yerləşmir. Xəzər 5 dövlət arasında yerləşən sərhəd gölüdür. Bütün bunları əsas götürən Azərbaycan
Respublikasının məsələyə konseptual münasibəti ondan ibarətdir ki, Xəzər dənizi beynəlxalq sərhəd gölü kimi
müvafiq sektorlara bölünməlidir və həmin sektorlara sahilyanı dövlətlərin tam suverenliyi şamil edilməlidir.
Azərbaycan Respublikasının mövqeyinə görə Xəzər dənizinin sektorları orta xəttin müvafiq sektorların xarici
sərhədini çəkmək nəticəsində yaradılır və Xəzəryanı dövlətlərin dövlət sərhədi sayılır. Xəzəryanı dövlətlərdən
hər hansı birinin digər sahilyanı dövlətin sektorunda hər hansı fəaliyyəti yalnız sonuncunun razılığı ilə həyata
keçirilə bilər. Azərbaycan Respublikası eyni zamanda belə hesab edir ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusunun
qəbul edilməsinin uzunsürən proses olduğunu, Xəzərsahili beş dövlətin bu məsələyə müxtəlif münasibətlərinin
öyrənilməsini və razılaşdırılmasını tələb edən proses olduğunu nəzərə alaraq konvensiyalı hüquqi statusun
olmaması sahilyanı dövlətlərin öz milli sektorları çərçivəsində beynəlxalq hüquq normalarına və beynəlxalq
təcrübəyə müvafiq surətdə Xəzərə öz suveren hüquqlarının həyata keçirilməsinə maneçilik törətməməlidir.

182

Azərbaycan Respublikası belə hesab edir ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiyanın
işlənməsində həlledici rol mehriban qonşuluq prinsiplərinə və beynəlxalq hüquq normalarına, beynəlxalq
müqavilə təcrübəsinə və bu sahədə adi hüquq təcrübəsinə, Xəzəryanı sahil dövlətlərinin fəaliyyətində yaranmış
təcrübəyə, bütövlükdə regionda əhəmiyyətli amil kimi demilitarizasiyaya, Xəzəryanı ölkələrin Rusiya
Federasiyasının daxili su yolu ilə çıxması probleminə, Xəzər dənizində Xəzəryanı dövlətlərin suveren
hüquqlarına hörmət edilməsi və əməl olunması prinsiplərinə əsaslanır. Xəzər dənizinin hüquqi statusu
haqqında konvensiyanın Xəzəryanı dövlətlərin hamısının ümumi razılığı ilə qəbul edilməli olması barədə
ümumi rəy bununla təsdiq olunur. Hüquqi status haqqında konvensiyaya əsasən Xəzərdə müxtəlif fəaliyyət
formalarını tənzim edən sazişlər bağlana bilər. Xəzər dənizinin statusunun Azərbaycan tərəfindən təklif edilən
variantı – sərhəd gölü kimi Xəzərin sahil dövlətləri arasında sektorlara bölünməsi, həmin sektorların Xəzəryanı
dövlətlərin suveren ərazilərinin bir hissəsi olması – Xəzəryanı ölkələrin mənafeyinə maksimum dərəcədə
uyğundur, çünki milli qanunvericilik və beynəlxalq hüquq əsasında bu cür fəaliyyətin səmərəli hüquqi
tənzimlənməsi şərti ilə Xəzər dənizinin milli sektorlarının ehtiyatlarından təhlükəsiz istifadəni təmin edir.
Rusiyanın Xəzərin statusu ilə bağlı bütün qeyri-konstruktiv cəhdlərinə ardıcıl və davamlı şəkildə sinə gərən
yeganə ölkə Azərbaycan Respublikası olmuşdur. Bu məsələ ətrafında ümumiyyətlə əsas mövqe toqquşması da
bu iki ölkə arasında yaşanmışdır.
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It is advisable for the rulers of modern Turkey to read again Ataturk’s statement about foreign policy:
“Foreign policy should be compatible with internal organization. It means it shouldn’t be so broad that internal organization can’t respond. Otherwise, if you run after imaginary foreign ambitions, you will lose
your stronghold.” Unfortunately, Turkey’s foreign policy ambitions nowadays, are so broad and not relevant
to its potential power. Especially it was tested, and proved in its policy toward Syria.
When Turkish opposition leaders warned the government that there is no need to enter the Syrian
quagmire, Prime Minister Davutoglu answered that “This is just a lack of your vision.Middle Eastern states
(especially Syria) are not dangerous quagmires for us, instead these are former Ottoman territories,and heritage of our forefathers.”
Turkey and Syria have a very volatile and fragile relationship in recent years. In 1998 Turkey deployed tanks along the two countries’ 910km border, threatening to invade unless Damascus ceased its sup-
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port for Kurdish-Turkish separatists. After Syria relented, a period of detente rapidly blossomed into a full
friendship in the late 2000s, when joint cabinet meetings were held and Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan even holidayed with Syrian President Bashar al-Assad. Yet after Assad rejected Turkey’s offers
to democratize in the wake of the uprising that began in 2011, opting instead for violent repression, bilateral
ties have again been seriously weakened. Turkey now supports the political and armed opposition seeking to
topple Assad.
In July 2011, a group of Syrian defectors announced the birth of the Free Syrian Army, under the supervision of Turkish Military Intelligence. In October 2011, Turkey began sheltering the Free Syrian Army, offering the group a safe zone and a base of operations. Together with Saudi Arabia and Qatar, Turkey
has also provided the rebels with arms and other military equipment. Tensions between Syria and Turkey
significantly worsened after Syrian forces shot down a Turkish fighter jet in June 2012, and border clashes
erupted in October 2012.
This article examines Turkish invalid policy toward Syria and focuses on the hazardous results of its
excessive appetite in the region.
I.THE IMPORTANCE OF SYRIA FOR TURKEY
Syria is a very important country for Turkey according to many aspects:
a)Political aspect:
After the US invasion of Iraq in 2003 Turkey found itself disagreeing strongly with its Cold
War ally’s regional approach. Similarly, the resulting fall of Saddam Hussein in Iraq created a power
vacuum to Turkey’s south that was rapidly filled by militant Islamists, sectarian fighting and Kurdish separatists, all of which worried Ankara. Turkey thus engaged with its southern neighbors to guard against prolonged instability, and Assad’s Syria proved an obvious diplomatic partner in this.
b)Economic aspect:
In 2000 Bashar-al-Assad succeeded his father and partially opened up Syria’s economy, providing a
booming Turkey with new markets. Similarly, he sidelined the issue of Turkish sovereignty over Hatay in
2005, while agreement was reached on water resources in 2008. An enhanced economic, diplomatic and cultural relationship followed. A bilateral free trade agreement, signed in 2004 and initiated in 2007, and a visafree travel arrangement in 2009 saw Turkish–Syrian trade flourish. Syria’s exports to Turkey more than tripled from $187m in 2006 to $662m in 2010, while Turkish exports to Syria grew from $609m to $1.85bn in
the same period. Erdogan rewarded Assad by facilitating the breaking of Syria’s diplomatic isolation. He
mediated indirect Syrian–Israeli peace talks.
a)Geopolitical aspect:
While in the 1990s Syria had proved a 910km-long obstacle to Turkey’s political and economic penetration of the wider Arab world, the detente of the 2000s transformed Syria into the gateway
to the south. Economically, the reduced-tariff overland trade route through Syria increased Turkish
exports to Jordan and the Gulf. Why did the dramatic improvement in ties after 1998
occur? Much has been made of the policies of Ahmet Davutoğlu, AKP ideologue and foreign minister
since 2009, of encouraging ‘strategic depth’ in foreign relations and seeking ‘zero problems with neighbours’ in order for Turkey to become a ‘central country’ in the region and
beyond. Then Syria became the poster child of Turkey’s ‘zero problems’ foreign policy approach of
the 2000s.
Also,Turkey maintains a small enclave within Syria itself, the Tomb of Suleyman Shah on the right
bank of the Euphrates in Aleppo Province, near the village of Qarah Qawzak.
II.SYRIA AND HISTORICAL TURKISH NIGHTMARE-KURDISTAN
The prospects of the Kurds gaining a contiguous region in northern Syria along the Turkish border
that also has access to northern Iraq is a nightmare scenario for Ankara, given its large and restive Kurdish
minority. Turkey has been accused of trying to prevent this development by assisting radical Islamic groups
against the Syrian Kurds.
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First, since Erdogan turned on Assad in 2011, Damascus has revived its ties with the PKK, trying to
increase the price Turkey will pay for backing the rebels. Just as the creation of the KRG in Iraq after the
2003 war boosted the PKK, the creation of a de facto Kurdish autonomous zone in Syria has been similarly
invigorating and has heightened Ankara’s concerns about the PKK’s separatist ambitions in Turkey.
In 2015, 26 June, Erdogan said he would "never allow the establishment of a Kurdish state in northern
Syria". End of June, a number of Turkish newspapers reported that Ankara was considering a ground operation to establish a buffer zone in Northern Syria to prevent Syrian Kurds to declare an independent state, a
zone of 110 km long and 33 km deep, along the Turkish border.
Much to Ankara’s annoyance, the PYD and PYG have become key allies of the US-led coalition,
providing them with much-needed ground forces against IS and displaying their military capabilities.Turkey
still has the same priorities in Syria. Namely, it wants a Syria without Assad that keeps the unitary structure
of the Syrian state meaning that no separate administrative arrangements should emerge –particularly for
the Democratic Union Party dominated Kurds in the north, until the dust of the Syrian crisis settles - and
which exists without any zones of influence dominated by regional and international powers.
Turkey says the PYD and YPG are terrorist organizations affiliated with the outlawed Kurdistan
Workers Party .Its ally the USA, has also declared the PKK the terrorist group but has made clear it has no
intention of doing the same for the PYD or YPG.
That’s why A.Davutoglu often states that the main aim of his government is to prevent the PKK
from raising its profile in Western eyes with its contributions against IS. These remarks will increase doubts
about Turkey’s determination to fight IS. Such doubts are already prevalent because of the large number of
airstrikes by Turkish jets against PKK targets in Iraq, contrasting sharply with the relatively few operations
it has participated in against IS.
President Erdogan criticizes the Western world on their approach to the PYD, and he stated that ‘We
shouldn’t say your terrorist is bad my terrorist is good, terrorist is a terrorist and is always bad. We shouldn’t
say ISIS is a more dangerous terrorist organization than PYD. Both of these should be considered the same’
III.SPARKS OF WAR ALONG THE BORDER
When the fire began in Syria in 2011,A.Davutoglu went to Damascus and delivered 14 point plan to
Bashar Assad. Turks were so happy to be a real bridge between Syria and West. After a six hour visit of
Foreign Minister Davutoglu to Damascus, the Turks returned to Ankara confident that their message had
been heard. The refugees could finally go home and Turkey would be crowned as having done that which
the West had been incapable of achieving. Two weeks past, during which the carnage continued to rage in
Syria. In effect, Bashar demonstrated that his first priority was regime security.
In 2011 with the first Syrian refugees crossing into Turkey, Erdogan then permitted the formation of
the embryonic armed opposition, the Free Syrian Army, in Hatay province on 29 July, and the first attempt
to coordinate the exiled political opposition into a single Syrian National Council took place in Istanbul on
23 August. Scholars argue he swiftly adopted a confrontational stance for personal reasons, i.e. out of anger
that his former friend had humiliated him by exposing his limited influence.
On 22 June 2012, Syrian air defenses shot down a Turkish F-4 Phantom fighter jet, and both pilots
were killed. The incident significantly raised tensions between the two countries. Syria stated that it had shot
the fighter down using anti-aircraft artillery near the village of Om al-Tuyour, while it was flying over Syrian territorial waters one kilometer away from land. Turkey's foreign minister stated the jet was shot down in
international airspace after accidentally entering Syrian airspace, while it was on a training flight to test
Turkey's radar capabilities. Turkish Prime Minister Recep Tayip Erdogan vowed retaliation, saying: "The
rules of engagement of the Turkish Armed Forces have changed ... Turkey will support Syrian people in
every way until they get rid of the bloody dictator and his gang." Finally, after Syrian shells were fired into
the Turkish town of Ackcakale in October, Turkey responded by shelling Syrian positions to push Assad’s
forces from the border. On 4 October, in a closed session, the Turkish parliament approved Erdogan’s request for ‘a one year- long permission to make the necessary arrangements for sending the Turkish Armed
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Forces to foreign countries’, i.e. Syria.
Many incidents happened along the border but in reality Turkey didn’t want to begin war without
NATO,even it often threaten Syria with war.
IV.GLOBAL PLAYERS IN THE SYRIAN THEATRE-ISOLATION OF TURKISH SYRIAN
POLICY
The West, led by the US, and Russia both see IS and other such groups as the foremost threat, whereas for Turkey the major threat is the dissolution of its southern neighbor potentially leaving it faced with a
left-wing Kurdish state run by the Democratic Union Party. Ankara considers the PYD a terrorist entity and
a wing of the Kurdistan Workers’ Party with which it has been involved in a war since 1984.
Western countries, while paying some lip service to Turkey’s call for a safe zone, have so far made it
clear they will not participate in establishing this zone or provide the boots on the ground necessary to protect it. Meanwhile, Russia remains strongly opposed to the idea, arguing that it violates Syrian sovereignty.
It is not clear how Ankara hopes to succeed in this project, given Western reluctance and Russia’s opposition.
Turkey has all along considered the ouster of Assad as the best option to maintain Syria’s territorial
integrity and thereby prevent the PYD from fully establishing itself in the north of the country. The United
States, however, has gradually shifted its stance(became closer to Russia’s stance) and is willing to entertain
the thought of allowing Assad to remain at the helm until the IS threat is dealt with.
There is a flurry of new activity on Syria but none of it has Bashar al-Assad’s departure as the principle aim. The effort is increasingly focused on fighting the Islamic State in Iraq and the Levant. The fear is
that if Assad falls hastily and in a disorderly manner, the way Saddam did, Damascus will be overtaken by
chaos and overrun by ISIL and other al-Qaeda related groups.
There are also reports that Iraq, Syria (meaning the regime),Iran and Russia are establishing a center
in Baghdad to coordinate their fight against ISIL. This represents a new step towards legitimizing Assad.
The fact that Iraq, a U.S. protectorate, is involved shows that Washington will not be too far away from this
activity if it takes off. The continuing U.S.-Iranian rapprochement is also a development that has to be considered in this context. Meanwhile France, which like Turkey has been insisting Assad must go, has also
started bombing ISIL targets in Syria, showing its priorities are also changing. While all of this is happening, the Syrian Kurds, whose organizations Turkey wants the world to recognize as terrorist groups, continue
to increase their profile in Western eyes due to their effective fight against ISIL, not to mention their secular
leanings.
Divergent views between Turkey and its Western allies, and also between Turkey and Russia, the other major power involved, on who poses the greater threat have meant that Ankara has often found itself isolated with its positions. Turkey could find itself adrift from both the US and Russia if - despite all differences between the two countries on Assad’s future - they agree to put that aside momentarily to tackle IS.
The vital issue to consider here is that Turkey views ISIL as a consequence of the Syrian regime’s
oppression and believes the root of the problem needs to be tackled first. Russia’s recent deployment of aircraft and military equipment in Syria runs counter to Turkey’s efforts to unseat Syrian President Bashar alAssad. The introduction of Russian aircraft and surface-to-air missiles prompted many to argue that Moscow
is seeking to prevent the establishment of a US- and Turkish-backed air-exclusion zone over parts of northern Syria.
During his recent visit to Brussels,in 2015, and speaking on the issue of the refugee crisis, Erdogan
mirrored Davutoglu’s remarks. To thoroughly tackle the refugee crisis, he said, the fulfilment of the following three criteria was vital: to enlarge the train-and-equip programme for the legitimate Syrian opposition; to
create a safe zone for people fleeing from the regime of Bashar al-Assad; and to declare a no-fly zone. All
these public statements, coupled with those of senior policymakers in Ankara, clearly reflect that there is no
change in Turkey's stance on the Syrian crisis.
The Vienna agreement on November 14 2015 - a day after the Paris attack and a day before the G-20
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Summit started - set an election time for Syria of 18 months from now, with a transition government of six
months. Accepting the presence of al-Assad in the transition government is a major compromise for countries like Turkey. But it seems that the Russians (and even more the Iranians) would still like to see al-Assad
in power beyond the transitional government too. In 2015 Turkish Foreign Minister Sinirlioglu said on November 16 that al-Assad’s candidacy in the planned elections 18 months from now would not be acceptable
for Turkey. Obama also said there would be no place for al-Assad in Syria’s future, while they are still trying to convince the Russians. It seems that neither Turkish President Tayyip Erdogan nor Obama has been
able to convince Russian President Vladimir Putin yet during respective bilateral talks at the G-20 Summit
in Antalya. But it is clear that without striking a consensus on the future of Syria, it will be practically i mpossible for leaders to find a way to defeat ISIL was after the Syrian civil war broke out in early 2011 that
ISIL was given birth to in 2013.
Syria is unfortunately already divided into four sphere of influence and authority: the Assad regime,
ISIS, the moderate Syrian opposition, and the Kurds, with other groups and factions contesting to establish
their own spheres of sovereignty. Lastly, Russia's military build-up and its military presence on the ground
reduces the possibility of the creation of Turkey’s much desired no-fly zone or safe haven, though the necessity for both have not diminished. Turkey's options vis-a-vis Russia are limited. As a growing economy with
an acute need for different sources of energy, Turkey currently relies on a prickly Russia and Iran for its energy. This puts Turkey's energy security at risk and significantly reduces its room for manoeuvre vis-a-vis
Russia in Syria.Nowadays Russia bombs even Turkmen population of Syria and without responding it,
Turkish foreign policy is humiliated.
Turkey finds itself in a difficult position. Erdoğan, Davutoğlu and other leaders have repeatedly said
that Turkey would rather act as part of a NATO-mandated force and not alone, being wary of becoming
bogged down in the Syrian quagmire without support and fearing that Iran and Russia might retaliate on behalf of Assad. Yet NATO is reluctant. As the Libya conflict showed, only the United States has the firepower to sustain a prolonged air campaign and, despite his willingness to lead from behind in Libya, President
Barack Obama’s priorities have been to end US wars in the Middle East, not start new ones. In addition,
Syria would require considerably more NATO resources than Libya did: While the Libya campaign was
UN-approved, the blocking by China and Russia of all criticism of Syria makes a similar mandate for NATO
action unlikely. Finally, with the unity of Syria’s rebel fighters unclear, many NATO members, including
the United States, question whether such a safe zone would actually be effective in ending the conflict or
just usher in the next stage of violence.
The lately military campaign of Russia indicates its revenge for NATO’s overstepping of its UN mandate in Libya, and protecting the last Russian Mediterranean base in the Syrian port of Tartus.
V.TURKEY AND ISIL
Turkey’s relation with ISIS is very complicated and ambigious.It is claimed from many analysts that
Turkey try to use this terror organization as a tool for his own regional ambitions in Syria also in the whole
Middle East. Even on August 25, 2015 Turkish newspaper Bugun ran a front-page story showing alleged
transfer of weapon and explosives from Turkey to ISIL through Akcakale border post. There is
more,Russian President Vladimir Putin claimed on November 16 in Antalya that there are some 40 countries
helping ISIL, “including G-20 members.”
World leaders attending to G-20 Summit in Antalya on November 15-16 issued a joint statement calling to make the fight against the Islamic State of Iraq and the Levant their “major priority.” They asked for
more intelligence-sharing, more border control, more monitoring, and more obstructing of financial sources.
These measures are actually no different than those envisaged against the Al-qaeda after the September. 11,
2001 attacks. It is true that ISIL’s recent attacks in Ankara on Oct. 10, killing 102 people, and on November
13, killing 129 people, have pushed world leaders to be more aware of the global threat posed by ISIL. But
they still fall short in fully understanding the immediate cause of the problem, which is the ongoing Syrian
civil war.
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VI.DOES TURKEY FOLLOW SECTARIAN POLICY?
It is not secret to anyone that every state in the Middle East following sectarian policy and Turkey is
not an exception.Iran ,well-known supporter of alawi Assad,defend him also because of a Shiite sectarian
cares.Saudi Arabia and Qatar support rebellions of Syria in order to create new Sunni-Salafi government
there.Turkey wants Muslim Brotherhood of Syria to come to power,which has a very similar Islam interpretation with sunni turks.
Saudi Arabia has tended to back Salafists over the Muslim Brotherhood, in spite of their current cooperation, there remains the potential for future Saudi–Turkish rivalry to develop in Syria, with the Turkishbacked Muslim Brotherhood clashing with Saudi-backed Salafists.
Ankara’s reluctance was and remains rooted in domestic politics: the religious-conservative Sunni
base of the ruling AK party is focused on fighting the Shia Assad regime and has a certain degree of sympathy for IS’ anti-Western narrative. In these difficult electoral times President Erdogan had and still has no
intention to antagonize his followers. One should also remember that from June to September 2014, Turkey
had forty-six hostages at the hands of ISIS and negotiated their release against freedom for ISIS followers
jailed in Turkey. In parallel, ISIS’ gateway to the world for ammunitions, jihadists and exports of smuggled
oil was and still is the Turkish border. In addition, Turkey, while accepting civilian refugees, was very reluctant to help the Syrian Kurds (PYD/YPG) when they were under direct threat from ISIS in the Kobanê di strict. In short, Turkey long had reasons to try and manage a relationship with ISIS, while being formally part
of the anti-ISIS coalition.
Hatay, as a province of French-mandate Syria until 1938, has a sizeable Arabic-speaking population,
including many who are members of Assad’s Alawi sects. Consequently in Antakya,
Hatay’s provincial capital, there is much sympathy for both Assad and Syria’s Alawis, who mostly
still support him.So,Turkish sectarian policy is very dangerous and can give a boomerang effect to its own
ethnicities and sects.
VII.REFUGEE ISSUES
Nowadays there are more than1.5 million Syrian refugees in Turkey. In 2014, the number swelled
over a million, as some 200-300,000 Syrian Kurds streamed into Turkey in September alone, upon the Siege
of Kobane.The economic and social burden of the refugee presence has also led to mounting anti-refugee
sentiments, as it is seen as the cause of higher unemployment and living costs for Turkish citizens, and of
rising crime and prostitution. For instance, while the practice of polygamy is considered a crime by the
Turkish Civil Code, Syrian refugee women have agreed to become second wives of Turkish citizens, or to
get married early (under 18 years of age) as this seems preferable to refugee existence, especially in the
south-eastern provinces of Mardin and Sanlıurfa. A non-governmental organization, the so-called Kilis Platform, has reported at least 4,000 cases of marriage since 2012 in Kilis (a province of some 125,000 people),
with Syrian women or girls becoming second or third wives of Turkish men through religious marriage,
which is not recognized under Turkish law. Since late 2012, growing anti-refugee sentiments have led to
sporadic clashes between Turkish citizens and Syrian refugees.
Mehmet Seker, the Gaziantep deputy from the opposition Republican Peoples' Party CHP, warned the
government in February about security lapses in refugee camps and loss of control at Turkey's borders with
Syria. Mr Seker spoke again soon after the latest bomb attack in Gaziantep. 'There is no security at the border. Just as people come and go backwards and forwards, arms and ammunition move across, too. Nobody
knows who these people are. We are about to lose the control of our border crossings. We have already lost
the control of the camps. There are three thousand Syrian families, living in rented accommodation in Gaziantep. We don't know who they are, why they are here. In our area, it is not just the Syrian intelligence AlMukhabarat that operates. Every other intelligence agency is freely moving around. This is a serious security
risk for our province and for whole of Turkey' he said.
VIII.CRITICISMS , CONCLUSION AND POLICY RECCOMENDATION
After the deterioration of the relations between Turkey and Syria, Turkish democracy was also terri-
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bly-affected and Turkey became a more statist country. Also Turkish zero problem policy failed in the Middle East. Now Turkey has near-frozen relations with Israel and Egypt; covert support to various anti-Assad
rebel groups; overt training of “vetted rebels”; uneasy relationship with the Iraqi government.Also,Turkish
policy should be criticized as it didn’t take into account the big states interests. As stated former president
Abdullah Gul,”Turkey stayed alone in the Syrian theatre.While Russia, China ,especially Iran supported Assad government strongly, US and NATO didn’t balance them diplomatically and militarily.So Turkey didn’t
have to hurry and act alone.”
Ambiguous relations with ISIS also discredited Turkey as a model (democratic state image) in the region. As journalist Patrick Cockburn stated, there is "strong evidence for a degree of collaboration" between
the Turkish intelligence services and ISIL, although the "exact nature of the relationship” remains cloudy.
Several ISIL fighters and commanders have claimed Turkey supports ISIL-"range from military cooperation
and weapons transfers to logistical support, financial assistance, and the provision of medical services".
Turkey has been further criticized for allowing individuals from outside the region to enter its territory and
join ISIL in Syria.
In the Turkish Grand National Assembly session where the foreign minister made his statement, the
opposition Republican Peoples' Party (CHP) called the government's policy towards Syria a "fiasco and adventurism". CHP has called for a diplomatic solution to the Syrian conflict, arguing that support for the
armed Syrian opposition represents a threat to Turkey’s national security, and that the refugee issue has polarized the Turkish population. Its leadership has also claimed that the Apaydin refugee camp was used as a
training base for fighters from the Free Syrian Army and other Syrian groups. In August 2012, the government refused to allow a CHP delegation to visit the camp to investigate these claims. In turn, the AKP has
accused the CHP of supporting the Assad regime, for example with visits to Damascus in early 2012 and
March 2013.
Another unwanted result of Turkey’s ambitious policy could be the reassertion of the military in Turkish politics. Erdogan and the AKP have spent the last decade delicately (and at times indelicately) reducing
the military’s political influence. A prolonged reliance on it in a war with Syria might reawaken the army’s
domestic interventionist impulses.
Beyond the AKP’s power base, many fear that Turkey’s long-term regional position could be damaged by a misguided military intervention. Several commentators fear the damage to Turkey’s credibility in
the Arab world if it invaded an Arab country – reawakening memories of
Ottoman dominance.The events in Syria and Egypt in 2010s deteriorated Turkish Neo-Ottomanism
policy and indicated that the game-organizer in the region is not Turkey but the USA. The crisis in Syria
tested the limits of Turkey's influence in the region. It also exposed Turkey's own ethnic and sectarian divisions. With its own ethnic question and democratic deficit undermine Turkey's standing in its region. The
better way for Turkey to be apart from the Syrian quagmire is to follow Ataturk’s foreign policy measures
and to avoid interfering sovereignty of the other states. His statement ”Peace at home, Peace in the world”
should be read again from the rulers and Turkish government should be aware of the fact that as long as it
finances the rebels in the neighbor countries, it wouldn’t find peace and prosperity at home.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN EGYPT AND IRAN
Egypt–Iran relationship refers to the current and historical relations between Egypt and Iran. This relations rivalry goes back several decades, with significant implications not only for bilateral relations but also
for regional and international security. In 1979 Ayatollah Khomeini overthrew the shah and established the
Islamic Republic of Iran and new Iranian leaders strongly condemned the recent Egyptian-Israeli peace treaty.
After that Iran cut off ties with Egypt following President Anwar Sadat's signing of a peace treaty with Israel,
each country has maintained separate strategies, nexuses and allies. The In 2007, relations between the two
countries thawed in the fields of diplomacy and economic trade, only to retreat during the 2008–2009 Israel–
Gaza conflict when Iranian and Egyptian politicians exchanged blames over inaction towards the escalation of
the conflict.
Egypt was the only Arab country without an embassy in Iran. After the official resignation of
President Hosni Mubarak in February 2011, these relations started to improve significantly. Soon after Mohamed Morsi visited Iran in August 2012, it was decided to reestablish bilateral diplomatic relations
with rededication of embassy locations. Following the Egyptian Revolution of 2011, Iran appointed its first
ambassador to Egypt in almost 30 years. Egyptian Revolution was the main turning point for Egypt - Iranian
relations.
Despite oft-wavering tensions between the two countries, they share membership in the OIC and
the Developing8 (D-8 Organization for Economic Cooperation). Compared with most of their neighbors,
Egypt and Iran share several distinguishing characteristics. Along with Turkey, they are the most populous
countries in the Middle East. Finally, Cairo and Tehran trace their histories to some of the most ancient and
glorious civilizations in the world.
Key words: Egypt, Iran, Egypt-Iranian relations, Anwar Sadat, Hosni Mubarak, Egyptian Revolution,
Mohamed Morsi, Middle East.
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ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЕГИПТОМ И ИРАНОМ
Египет-Иранские отношение относится текущим и историческим отношений между Египтом
и Ираном. Это соперничество идет несколько десятилетий назад, с серьезными последствиями не
только для двусторонних отношений, но и для региональной и международной безопасности. В 1979
году Аятолла Хомейни сверг шаха и установил Исламскую Республику, и новые иранские лидеры решительно осудили недавней Египетско-Израильского мирного договора. Иран отрезал связей с Египтом
после подписания президента Анвара Садата мирного договора с Израилем, каждая страна сохранила
отдельные стратегии, связи и союзников. В 2007 году отношения между двумя странами в области
дипломатии и торгово-экономического, только отступили во время конфликта 2008-2009 ИзраильГаза, когда иранские и египетские политики обменялись обвинением бездействия к эскалации конфликта.
Египет был единственной арабской страной, без посольства в Иране. После официальной отставки президента Хосни Мубарака - Египетской революции в феврале 2011 года, Иран назначил своего первого посла в Египте после 30 лет. Вскоре после Мухаммед Мурси посетил Иран в августе 2012
года, было принято решение восстановить двусторонние дипломатические отношения, с места
освящения посольства. Египетской революции был главным поворотным моментом для Египта -
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Иранские отношения.
Несмотря часто колеблется напряженности между двумя странами, они разделяют членство в
ОИК и D-8 Организации экономического сотрудничества («Исламская восьмёрка»). По сравнению с
большинством своих соседей, Египет и Иран имеют несколько отличительных характеристики.
Наряду с Турцией, они являются наиболее густонаселенные страны на Ближнем Востоке. Каир и Тегеран проследить их историю, чтобы некоторые из самых древних и славных цивилизаций в мире.
Ключевые слова: Египет, Иран, Египет- Иранских отношений, Анвар Садат, Хосни Мубарак,
Египетская революция, Мухаммед Мурси, Средний Восток.
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MİSİR VƏ İRAN ARASINDAKI MÜNASİBƏTLƏR
Misir-İran münasibətləri Misir və İran arasındakı cari və tarixi əlaqələrə əsaslanır. Bu ölkələr
arasındakı bir neçə onillikləri əhatə etmiş rəqabət yalnızca ikitərəfli əlaqələrdə deyil, regional və beynəlxalq
təhlükəsizlik sahəsində də özünü büruzə vermişdir. 1979-cu ildə Ayətollah Xomeyni Şah rejimini devirirərək
İslam Respublikası yaratdı və yeni İran liderləri Misir və İsrail arasındakı sülh müqaviləsini qətiyyətlə qınadı.
Bundan sonra İran, Misir prezidenti Ənvər Sədatın İsrail ilə sülh müqaviləsi imzalaması səbəbindən bu ölkə
ilə olan əlaqələrini kəsdi və bundan sonra hər iki ölkənin özünəməxsus fərqli istiqamətdə strategiya və
ittifaqları quruldu. 2007-ci ilədək iki ölkə arasında davam etdirilən diplomatik və iqtisadi sahədəki
münasibətlər, 2008-2009 cu ildə baş verən İsrail-Qəzza münaqişəsinin genişlənməsi zamanı İran və Misir
siyasətçiləri arasındakı biganəlik ittihamları səbəbindən durğunluq dövrü yaşadı.
Misir İranda səfirliyi olmadan yeganə ərəb ölkəsi idi. 2011-ci ildə baş tutan Misir inqilabı zamanı
prezident Hüsnü Mübarəkin rəsmi istefasının ardından, İran təxminən 30 illik fasilədən sonra Misirə ilk
səfirini təyin etdi. Bundan dərhal sonra 2012-ci ilin avqustunda Məhəmməd Morsinin İrana səfəri əsnasında
yeni səfirliklərin təyinatı ilə diplomatik əlaqələr bərpa edilmiş olur. Misir inqilabı Misir-İran əlaqələri üçün
əhəmiyyətli dönüş nöqtəsi oldu.
İki ölkə arasında mütəmadi şəkildə baş verən gərginliklərə baxmayaraq, onlar İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı və D-8 İqtisadi Kooperasiya Təşkilatna üzvlüyü bölüşürlər.Öz qonşuları ilə müqayisədə, Misir və
İran bir sıra xarakterik xüsusiyyətlərə malikdirlər. Türkiyə ilə yanaşı, onlar Yaxın Şərqdə ən çox
məskunlaşılmış ölkələrdən hesab olunurlar. Nəhayətində, Qahirə və Tehran dünyanın ən qədim və şərəfli
sivilizasiyalarının tarixini əks etdirirlər.
Açar sözləri: Misir, İran, Misir-İran münasibətləri, Ənvər Sədat, Hüsnü Mübarək, Misir İnqilabı,
Məhəmməd Morsi, Yaxın Şərq.
As cloudy as the winter days of Tehran, as dusty as the summer days of Cairo, relations between Iran
and Egypt maintain their 35 years old uncertainty, proving to both countries and the region that the basis
of tension and political hostility between both nations isn't related mainly to regimes and policies, but rather to
some deeper aspects that need to be uncovered, or maybe investigated, in case both have the genuine intention
to re-establish and enhance their ties. This Egyptian-Iranian rivalry goes back several decades, with significant
implications not only for bilateral relations but also for regional and international security. Shortly after the
1952 revolution in Egypt, President Jamal Abdel Nasser championed the cause of Arab nationalism and allied
his country with the Soviet Union. The Pahlavi regime of Iran, with strong ties to the United States, Israel and
conservative Arab states, pursued an opposite strategy. Diplomatic relations between Cairo and Tehran were
severed in 1960 and restored in August 1970, one month before Nasser’s death. The drastic alteration of
Egypt’s domestic and foreign-policy orientation under Nasser’s successor, Anwar Al-Sadat, brought Cairo and
Tehran closer. Sadat initiated limited economic reform and political liberalization, ended Egypt’s alliance with
the Soviet Union, established close relations with the United States and made peace with Israel. Arab national-
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ism ceased to be the driving force of Egypt’s foreign policy. These changes laid the foundation for a rapprochement between Cairo and Tehran. The shah reciprocated by allowing Soviet planes to fly over Iranian
territory to deliver military supplies to Egypt during the 1973 war and endorsed the Egyptian-Israeli peace efforts that followed during the rest of the decade. The honeymoon did not last long. Regional and domestic developments in Tehran and Cairo drastically changed the dynamics between the two nations. In 1979, Ayatollah
Khomeini overthrew the shah and established the Islamic Republic of Iran. The new Iranian leaders strongly
condemned the recent Egyptian-Israeli peace treaty. The tension was exacerbated when Sadat welcomed the
deposed shah to Egypt (where he died and is buried). In 1981, Sadat was assassinated by an Islamist group and
was succeeded by his vice president, Hosni Mubarak. Like most other Arab leaders, Mubarak followed Sadat’s
policy and supported Iraq in its war with Iran (1980-88). There is a large body of literature on AmericanIranian relations and, to a lesser degree, on the confrontation between the Islamic Republic and the Jewish
state. Little has been published on the vicissitudes of the relationship between Cairo and Tehran in the last 30
years. This study seeks to fill this void. I examine the areas of contention: sectarianism, Gaza (Hamas), Lebanon (Hezbollah), the Persian Gulf (Iraq, Bahrain and the United Arab Emirates), the nuclear issue and regional
security. In the concluding section, I discuss the unsuccessful efforts to reach a rapprochement and whether a
thaw is likely in the foreseeable future.
For a short period, between 1973 and 1979, Egypt's pro-western outlook and abandonment of panArabism, which had driven Egyptian foreign policy since 1952, allowed for more cordial relations with the
Shah's pro-western Iran. However, after the 1979 Iranian Revolution, their sense of long civilization and culture once again created rivalry and competition for leadership in the Middle East. 1979 was the main turning
point for Egyptian - Iranian relations. At the time when Iranian revolutionaries were chanting anti-American
slogans and occupying the U.S. embassy in Tehran, Sadat was making peace with Israel. The Egyptian government went on to offer the Shah and his family political asylum in March 1980 which further increased
Egyptian - Iranian tensions. Today, Iran enjoys diplomatic relations with all the Arab states except Egypt. Although Rafsanjani and Khatami worked in a more pragmatic way to improve the relationship after the Iran Iraq War, the relationship has remained moribund up to 2003 when there have been some signs of limited political contact. Still, Egypt and Iran have many features in common, such as: geographical proximity and some
similar approaches to regional policies such as support for a Weapons of Mass Destruction Free Zone in the
Middle East (WMDFZME), influencing Israel to sign the Non-Proliferation Treaty (NPT) and dismantle its
nuclear arsenal, support for Palestinian statehood, and opposition to the U.S. invasion of Iraq in 2003 (including agreeing on the leading role of the UN in conflict resolution). They also have social, cultural and religious
commonalities, such as being amongst the most populous countries in the Middle East (along with Turkey),
giving Islam a major role in their respective societies (albeit Sunni and Shi'a), membership of the Organization
of the Islamic Conference (OIC) and representation within its Jerusalem Committee (created by the OIC to
advance the cause of Jerusalem and protect its Islamic identity). The potential for a rapprochement based on
these points of policy convergence therefore remains good. Unsurprisingly, bilateral trade has suffered. In
2001, following centuries of economic and political engagement, Egypt's imports from Iran were a meagre $11
million. Trade and economic engagement could improve but only when diplomatic relations are re-established
and political relations advance. Egypt does not currently grant any visas for unofficial Iranian visits to Egypt,
including NGOs, businesspeople or politicians. Egypt has seven Shiite shrines which could attract around
50,000 Iranians if they were able to obtain visas. In turn, Iran could invest in Egypt's oil industry.
After the 2003 Iraq War, Iranian president Khatami travelled to Egypt in 2004 and resolved the dispute
with Egypt over naming one of the main streets in Tehran after Khalid Islambouli, one of Sadat's assassins
from Egyptian Islamic Jihad. In 2012, president Morsi made a historic trip to Tehran to attend the Non-Aligned
Movement meetings, the first of any Egyptian president since 1979. In 2013, Ahmadinejad made a similarly
historic visit to Cairo in the hopes of advancing a post-sectarian formula which included the creation of a new
'resistance axis' with Egypt. President Morsi was therefore far more accommodating of Qatari and Iranian attempts to extend their regional influence into Egypt and beyond. The advantage of Iranian support for Morsi
was allegedly tied to intelligence cooperation for both foreign and domestic ends. If the meetings had re-
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mained relatively benign and concentrated on addressing sectarian issues, the political contact could have
sparked a renaissance in bilateral cooperation. Instead, immediately following the popular ouster of president
Morsi, backed by the Egyptian military, president Sisi re-established a close working relationship with Saudi
Arabia and the UAE in particular which have long viewed Iran with distrust. On GCC security, the dispute between Iran and the UAE over Abu Musa, the Greater and Lesser Tunb islands has been rolling on since the eve
of British withdrawal from the Gulf in December 1971. However, it has not been important enough for the
UAE or Saudi Arabia to cut relations with Iran. More important is perceptions that Iran is undermining GCC
security through its influence over Shi'a minorities and through its regional hegemonic aspirations. Indeed, any
nuclear deal with Iran is expected to contribute to a resurgent Iran and U.S. support for a rebalance of power in
the region. Egypt, apart from cultural and religious ties to the GCC, it is also a regional power, and is therefore
inclined to agree with GCC analysis on Iran. At the same time, Cairo remains dependent on the GCC states for
aid, investment and development. On the Israel - Palestine conflict, Egypt has been a pioneer of normalizing
Arab relations with Israel and sustaining a cold peace. In contrast, Iran has supported Hezbollah in southern
Lebanon, Hamas and Palestinian Islamic Jihad, with some success in challenging the Israeli Defense Forces
(IDF). It is now allegedly supporting the Houthis in Yemen. This support for non-state actors in theatres of
proxy conflict is increasingly viewed through a sectarian lens, and is an issue which goes to the heart of Egyptian - Iranian antipathy. However, as the Iranian position on the Middle East Peace Process has shifted over
time to adopt a more moderate policy from 1995; this area of contention could edge towards resolution with
further negotiation. On Syria and Gaza, more cooperation could be forthcoming and as track two diplomacies
continues, and there are opportunities for more official visits to lead to a breakthrough. The rationale for the
continued malfunctioning Egyptian - Iranian relationship therefore appears to be fundamentally psychological
and due to Egypt's relationship with Saudi Arabia which is aimed at trying to roll back Iranian influence in the
region. During the Arab Spring when national security is at its zenith in Egypt, the last thing Cairo needs is to
officially recognize Iran when Sisi has publicly tied Egyptian national security to GCC security and when there
are still fears about Iran's support for violent Islamist groups, including the Houthis in Yemen. It would also be
risking vital income and support from Egypt's largest Arab donors and therefore compromise Sisi's chance at
implementing both his economic and political agenda. Unless and until there is a new rationale for a reorientation in Egypt's regional relations which could follow progress on regional security measures after the P5+1
deal, a bilateral relationship with Iran will remain elusive. On July 3 2013, the Muslim Brotherhood's rule in
Egypt was toppled amid demonstrations by millions of Egyptians who came to the streets of Cairo to voice
their dismay and request a change. Most of Iran's allies in the region celebrated the change except for Iran, despite that both Islamic governments in Cairo and Tehran had strained ties. Both former presidents of the two
countries, Mohammed Morsi and Mahmud Ahmadinejad, visited the other country's capital, but neither was
capable of coming back to his office with an appropriate memorial picture to add to the history album of both
nations. Iranian media addressed the change in Egypt as a coup d'état, while officials in Tehran continue to
equally criticize the new Egyptian leadership and the former one. According to an Egyptian diplomat who
spoke to Al-Monitor on condition of anonymity, Cairo tried its best to explain to the Iranians that the Muslim
Brotherhood was outside the equation and that those ruling the country today wanted real, solid and everlasting
relations with Tehran: "We sent two delegations to Tehran; none was received by senior level officials, while
another group of pro-Brotherhood personalities enjoyed a warm welcome and was received by high level officials, including Ali Akbar Velayati, Iran's supreme leader adviser,” the diplomat said. The pro-government
Egyptian delegations visited Tehran in December, while the third delegation that’s said to be close to the
Brotherhood arrived in Tehran in January. Another Egyptian source, one of the main leaders of the June 30
demonstrations that helped topple former president Mohammed Morsi, and whom I met last week in Beirut,
told me that there's a feeling that Tehran was cautious about a future, prominent role that might be played by
Egypt in the region, and this might be one of the main reasons behind the Iranian reluctance. With the tectonic
shifts in the political landscape of the Middle East yet to settle, much still hangs in the balance. For Iran, this
presents an opportunity to enhance its standing and gain new influence as countries such as Egypt make the
transition towards a more democratic system of governance, which inevitably entails greater influence for Is-
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lamist groups and parties. The ruling elite in Iran was delighted when the Arab Spring increased the prominence of the Muslim Brotherhood in Egypt, and even more so when Mohamed Morsi was elected president of
Egypt earlier this year. Tehran believed it would finally get the chance to establish a working relationship with
a major country in the region whose leadership shared some of its Islamist values. President Morsi, however,
has turned out to be more reticent. The relationship between Egypt and Iran has been rocky throughout the
post-Second World War period. While maintaining diplomatic relations, the two countries often found themselves at odds with one another because of their respective ideological allegiances. Relations between Nasser’s
revolutionary Egypt and Iran began to sour when Iran’s Prime Minister Mohammad Mossadegh was toppled in
a CIA-backed coup in 1953 and the Shah became increasingly dependent on the US. Nasser saw this and the
Shah’s de facto recognition of Israel as a betrayal. Nasser’s support for anti-Shah groups then formalized the
split. When Anwar Sadat came to power in October 1970, Egypt adopted a more westward-looking foreign
policy which naturally brought it closer to the monarchy in Tehran. This close relationship and Sadat’s signing
of the Camp David Accords became liabilities in the eyes of the newly established Islamic Republic. When
Sadat was assassinated in October 1981, a street in Tehran was named after the ringleader of the assailants.
The two states broke off diplomatic relations and have yet to restore them. Relations did not improve as
Egypt supported Iraq during the 1980-1988 Iran-Iraq War, but following Khomeini’s death, some Iranian political figures hoped for an improvement in relations with Egypt. Former President Ali Akbar Hashemi Rafsandjani said he “wanted to re-establish ties with Egypt, but could not”. Throughout his presidency, Mohammad Khatami tried to develop trade relations with Egypt as well, but it was really only after the revolution
which ousted Mubarak in February 2011, that Iran found an opportunity to try to mend fences.
In a post-Mubarak world on 22 February 2011 and for the first time since 1979, Iran sent two warships through
the Suez Canal to Syria for a training exercise. In its request for permission, Iran said the ships would have no
military equipment, nuclear material or chemicals on board and Egypt subsequently allowed the ships safe passage. Israel called this an Iranian provocation that ‘Israel cannot forever ignore’. A year later, Iran repeated the
action. A further series of exchanges between Iran and Egypt suggested relations were on the mend. In April
2011, the Egyptian government’s spokesperson stated: ‘The former regime used to see Iran as an enemy, but
we don’t.’ That same summer, an Egyptian delegation visited Tehran and met President Mahmud Ahmadinejad and Foreign Minister Ali Akbar Salehi. Ahmadinejad showered the Egyptians with praise, saying:
“Egypt is cherished and we will invest there with all our weight (…) we are more than ready to put all our expertise and capabilities at Egypt’s service. At the same time, Egypt’s relations with Israel were souring. Egypt
blamed Israel for starting hostilities that led to violence in the Gaza strip in March 2012 and, in spite of the 33year-old peace treaty, an Egyptian parliamentary resolution stated: ‘Egypt will never be the friend, partner or
ally of the Zionist entity (Israel) which we consider as the first enemy of Egypt and the Arab nation.’ In early
2012, after winning the first round of Egyptian elections, the Muslim Brotherhood raised the possibility that
the peace treaty with Israel would no longer be binding. This made Israel nervous and raised the specter of
Egypt turning to Iran in one way or another. But the new Egyptian government played an intricate balancing
act to avoid alienating its allies. It maintained an ambiguous stance Iran: In July 2011, while courting Gulf
states at a meeting of the Arab League, the then Egyptian foreign minister and newly elected Arab League
chief, Nabil Al-Arabi said: “Relations with Iran won’t be at the expense of Egypt’s relations with the Arab
Gulf, or expense of Gulf states’ security and stability.” This helped to woo Gulf Cooperation Council members, who individually pledged significant economic assistance packages to Egypt, including $3 billion from
the United Arab Emirates and $4 billion from Saudi Arabia, likely in an effort to coax Egypt away from Iranian influence. To Iran’s dismay, this was followed by assurances from the Muslim Brotherhood that despite
recent statements, the peace treaty with Israel would be upheld. When Morsi, one of the leading figures of the
Muslim Brotherhood, won the presidential elections in June 2012, Iran rushed to congratulate him and called
his victory one of the ‘final stages of the Islamic Awakening’. But when Iran’s Fars News Agency published
an interview in which the new president allegedly called for closer ties with Iran, Morsi was quick to deny it. It
seems Tehran wrongly assumed that Morsi’s victory guaranteed a rapprochement with Egypt. Although a rebalancing towards Iran seems to be in the works, it is clearly not on a scale or at the speed hoped for in Tehran.
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Nevertheless, Iran continued its efforts to strengthen relations and invited Morsi to attend the summit of the
Non-Aligned Movement (NAM) that Tehran was hosting in August. After much suspense, it was announced
that Morsi would attend, but only for a few hours on his way back from a visit to China. The decision – like the
meeting itself – was criticized as implying endorsement of the legitimacy of the Iranian regime. For example,
Thomas Friedman of the New York Times wrote a scathing piece stating: ‘(Morsi) is lending his legitimacy to
an Iranian regime that brutally crushed just such a movement in Tehran. This does not augur well for Morsi’s
presidency. In fact, he should be ashamed of himself.’ In such a situation, it is custom that the state handing
over the presidency is present when the first meeting is held in the successor state. Declining the invitation
would have been a strong anti-Iran statement – stronger than Morsi was willing to make at a time while he was
still formulating the new government’s foreign policy. He wanted to keep his options open: “We need to establish relations with all countries worldwide. Morsi’s visit to Tehran followed the same pattern. For him, the relationship with Iran – a regional power too big to ignore – does not yet need to be clearly defined. Morsi chose
to go to Tehran because it was the lesser of two evils. Most significantly, Morsi, in a statement made at the
opening of the summit, stuck to his view that Assad must step down. His voicing of support for the Syrian uprising was a clear snub to Iran, which has made clear that it is supplying the Syrian regime with political, military and technical assistance in its battle against the rebels. In addition, he demonstrated that from now on
Egypt would conduct a foreign policy that was independent of foreign constraints and put its own interests
first. He had outlined this vision in a piece written before he was elected: ‘Egypt must emerge again…to occupy its rightful place on the world stage. Egypt's destiny is to lead. If I am elected on Sunday, I will make sure
that Egypt fulfils its destiny.’ Initially, Iran panicked: coverage of Morsi’s speech was contradictory and one
interpreter mistranslated it, replacing Syria with Bahrain so that his comments were in line with the regime’s
rhetoric. Morsi also received criticism from an Iranian official who labeled him politically immature. A few
days later, an Iranian official said the speeches showed Iran’s ‘high tolerance’ for criticism. And despite Morsi’s snub, Iran continued to call for cooperation with Egypt. Morsi’s outreach to Iran despite their differences,
demonstrated that he planned to conduct a pragmatic but robust foreign policy. Morsi is aiming to re-establish
Egypt’s former position as a regional power. But he will do so by keeping his options open, courting all those
willing to work with Egypt. Morsi will uphold existing agreements and strategic relationships with countries
such as Israel and the United States, while breaking with Mubarak’s very pro-western foreign policy. In an
interview with the New York Times while in the US, Morsi made it clear that he would not be a US puppet but
was nevertheless keen to continue relations with Egypt’s ‘real friend’. But Morsi will also continue to engage
in trade talks and political dialogue to solve regional problems with Iran. According to a former Egyptian ambassador, Egypt sees Iran as ‘a modern Middle Eastern state with a rich heritage, strategic location in the vicinity of generous oil and gas resources, and an active foreign policy’. This is not a country that can be ignored.
But Morsi also does not want to end up being seen as veering too close to Tehran. Thus, despite representing
the Muslim Brotherhood, an Islamist party, his foreign policy has so far not been primarily determined by
ideological convictions. Finally, Morsi’s foreign policy will also be geared towards both preserving his popularity at home, and more importantly, boosting the ailing Egyptian economy. An increase in unemployment
coupled with falling investment and structural problems, has led to growth in real GDP of only 1.5% according
to the IMF. To that effect, Morsi will continue to reach out to the West, China and the Gulf countries, to secure
financial assistance to overcome Egypt’s rising economic problems. But it is likely that Morsi will be faced
with numerous bumps along the road. Conducting a balancing act in an effort to keep all of Egypt’s allies and
neighbors happy will not be easy. In fact, it will undoubtedly make all parties nervous about Morsi’s true intentions. This is certainly true regarding the US. Following a spate of protests in the Middle East in September,
the US decided to hold off on making a final decision on aid to Egypt (which previously amounted to roughly
$1.5 billion a year). In the region, most of Egypt’s neighbors have noted the change in its foreign policy. The
trick for Morsi now will be to ensure that his juggling act does not end up penalizing Egypt’s current relationships. As for Iran, given its current situation - weakened economically by sanctions and politically by changing
regional dynamics and continued international isolation - it is content to accept Morsi’s statements on Syria, if
it means that the two countries can establish a new pattern of cooperation. Iran jumped at the occasion to
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demonstrate that it is able to accept criticism, even when it is delivered on its soil. If Iran is able to capitalize
on Egypt’s newfound responsiveness, and get a concrete deal on oil sales for example, then it will have won a
new partner helping it to mitigate the effect of sanctions. In the meantime, Iran can at least argue, plausibly,
that it is not as isolated as the West would like it to be. The developments in the relationship between Egypt
and Iran will complicate matters for those negotiating with Iran on its nuclear programme. Should Iran feel as
though it is getting something concrete out of its rapprochement with Egypt, then it will feel less isolated and
will likely be emboldened in its desire to stand up to the West. With all this in mind, the EU must approach the
evolving Egyptian-Iranian relationship with caution and pragmatism. Regional, if not always literal, neighbors
like Egypt will probably never join the ‘isolate Iran’ campaign as enthusiastically as those participating from a
safe distance. This should not necessarily be seen as a serious problem but rather a reality that can allow for a
constructive development of ties that can ease some of the tensions that fuel many of the problems that affect
people in the region and beyond. Compared with most of their neighbors, Egypt and Iran share several distinguishing characteristics. Along with Turkey, they are the most populous countries in the Middle East. A large
population means a well-educated and talented workforce. Egyptian and Iranian workers and professionals
(teachers, doctors and business people) have made significant contributions to socioeconomic development not
only at home, but also in neighboring states. Finally, Cairo and Tehran trace their histories to some of the most
ancient and glorious civilizations in the world. This multi-millennium-long history has created and reinforced a
strong sense of Egyptian and Iranian nationalisms. The combination of all these factors has cultivated and fed a
controversial self-perception in both Cairo and Tehran. Most Egyptians perceive their country as the leading
Arab state and claim, with some credibility, the status of a regional power. Similarly, Iran’s history and political culture underscore a strong sense of Persian pride and a deep-rooted perception of victimization. Stated
differently, many Iranians believe, with some justification that foreign powers (including Russia, Britain and
the United States) have conspired to deny them their “natural” status as the dominant power in the Middle
East.
The lack of full diplomatic relations between Cairo and Tehran does not mean a complete absence of dialogue. The two governments maintain interest sections in each other’s capital. Their officials interact with
each other in international conferences. In addition, several top Iranian officials have visited Cairo, held talks
with their Egyptian counterparts and met with President Mubarak. Relations between Cairo and Tehran improved substantially when President Khatami was in power (1997-2005). In 2001, President Mubarak met Foreign Minister Kamal Kharrazi, the highest-level meeting between Egyptian and Iranian officials since the 1979
revolution. The first meeting between the two countries’ heads of state took place on the sidelines of the UN
technology summit in Geneva in December 2003. In June 2006, Ali Larijani became the highest-ranking Iranian official to visit Egypt since the 1979 revolution. Eighteen months later, in January 2008, Gholam-Ali Haddad-Adel, the speaker of Iran’s Majlis, visited Egypt and held talks with President Mubarak. Finally, in May
2008, President Ahmadinejad offered to restore ties with Egypt, saying Iran was ready to open an embassy in
Cairo as soon as Egypt agreed to do the same in Tehran. He has since repeated the offer. Despite these highlevel contacts, full diplomatic relations have yet to be restored. Statements by Iranian and Egyptian officials
suggest that Tehran is eager to end the 30-year estrangement. Indeed, in the last several years Iranian officials
have sought to attract Egypt into a close alliance. An editorial in the Tehran Times argued, “The continuation
of this state of affairs, in which Iran and Egypt have no diplomatic relations, is not in the interests of the Islamic world.” It is important to remember that Iran has been under U.S. sanctions for the last 30 years and that
most European powers have increasingly taken the American side, due to the failure of their negotiations with
Iran over its nuclear program. Warmer relations with a Middle Eastern powerhouse like Egypt would alleviate
some of this diplomatic and economic pressure. Furthermore, the Iranians believe an alliance among Tehran,
Damascus, Baghdad and Cairo would stabilize the region and weaken American influence. This Iranian eagerness to form a regional alliance with Egypt does not seem to be shared by Egypt. Cairo remains suspicious of
Iran’s intentions and sees little benefit, if any, from warmer relations with Tehran. Domestically, Cairo is concerned about Iranian ties to Egyptian Islamist organizations. Regionally, the two powers pursue different, and
often conflicting, strategies with regard to Iraq, Israel and Lebanon. Internationally, the Bush administration
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sought to isolate Iran. While the Obama administration has offered to “engage” Iran, this offer would not last
forever. Washington is seriously considering imposing severe diplomatic and economic sanctions on Iran if
negotiations with Tehran over its nuclear program do not succeed. Under such circumstances, a rapprochement
with Iran is not likely to benefit Egypt. These conflicting motives, perceptions and strategies suggest that a
rapprochement between Cairo and Tehran is unlikely in the foreseeable future. Since the fall of Hosni Mubarak
in February 2011, Iranian officials have worked with Egypt’s interim government to slowly restore diplomatic
ties. Shortly after Mubarak stepped down from office, the Islamic Republic issued its first diplomatic challenge
to the Egyptian government by requesting permission to pass two of its warships through the Suez Canal, the
first such passage by an Iranian naval vessel since the Islamic Revolution in 1979. The Egyptian government
acquiesced under the condition that the vessels did not carry “military equipment, nuclear materials, or chemicals.” An Egyptian government spokesperson said a few months later that Mubarak’s regime “used to see Iran
as an enemy, we don’t.” It is clear, however, that in the wake of the Arab Spring friction still remains between
the two countries. In May 2011, Egyptian authorities arrested and deported an Iranian diplomat for passing
intelligence reports to Iran’s government. In July 2011, Egyptian Foreign Minister Nabil Al Arabi told his
Saudi counterpart that “relations with Iran won’t be at the expense of Egypt’s relations with the Arab Gulf, or
their expense of security and stability.” Despite these issues, the high-level visit of Iranian officials to Cairo in
August 2011 suggests that Iran and Egypt may be on a path to restore official ties.
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Turkish-Israeli relations have intrigued observers and scholars. To some they looked special, to others
they appeared abnormal, and for many they seemed worth studying. It is especially rewarding to compare and
contrast the two most dramatic episodes in the history of the relationship: the secret peripheral alliance of the
late 1950s and early 1960s, and the strategic alignment of the 1990s. In schematic terms, bilateral relations between Turkey and Israel evolved within the framework of two distinct, yet intersecting triangles: the first being
the Turkish-Israeli-Arab triangle, the second, the Turkish-Israeli-American triangle. The first triangle was negative in nature, in the sense that the overriding assumption was that the parties viewed bilateral relations as
mutually exclusive and unable to thrive simultaneously. The second triangle, by contrast, was altogether positive, as each of the parties viewed the three sets of bilateral relations as mutually reinforcing.
Turkey was the first Muslim country to recognize Israel`s independence in 1949; following this, Turkey
balanced its relations between Israel and the Arab states. Ankara had for years been the only Muslim country
to have recognized Israel both de facto and de jure. Relations with Turkey were therefore of crucial strategic,
political and diplomatic importance. In other words, Turkey was a strategic asset, a pivotal country for Israel
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in the years of its total isolation in the region. Turkey’s first diplomatic mission in Israel was a "Legation" and
was officially inaugurated on 7 January 1950 and the first Turkish Chief of Mission, Seyfullah Esin presented
his credentials to Chaim Weisman, President of Israel.
Throughout the years Israel-Turkey relations had their ups and downs. The lowest point was in November 1956, after the Sinai Campaign. Egypt exploited the war for propaganda against Iraq, Turkey's partner in
the pro-Western Baghdad Pact, and against Turkey itself because of its close relations with Israel, which had
attacked Egypt together with Britain and France. The Turkish government decided to reject the proposal of
Prime Minister Adnan Menderes to sever relations with Israel. However, in order to protect the position of
Iraq's prime minister, Nuri-As-Said, the level of relations was reduced from that of ministers to chargé'd'affaires. In August 1958 there was a considerable improvement in relations between Israel and Turkey, on the
background of their great concern about the subversive activities of the Egyptian ruler, Gamal Abd al-Nasser,
in the Middle East, conducted with the support and encouragement of the USSR. This concern grew after the
military coup in Baghdad on 14 July 1958, which destroyed the pro-Western Hashemite regime. On 29 August
1958 Israeli Prime Minister David Ben-Gurion and an entourage of officials from the Foreign Ministry and the
security forces made a secret visit to Ankara under cover of night. During the meeting with their Turkish opposite numbers, it was decided to unite the anti-Nasser forces in the Middle East: Israel, Turkey, Iran and Ethiopia, with the support of the US; and to initiate political, security, economic, scientific and cultural cooperation
among them. It was also agreed to raise the level of the Israeli and Turkish representations to the level of embassies, but Turkey evaded implementing the agreement and this decision was never carried out. Despite the
lack of full relations, a period of intense contacts between Turkey and Israel began, which were mostly covert.
These ties were placed in jeopardy after a military coup occurred in Turkey on 27 May 1960, which eliminated
the government that had established special relations with Israel. However, the new rulers promised that the
ties would continue, on condition that they were conducted discreetly and without publicity. The new regime
also evaded putting into practice the decision for an exchange of ambassadors between Turkey and Israel. As
an alternative, it was proposed that the personal rank of minister was given to the heads of the legations in each
country. Israel agreed unwillingly to this arrangement.
The period of the military regime in Turkey (1960-1961) was characterized by instability and Israel
thought it wise to refrain from bringing up the issue of full diplomatic relations and to focus on efforts to give
content to the relations between the two countries. After elections in October 1961 a civilian government was
formed, led by Ismet Inonu, the father of relations between Turkey and Israel. Israel believed that the time had
come for action towards normalization of relations; however, its efforts in this area did not succeed. Turkey
was in no hurry to act. In talks with Israeli representatives, especially with the Israeli minister in Ankara,
Moshe Sasson, Turkish government officials claimed that the "right time" must be found, but this "time" was
repeatedly postponed. An important element in the Turkish government's reluctance to normalize its relations
with Israel was fear of the negative effect of this step on Turkey's relations with the Arab countries. In addition, Turkish politicians acted out of consideration for pro-Islamic elements in Turkey itself. An additional obstacle that arose later was the Cyprus problem. On 1 July 1964 an attempt was made to settle the problem at
the highest level, when the heads of the governments of Israel and Turkey, Levi Eshkol and Ismet Inonu, met
in Paris. Inonu presented the obstacles for normalization of relations, and he and the Turkish foreign minister,
Erkin, who was also present, declared that "the matter is decided and on my desk, for carrying out when the
time is right" However, it was not dealt with during their terms of office or during that of their successors, until the end of the period presented in this publication.
The Turkey-Israel relations were affected by this general change. Turkey’s efforts to enhance its relations with neighboring Arab countries resulted in a decline in Turkish-Israeli relations. Further, an event occurring on June 5, 1964 deeply affected Turkey’s perception toward the West. That was a letter sent by the United
States President L. Johnson to Prime Minister Ismet Inonu, preventing Turkey from intervening the Cyprus
conflict to protect the Turkish minority there. Afterwards, the West, in general, lost credibility in the eyes of
Turkish intellectuals and political elite. As a result, Turkish foreign policy visibly shifted from pro-Israeli to
pro-Arab/Palestinian. Later on, Turkey allowed Palestinian Liberation Organization (PLO) to open a bureau in
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Ankara in 1976 and even officially started diplomatic relations with PLO in 1979. The Turkey-Israel relations
were affected by this general change. Turkey’s efforts to enhance its relations with neighboring Arab countries
resulted in a decline in Turkish-Israeli relations. Further, an event occurring on June 5, 1964 deeply affected
Turkey’s perception toward the West. That was a letter sent by the United States President L. Johnson to Prime
Minister Ismet Inonu, preventing Turkey from intervening the Cyprus conflict to protect the Turkish minority
there. Afterwards, the West, in general, lost credibility in the eyes of Turkish intellectuals and political elite.
As a result, Turkish foreign policy visibly shifted from pro-Israeli to pro Arab-Palestinian. Later on, Turkey
allowed Palestinian Liberation Organization (PLO) to open a bureau in Ankara in 1976 and even officially
started diplomatic relations with PLO in 1979. Turkey also condemned Israel’s decision to make Jerusalem as
its capital in 1980. Overall, Turkey-Israil relations generally went “cold” throughout the 1980s. In 1980, Turkey protested Israel's declaration of Jerusalem as its capital and withdrew its consulate. Between 1983 and
1989, Prime Minister Turgut Ozal emphasized improved relations with the Arab world.
Turkey recognized Palestinian Liberation Organization (PLO) in 1975 during the Ankara visit of Farouk
Kaddoumi, the Political Bureau Chief of PLO. Relations gained momentum when Turkey allowed PLO to
open a diplomatic representation in Ankara following the meeting of the Organisation of Islamic Cooperation
in Istanbul in May 1976. Although the assassination of two Turkish police officers and the subsequent occupation of the Egyptian Embassy in Ankara by Palestinian guerrillas in 1979—the year in which PLO leader
Yasser Arafat visited Bulent Ecevit in Ankara—stirred great reaction, PLO representation sustained its activities in Turkey. As in 1967, Turkey did not open Incirlik Air Base during the third Arab-Israeli war in 1973.
However, permitting Soviet Union air crafts providing arms assistance to Arab countries to use its airspace,
Turkey displayed a change in its stance. By 1980, the relations between the two countries were strained once
again. The annexation of Eastern Jerusalem by Israel and Israel’s subsequent declaration of Jerusalem as its
“indivisible and eternal” capital sparked huge reaction in Turkey. Turkey declared that it would not recognize
Jerusalem as Israeli land, downgraded its diplomatic relations with Israel to a minimum, and temporarily
closed down its consulate general in Eastern Jerusalem. During this period, Turkey supported all the resolutions supporting Palestinians’ rights at the UN. When PLO declared the founding of the Palestinian state in
November 1988, Turkey recognized the Palestinian state before Arab countries such as Egypt, Syria and Jordan. Meanwhile, despite the tensions, Turkey and Israel continued to cooperate in the field of security: Israel
shared with Turkey the information and documents on PKK and ASALA, which had been acquired during the
occupation of Beirut. There was a change in Turkey’s attitude towards PLO around this time. The main reason
for this change was the fact that Beirut based organizations such as PKK and ASALA — officially regarded as
terrorist groups by Turkey were receiving moral and financial support from PLO. Distressed by the developments and the gap in authority in Northern Iraq following the 1991 Gulf War, Turkey started to shape its policies in the region with security concerns. Since Syria, Iraq and Iran were regarded as unreliable neighbours,
maintaining good relations with Israel came to be perceived as a safeguard.
Despite strategic cooperation throughout the Cold War, the transformation of Turkish-Israeli relationship into a distinct strategic alliance occurred in 1996 with the penning of a comprehensive agreement on military cooperation. While there are certainly a variety of explanations for such changes, two themes stand out as
being of higher priority. Firstly, Turkey was interested in safeguarding its Western credentials it had been trying to do so since the establishment of the Turkish Republic in 1923 and as Nachmani argued, Turkey’s repeated rejection by the West and Europe provides the context for Turkey’s interaction with Israel both countries, in defiance of their geographical location, nurse Western aspirations and rule out integration into an Islamic Middle East. They find that their Western character and their usefulness to Western ends have both been
placed in doubt by termination of the Cold War; they collaborate so as to survive as Western societies. Secondly, the Turkish-Israeli alliance was meant for the former’s domestic political consumption. It was the Turkish military that negotiated and ultimately signed the alliance protocols to demonstrate to the Islamic government of the time [under the premiership of Necmettin Erbakan] that it was them who had the upper hand in
deciding Turkish policy matters, not the religious politicians. Additionally, Jung noted that Israel provided military technology for Turkey’s ambitious national defence industry needed to protect itself against pending and
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perceived internal and external threats from radical Islam and Kurdish separatists. As Benli Altunışık pointed
out, During most of the Cold War, Turkey had a limited influence in the Middle East. Turkish foreign and security elites defined the region as unstable and conflict-ridden and thus tried not to get drawn into the Middle
Eastern swamp. The only opening Turkey made towards its regional neighbours was Israel. According to Bir,
Deputy Chief of Staff of the Turkish Armed Forces from 1995 to 1998 who negotiated several landmark Turkish-Israeli military agreements, establishing formal ties with Israel sent a message to the international community about Turkey’s plan to align itself with the West.6 According to Inbar, the Turkish-Israeli strategic partnership in the 1990s was mainly based on cooperation in the national security sphere, common perception of
the region as hostile and a shared sense of otherness. Both Turkey and Israel, Inbar notes, were status-quo
powers in the region who aimed at enhancing their deterrence capability vis-à-vis Arab countries in the region
by creating a synergy of military might which, at the same time, ‘enhanced each country’s defensive posture.
Both countries felt it necessary to combine their forces to fight regional isolation and to deter potential warmaking directed against them, be it from irredentist groups seeking secession and creation of their own state
(e.g. Kurds and Palestinians) or from states such as Syria, Iraq and Iran. Changes in Turkish-Israeli Relations
Turkish-Israeli cooperation was also based on sharing intelligence, participating in joint military exercises and
securing deals in the defence industry. However, as Minasian argued, these military trainings were conducted
to indicate that the alliance was to serve as a deterrent against making war against each of them since both
Turkey and Israel possessed enough military power to provide for their own security. For Turkey, the alliance
with Israel had the additional plus in that the Jewish lobby in the United States supported Turkey against the
Armenian lobby, which tried to push the US Congress to adopt a law on the Armenian genocide. As for Israel,
securing friendship with a Muslim country decreased its feeling of loneliness and vulnerability in the region.
Inbar further notes that ties between Israel and Turkey reinforced the perception of Israeli military might,
which mitigated Arab ambitions to remove Israel from the map. For Israel, the alliance with Turkey also meant
that it could train on a territory with similar geography to Iran and could thus prepare itself for an eventual war.
The alliance kept other Muslim countries, in the region, in check and preserved the regional status quo, which
in turn, served the American interests of preserving stability in the region. Turkish-Israeli alliance in the 1990s
should therefore been as a continuation of Turkey’s role during the Cold War. In the early 1990s, with the end
of the Cold War, during a period when the Arab-Israeli peace process gained momentum, Israeli–Turkish relations also moved into high gear. Diplomatic ties were upgraded to embassy-level status, joint military exercises began and intelligence cooperation was expanded. In addition, economic relations boomed since the mid
1990s Turkey has been the number one tourist destination for Israelis. The remarkable upgrading of relations
with Israel was the result of the emergence of an evolving international constellation, following the breakdown
of the Soviet Union, and the subsequent adoption of a new Turkish approach to a newly defined Greater Middle East. Turkey benefited only partially from the ‘peace dividends’ at the end of the Cold War, because it still
found itself in a volatile strategic environment. While free to adopt a more assertive foreign policy than during
the Cold War, it also viewed itself as encircled by dangerous neighbours and surrounded by hotspots of instability. Thus, the main context for Turkey’s rapprochement with Israel was the reorientation of its foreign policy.
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NATO-NUN SÜLHYARATMA ƏMƏLİYYATLARI
VƏ TƏRƏFDAŞ ÖLKƏLƏRİN İŞTİRAKI SƏVİYYƏSİ
Bu məqalədə NATO-nun sülhyaratma əməliyyatları və tərəfdaş ölkələrin iştirak səviyyəsi analiz edilir.
Müasir mərhəldə dünyada həllini tapmayan çoxsaylı münaqişə ocaqları qalmaqda davam edir. Bu
münaqişələrin tənzimlənməsi prosesində digər beynəlxalq və regional təşkilatlarla yanaşı, NATO-nun da fəal
iştirakını müşahidə etmək mümkündür.
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В данной статье анализируется суть миротворческой деятельности НАТО и уровень участия
государств-партнеров в этом процессе. Обосновывается, что на современном этапе в мире продолжают оставаться неразрешенные конфликты и наряду с другими международными и региональными
организациями НАТО также осуществляет миротворческие операции. Государства-партнеры принимают активное участие в миротворческих операциях НАТО.
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PEACEKEEPING OPERATIONS OF NATO AND LEVEL
OF PARTICIPATION OF THE PARTNER STATES
In this article is analyzed essence of peacekeeping activity of NATO and level of participation of the
partner states in this process. Locates that at the present stage in the world not resolved conflicts and along
with others international continue to remain and the NATO regional organizations also carries out peacekeeping operations. The partner states take active part in peacekeeping operations of NATO.
Key words: NATO, peacekeeping, international organizations, partner countries, peace, security.
Müasir mərhəldə dünyada həllini tapmayan çoxsaylı münaqişə ocaqları qalmaqda davam edir. Bu
münaqişələrin tənzimlənməsi prosesində digər beynəlxalq və regional təşkilatlarla yanaşı, NATO-nun da fəal
iştirakını müşahidə etmək mümkündür. Özünün ciddi transformasiyalar mərhələsini yaşayan NATO müasir
təhlükəsizlik sisteminin ən mühüm aktorlarından biri olaraq Avroatlantik məkanda və onun sərhədlərini aşaraq
sülhə və beynəlxalq birgə yaşayış qaydalarına yeni-yeni töhfələr verməkdədir. Missiyası, coğrafi məkanı və
say tərkibi genişlənən alyansın fəaliyyətində ən mühüm istiqamətlərdən biri də sülhyaratma və ya sülhməramlı
əməliyyatlarda iştirak etməsi ilə bağlıdır. Tərəfdaş ölkələr NATO-nun sülhyaratma əməliyyatlarında yaxından
iştirak etməklə beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında ciddi töhvələr verirlər.
NATO tərəfdaş ölkələrlə əlaqələrin sıxlaşdırılması fonunda onların sülhyaratma əməliyyatlarında daha
yaxından iştirakını təmin etmək üçün toplantıların keçirilməsi və konseptual əsasların yaradılmasını məsələsinə
xüsusi diqqət yetirmişdir. Belə ki, 1994-cü il iyun ayının 10-da İstanbul şəhərində ŞAƏŞ-nın xarici işlər
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nazirləri səviyyəsində növbəti sessiyası keçirildi. Sessiyada əsasən iki məsələ - SNT proqramının
reallaşdırılma səviyyəsinin təhlili və “Sülhyaratma əməliyyatları haqqında” Sülhyaratma zamanı Əməkdaşlıq
üzrə Xüsusi Qrupun hazırladığı yekun məruzə gündəlikdə dururdu. Qeyd etdiyimiz kimi, hələ 1993-cü ilin
iyununda, ŞAƏŞ-nın Afina görüşündə Xüsusi Qrupun birinci məruzəsi dinlənilərkən təsdiq edilmişdir. Bu
sənəddə ŞAƏŞ çərçivəsində sülhyaratma əməliyyatlarına aid bir sıra nəzəri məsələlər və əməkdaşlıq prinsipləri
öz əksini tapmışdı. Bundan əlavə əməkdaşlığın konkret sahələri – təcrübə mübadiləsi, birgə konsepsiya və
doktrinaların hazırlanması, hərbi hazırlıq, maddi-texniki təchizat və s. göstərilirdi. Xüsusi qrupun ikinci
məruzəsi ŞAƏŞ-nın 1993-cü il dekabr görüşündə təsdiq edildi. Bu, həyata keçirilən konkret əməliyyatların
işıqlandırılmasına həsr olunmuşdu. (Yuqoslaviya üzrə BMT qətnamələrinin icrası). İstanbulda qəbul edilən
yekun məruzə sülhyaratmanın siyasi və konseptual məsələlərinə və bu fəaliyyətin planlaşdırılması sahəsində
əməkdaşlığın texniki məsələlərinə aid idi. Təsdiq edilmiş məruzə münaqişə zonasına beynəlxalq sülhyaratma
qüvvələrinin yerləşdirilməsi və bununla da Rusiyanın MDB-də sülhyaratma təşəbbüslərinin
məhdudlaşdırılması baxımından böyük əhəmiyyətə malik idi. [3, 125]
Beləliklə, tərəfdaş-dövlətlər NATO-nun rəhbərliyi altında Balkanlarda sülhə yardım əməliyyatlarında ən
mühüm rol oynayıb, indi isə onlar həmçinin NATO-nun Əfqanıstandakı missiyasına öz töhfələrini verirlər.
Tərəfdaş-dövlətlərin bu əməliyyatlarda iştirakı Avro-Atlantika bölgəsi və onun hüdudlarından kənarda
təhlükəsizliyi artırır. Bu, tərəfdaş dövlətlərin qüvvələrinə NATO üzrə Müttəfiqlərin qüvvələri ilə birgə böhran
bölgələrində sabitliyin bərpası üzrə əməli fəaliyyət təcrübəsi toplamağa imkan verir. Bu həmçinin Şimali
Atlantika Alyansı üzv dövlətlərinin üzərinə düşən artan əməliyyatların yükünü azaltmağa kömək edir. Bundan
başqa, Tərəfdaşların NATO-nun rəhbərliyi altında əməliyyatlarda iştirakı digər ölkələrə böhran
tənzimlənməsində və qeyri-sabitliyin yayılmasının qarşısını almaqda yardım edilməsi məsələsi üzrə geniş
beynəlxalq konsensusun ifadəsidir.
Bir çox tərəfdaş dövlətlərdən olan hərbi qulluqçular üçün artıq NATO üzrə həmkarları ilə Şimali
Atlantika Alyansının mürəkkəb şəraitdə necə hərəkət etdiyi ilə tanış olaraq əməkdaşlıq etmək adət halını alıb.
Məhz bu amil “soyuq müharibə”nin sonuna qədər bölünmüş qitə şəraitində bir-birinə qarşı duran hərbi
ittifaqlarda iştirak edən hərbi qulluqçular arasında əlaqələrin yaxşılaşdırılması və etibarın və qarşılıqlı
anlaşmanın möhkəmləndirilməsi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün NATO və Tərəfdaş dövlətlər
XXI əsrin problemlərinə müqavimət göstərmək üçün əməliyyatlarda birgə fəaliyyət göstərirlər.[10]
2003-cü ilin avqustundan NATO Əfqanıstanda Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinə (BTYQ)
başçılıq edir. BMT-nin mandatı ilə həyata keçirilən bu missiyanın məqsədi Əfqanıstan iqtidarına 20 il davam
edən vətəndaş müharibəsindən sonra dinc quruculuğa başlayan ölkədə sülh və sabitliyin bərpa edilməsində və
onun təkrarən terrorçular üçün baza kimi istifadə olunmasının qarşısını almaqda kömək göstərməkdən
ibarətdir. İlkin mandata görə BTYQ-nin fəaliyyət dairəsi Kabil və ona yaxın rayonlar ilə məhdudlaşırdı, lakin
sonradan BMT-nin yeni mandatına əsasən, bu dairə paytaxtdan kənarda olan ərazilər nəzərə alınmaqla
genişləndirildi. BTYQ-nin iştirakı tədricən Əyalət Bərpa Qruplarının (ƏBQ) - mərkəzi hökümətin
hakimiyyətini genişləndirmək və ölkənin inkişafı və bərpa olunmasını asanlaşdırmaq məqsədilə əyalətlərdə
fəaliyyət göstərən mülki və hərbi şəxslərdən ibarət qrupların yaradıldığı şimal rayonları istiqamətində
genişləndi. 2004-cü ilin payızında bu qüvvələrin fəaliyyət dairəsinin Kabildən qərbə doğru genişləndirilməsinə
hazırlıq işlərinə başlanıldı.[1, 262] Bundan başqa, 8 həftə ərzində 2004-cü ilin oktyabrında baş tutmuş
prezident seçkilərinə hazırlıq və onun keçirilməsi prosesinə yardım göstərmək üçün Əfqanıstanda əlavə hərbi
qulluqçu kontingenti yerləşdirilmişdi. 2004-cü ilin sentyabrında BTYQ-da bəzilərinin yeni düzəldilmiş hərbi
polis hissələri və minasızlaşdırmaq üzrə qruplar kimi hərbi kontingentlər ayırmış olduğu 10 Tərəfdaş-dövlət
iştirak edirdi. Bundan əlavə Orta Asiyadan olan Tərəfdaş dövlətlər BTYQ bölmələrinə arxa yardımının təmin
edilməsinə kömək göstərir, çünki Əfqanıstana gəlməmişdən əvvəl hərbi texnikanın olduğu yüklər bir neçə
Tərəfdaş dövlətin ərazisindən keçməli idi. “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramı sayəsində inkişaf edən
münasibətlər NATO üzrə Müttəfiqlər tərəfindən hərbi texnikanın həmin dövlətlərin ərazisindən keçməklə
tranzit daşınması və onların ərazisində qüvvə və maddi vəsaitlər ehtiyatlarının yerləşdirilməsi haqqında
ikitərəfli sazişlərin hazırlanmasının bünövrəsini qoydu. Məsələn, Kabil və Əfqanıstanın şimal hissəsinə hava
körpüsü yaratmaq məqsədilə Almaniya və Özbəkistan Əfqanıstanla sərhədin yaxınlığında yerləşən Termezdəki
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hərbi təyyarə meydanından istifadə edilməsi haqda rəsmi saziş imzaladılar; Niderland və Qırğızıstan arasında
imzalanmış sazişə əsasən, Hollandiyanın F-16 qırıcı təyyarələri Bişkekdəki təyyarə meydanından istifadə edə
bilər; Tacikistanla bağladığı analoji sazişə əsasən, Fransa Düşənbədəki Arxa Təchizatı Mərkəzindən faydalana
bilər. [4, 271] Əfqanıstanın etnik tərkibinin müxtəlif olduğunu nəzərə alaraq, bir neçə Orta Asiya Tərəfdaşı
nüfuzlu yerli xadimlərə onlardan BTYQ məqsədlərinin dəstəklənməsi üçün istifadə edilməsi istiqamətində təsir
göstərə bilər.
Tərəfdaşların BTYQ əməliyyatları iştirakçılarına NATO-nn ənənəvi məsuliyyət zonasından uzaqlarda
göstərdiyi yardım Tərəfdaşlığın Şimali Atlantika Alyansı üçün bu qədər böyük əhəmiyyət kəsb etməsinin
səbəblərindən biridir.
Şimalı Atlantika Alyansının ilk sülhyaratma missiyası çərçivəsində NATO-nun tarixində ilk dəfə olaraq
qoşunların Bosniya və Hersoqovinada yerləşdirilməsindən sonrakı dövrdə Tərəfdaş-dövlətlərin hərbi
kontingentləri NATO-nun rəhbərliyi altında Balkanlarda keçirilən sülhə yardım əməliyyatlarının ayrılmaz
hissəsi oldu. İllər keçdikcə Tərəfdaş-dövlətlərin və NATO-ya daxil olmayan və NATO-nun rəhbərliyi altında
Bosniya və Hersoqovinada keçirilən sülhəyardım əməliyyatlarında iştirak edən ölkələrin hərbi qulluqçularının
payı 10%, Kosova Sülhyaratma Qüvvələrində (KSYQ) isə 18% təşkil etdi.
1995-ci il dekabrın 14-də Deyton Sülh Sazişinin imzalanmasından sonra Bosniya və Hersoqovinada
yerləşdirilmiş Həyata keçirmə Qüvvələrində (İFOR) 14 Tərəfdaş-dövlətdən olan hərbi qulluqçular xidmət
edirdi. BMT-nin mandatına əsasən İFOR-un sülh sazişinin hərbi aspektlərinin gerçəkləşdirilməsi üzrə
missiyası hərbi əməliyyatların qurtarmasını təmin etmək, müharibənin parçaladığı ölkənin yenicə yaradılmış
qurumlarının (Bosniya və Hersoqovina Federasiyası və Serbiya Respublikasının) silahlı qüvvələrini ayırmaq,
həmin iki qurum arasında ərazilərin təhvil verilməsini təşkil etməkdən ibarət idi.[6]
1996-cı ilin dekabrında İFOR say tərkibi az olan Sabitləşdirmə Qüvvələri ilə (SFOR) əvəz olundu. Hərbi
əməliyyatların yenidən başlanmasının qarşısını almaq və sülh prosesinin inkişaf etməsi üçün zəruri olan
mühitin yaradılması vəzifəsinə əlavə olaraq SFOR-a beynəlxalq birliyin bu ölkədə möhkəm sülh yaradılması
üzrə səylərində iştirak edən mülki təşkilatlara yardım göstərmək həvalə edilmişdi.[6]
Sülhyaratma qüvvələrinin hərbi qulluqçuları qaçqın və başqa yerlərə köçürülmüş şəxslərə öz evlərinə
qayıtmağa kömək edir və Bosniya silahlı qüvvələrinin islah edilməsinə öz töhfələrini verirdilər. Təhlükəsizlik
şəraiti tədricən yaxşılaşdığından ölkədəki Sülhə Yardım Qüvvələrinin sayı mərhələlərlə əvvəlcə orada
yerləşdirilmiş 60000 hərbi qulluqçudan 2004-cü ildə təqribən 7000 nəfərə qədər azaldıldı.
NATO-nun rəhbərliyi altında Bosniya və Hersoqovinada keçirilən əməliyyat, 2004-cü ilin dekabrında
təhlükəsizliyin qorunub saxlanması üçün məsuliyyət başda Avropa Şurası olmaqla əvəzedici missiyaya verilən
zaman başa çatdı. SFOR-un missiyasının uğurla yerinə yetirilməsi sülhyaratma və ölkənin bərpası vəzifələrinə
genişmiqyaslı uzunmüddətli səmtləşmənin düzgün olduğunu sübut edir, həmçinin NATO üzrə müttəfiqlərin və
Tərəfdaş-dövlətlərin Balkanlar bölgəsində əvvəlki onillik ərzində göstərdikləri və indi də Kosovoda nümayiş
etdirməkdə olduqları səbir, dözüm və sadiqliyə görə onlara bəxş olunmuş uğur idi.
Sabitləşdirmə Qüvvələrinin fəaliyyətinin başa çatması NATO-nun Bosniya və Hersoqovinadakı
öhdəliklərindən imtina etməsi demək deyil. NATO bu ölkədə əsas vəzifəsi Bosniya iqtidarında hərbi islahatlar
keçirməkdə və “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramında iştirak etməyə hazırlaşmaqda kömək göstərməkdən
ibarət olan qərargahını saxlayıb. O, həmçinin terrorizmə qarşı mübarizə, hərbi cinayətlərdə şübhəli bilinən
şəxslərin saxlanılması üzrə məsələləri həll edir və kəşviyyat məlumatlarının toplanmasını təşkil edir.[5, 47]
Müttəfiqlərin 78 gün davam edən və gedişində Yuqoslaviya Federativ Respublikasındakı hədəflərə
zərbələr endirildiyi hava hücumu kompansiyası nəticəsində Miloşeviç rejiminin beynəlxalq birliyin serb
qoşunlarının Kosovodan çıxarılması, etnik albanları sıxışdırmasına son qoyulması və qaçqınların diyara
qayıtmasına icazə verilməsi tələbləri ilə razılaşdıqdan sonra NATO-nun rəhbərliyi altında Sülhə Yardım
Qüvvələri Serbiya diyarı olan Kosovoda yerləşdirilmişdi.
NATO və Yuqoslaviya komandanlıqları arasında Hərbi-Texniki Razılaşma imzalanandan sonra BMTnin mandatı ilə bu diyarda Kosovo Qüvvələri (KFOR) 1999-cu ilin iyun ayında yerləşdirildi. Onların əsas
vəzifəsi hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasının qarşısını almaq, təhlükəsizlik şəraitini yaratmaq,
beynəlxalq humanitar səylərə və BMT-nin Kosovoda – Müvəqqəti Administrasiyası Missiyasına (BMTKM)
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yardım göstərməkdən ibarət idi.
Bu qüvvələrin tam sayca tərkibi ilk yerləşdirmə zamanı təqribən 43000 hərbi qulluqçu təşkil edirdi.
Qoşunların sayca tərkibi tədricən azaldılması nəticəsində onların sayı yarıdan da çox azaldı. 2004-cü ilin
oktyabrında 18000 nəfərdən ibarət olan bu qüvvələr bir çox NATO ölkələrindən, 9 Tərəfdaş-dövlətdən və
NATO-ya daxil olmayan 2 digər ölkədən – Argentina və Mərakeşdən olan hərbi qulluqçular daxil idi.
BMTKM ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində KFOR beynəlxalq birliyin yardımının demokratiyanın
möhkəmlənməsinə kömək etdiyi Kosovoda təhlükəsizlik şəraitinin yaradılmasına kömək edir. Normal həyatın
müəyyən qədər bərpa olunduğu və təhlükəsizlik şəraitinin yaradıldığı diyarda mülki hakiimiyyət təsisatlarının
yenidən yaradılması davam edir. Lakin, 2004-cü ilin martında etnoslararası zorakılığın qızışması göstərdi ki,
Kosovo əvvəlki kimi ciddi problemlərlə üzləşir və buna görə də orada böyük hərbi qüvvə iştirakına daim
tələbat vardır.
Sülh Naminə Tərəfdaşlığın əsas məqsədlərindən biri Tərəfdaş-dövlətlərin silahlı qüvvələrinin onların
NATO qüvvələri ilə sülhyaratma fəaliyyətində qarşılıqlı əlaqədə ola bilməsi üçün inkişaf etdirilməsindən
ibarətdir. İkitərəfli proqramlar və hərbi təlimlər Tərəfdaş-dövlətlərə sülhyaratma fəaliyyətində NATO
qüvvələri ilə birlikdə iştirak edə bilən hərbi hissələr yaratmağa kömək edir.[8] Ümumi xarici dilin (ingilis dili)
öyrənilməsi və qüvvə və vasitələrin əməliyyat uyğunluğunun inkişaf etdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Onların silahlı qüvvələri Şimali Atlantika Alyansının əməliyyat normalarına uyğunluğu getdikcə daha çox
yaxınlaşır ki, bu da onlara öz fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmağa, həmçinin bu fəaliyyətə NATO-da istifadə
olunanlara yaxın olan iş metod və sistemlərini tətbiq etməyə imkan verir. Bu sahədə Əməliyyat İmkanları
Konsepsiyası əsas rol oynayır. 1994-cü ildə Müttəfiq Qüvvələrinin Avropadakı Ali Baş Qərargahı (MQAABQ)
nəzdində yaradılmış Tərəfdaşlıq Əlaqələndirmə Qrupu NATO Strateji Komandanlığının SNT döyüş hazırlığı
və təlim məsələlərinin əlaqələndirilməsi üzrə fəaliyyətini təmin edir.[5, 7]
Tərəfdaş-dövlətlərin və NATO-ya daxil olmayan digər ölkələrin NATO-nun rəhbərliyi altında keçirilən
Sülhə Yardım Əməliyyatlarında iştirakı hərbi-siyasi çərçivə sənədinin müddəaları ilə tənzimlənir. 1995-ci ildə
MQAABQ nəzdində yaradılmış Beynəlxalq Əlaqələndirmə Mərkəzi bu fəaliyyətə imkan yaradır. Müxtəlif
dövlətlərin bu cür əməliyyatlarda iştirakı Maliyyə-Texniki Sazişə əsaslanır. Bu saziş öz hərbi kontingentini
ayıran ölkə ilə NATO arasında təkilf olunmuş qüvvə və vəsaitlərin qiymətləndirilməsi keçiriləndən sonra
işlənib hazırlanır.
Öz kontingentlərinin səmərəli fəaliyyətini təmin etmək üçün hər bir Tərəfdaş-dövlət onların
yerləşdirilməsi və bütün zəruri arxa təminatı xüsusunda məsuliyyəti öz üzərinə götürür. NATO-nun rəhbərliyi
altında keçirilən sülhyaratma əməliyyatları üçün öz hərbi kontingentlərini ayıran ölkələrin əksəriyyətini
birləşdirən onların NATO-ya daxil olmamasına baxmayaraq, SNT Proqramında iştirak etmələri və Avropada
yerləşmələridir. Lakin başqa qitələrdə yerləşdiklərinə və hətta onların bəzilərinin Şimali Atlantika Alyansı ilə
ümumiyyətlə heç bir rəsmi əlaqələr saxlamadıqlarına baxmayaraq öz hərbi kontingentlərini ayırmış bir neçə
digər ölkələr də vardır. Cənubi Amerika Ölkələrindən Argentina SFOR və KFOR tərkibinə öz hərbi
kontingentini ayırıb, SFOR-a həmçinin Çili də öz töhfəsini verib. NATO-nun Aralıq Dənizi Dialoqunda iştirak
edən ölkələrdən İordaniya və Mərakeş SFOR və KFOR sülhyaratma qüvvələrinin tərkibinə öz hərbi hissələrini
daxil edib, sülhə yardım üzrə Misir kontingenti isə Bosniya və Hersovovinada NATO-nun rəhbərliyi altındakı
qüvvələrdə iştirak edib. Başqa bir ərəb ölkəsi – Birləşmiş Ərəb Əmirliyi də KFOR tərkibi üçün iri hərbi
kontingent ayırıb. Cənub Şərqi Asiya ölkələrindən Malayziya İFOR və SFOR-a öz payını verib. Bundan başqa,
Avstraliya və Yeni Zelandiya hərbi qulluqçuları Böyük Britaniya ilə mübadilə proqramları çərçivəsində öz
ölkələrindən Balkanlarda Sülhə Yardım Qüvvələrində xidmət etmək üçün ezam edilmişdilər. Yeni
Zelandiyadan olan kiçik bir qrup həmçinin Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrində (BTYQ) hərbi
xidmət keçir.[5, 28]
Yeddi ildən artıq bir dövr ərzində, 2003-cü ilin yayında Rusiya sülhyaratma qüvvələrinin SFOR və
KFOR çıxdığı ana qədər Rusiya Balkanlarda Sülhə Yardım Qüvvələrinin tərkibinə daxil edilməsi üçün NATOya daxil olmayan ölkələr arasında ən iri hərbi kontingentlər ayıran ölkə olaraq qalırdı¹. Bu qüvvələrdə Rusiya
hərbi qulluqçuları NATO üzrə Müttəfiqlər və digər Tərəfdaş-dövlətlərlə birlikdə beynəlxalq birliyin bölgədə
təhlükəsizlik və sabitliyin möhkəmləndirilməsi işində göstərdiyi səylərə yardım üzrə müxtəlif vəzifələri yerinə
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yetirirdi. Rusiya sülhyaratma qüvvələri kontingenti Bosniya və Hersoqovinada ilk dəfə 1996-cı ilin yanvarında
yerləşdirilmişdi və şimal sektorunda çoxtərəfli briqadanın tərkibinə daxil idi. Rusiya hərbi qulluqçuları hər gün
patrulçəkmə və yoxlama aparır, bərpa işlərində və humanitar məsələlərin həllində kömək göstərirdi. Onlar
Kosovo münaqişəsinin başa çatmasında çox mühüm diplomatik rol oynamış və NATO-nun 1999-cu ildə hava
kampaniyası xüsusunda fikir ayrılığına baxmayaraq, 1999-cu ilin iyun ayından Kosovoda yerləşirdilər. Onlar
orada çoxtərəfli briqadanın tərkibində bu diyarın şərqi, şimali və cənubunda vəzifələrini yerinə yetirir,
həmçinin Priştina təyyarə meydanının işinə yardım göstərir, qüvvələr üçün öz hospital və hərbi xidmətini
təqdim edirdilər.
Apardığımız təhlillərdən aydın olur ki, NATO genişmiqyaslı sülhyaratma əməliyyatlarını həyata
keçirməkdədir. Təşkilata üzv olan ölkələrlə yanaşı, tərəfdaş ölkələr də Alyansın sülhyaratma əməliyyatlarında
yaxından iştirak etməkdədirlər. Dünyanın müxtəlif ölkələrində NATO tərəfindən həyata keçirilən sülhyaratma
əməliyyatlarında tərəfdaş ölkələrin iştirakına getdikcə daha artıq ehtiyac duyulmaqdadır və NATO bu
istiqamətdə tərəfdaş ölkələrin imkanlarının səfərbər edilməsini kifayət qədər vacib sayır.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nəsirov E. X. ABŞ və dünya 11 sentyabrdan sonra. Bakı. 2003. s.262.
Кудрявцев В. Политика НАТО на переломе // МЕМО 1992, №5, с. 46-56.
Baranu Z. NATO expansion, round two: Making matters worse//Security studies – Wash., 2004, Vol.
11, 3. p. 125-157
Delvin P. War in Iraq Washington, 2007, p. 271.
Worner M. The transformed Atlantic Alliance: an anchor of stability and security for Central and Eastern Europe // NATO Review, 1992, Special, p.7-42
Заявление по Косово// Путеводитель по материалам саммита НАТО в Вашингтоне – Брюссель,
1999 – ст. 47-62
Стратегическая концепция Североатлантического союза/Путеводитель по материалам саммита
НАТО в Вашингтоне - Брюссель, 1999. ст.47-62
http://blogs.voanews.com/azerbaijani/washington-pulse/2011/03/05/donald-ramsfeld-iraq-muharibəsivə-yaxin-sərqdə-demokratiya
http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm
http://news.mail.ru/inworld/azerbaijan/economics/6019479/

211

Вали ДЖАФАРОВ,
доцент, Бакинский Государственный Университет,
«ТРУБОПРОВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО» КАК ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В
СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ ПРОЦЕССАХ
В статье рассматривается значимость трубопроводных поставок, теоретические и геополитические аспекты энергетического и водного сотрудничества государств, раскрывается их суть,
методы и средства реализации Обьясняется суть термина «трубо-проводное пространство» и раскрывается его значение в как геополитический феномен и как способ транспортировки ресурсов
между поставщиком и потребителем. Автор, рас-сматривая общность интересов государств поставщиков, потребителей и транзи-торов, делает выводы о геполитической сущности «пространстве в пространстве»
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FAKTOR KİMİ
Məqalədə müasir mərhələdə neft, qaz və suyun boru kəmərləri ilə nəqlinin nəzəri və geosiyasi
aspektlərinə aydınlıq gətirilir. Müəllif “ boru kəmərləri məkanı ” terminini dövriyyəyə gətirir və onun
mənasının açıqlamasını verir. İstehsalçı və istehlakçı, eləcə də tranzit ölkələr arasında münasibətlərin
qarşılıqlı faydalı prinsiplər üzərində , tərəflərin maraqları müstəvisində qurulması “ məkan içində
məkan ” formalaşdırır.
Açar sözlər: Xarici iqtisadi siyasət, milli təhlükəsizlik, enerji diplomatiyası, neft geosi-yasəti, sərvət
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"PIPELINE SPACE" AS GEOPOLITIKAL FAKTORS IN MODERN
MORLD PROSESSES
The article discusses the importance of рipeline supply theoretical and geopolitical aspects of energy
and water cooperation among states, reveals their essence, methods and means of implementation. explained
essence of the term "pipeline space" and reveals its importance in both geopolitical phenomenon and as a way
of transportation of resources between the supplier and the consumer .. The author, considering the common
interests of providers , consumers and transistors concludes geopolitical essence of "space in space".
Key words: external energy policy; Higher country security, energy diplomacy and geopolitics of oil,
trade resources, "рipeline space", the political aspects of the energy world geopolitical picture.
Энергоресурсы и дипломатия новового времени
В современном глобализирующимся, то есть становящемся все более взаимосв-язанном мире
взаимосвязь трубопроводного транспорта и геополитики многократно усиливается. Это объясняется
множеством причин, среди которых особое внимание требует нарастающий рост мирового энергопо-
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требления, который сопровождается ростом спроса на энергоресурсы, дефицит пресной воды. «Комплексная взаимоза-висимость» (определение Р. Кохэна и Дж. Ная), предполагающая множественность
параметров, а также наличие глобальных проблем, обусловила необходимость согласованности действий различных участников на международной арене для осуществления сотрудничества, вследствие
чего во второй половине XX в. решение международных проблем объективно стало главной функцией
дипломатии.
С наступлением в новую фазу развития системаы международных отношений государства стремятся расширять свое влияние в различных направлениях жизнедеятельности.. История свидетельствует тому, что мировая торговля в различные периоды отдавала преимущества различным видам ресурсов: цветные металлы, угол, лес и др. Энергетическая проблематика буквально на глазах превратилась
в одну из доми-нирующих в политологических дискуссиях современности.-Ныне все чаще и чаше
можно встретить такие выражения, как «геополитика нефти» или «газовая геополитика».
По обьективным причинам в конце ХХ веке пальма первенства среди энерго-ресурсов перешла к
нефти. В последние два десятилетия параллельно растет доля природного газа в мировом энергопотреблении. Нынешний синдром об обеспечении национальной безопасности первым долгом связан с
энергополитикой каждого государства. Совсем не случайно, что взоры государств, испытывающие потребность в энергоносителях, концентрируются вокруг государств, которые располагают богатыми запасами природных ресурсов. Торговля ресурсами -это закономерный процесс, имеющий древние истоки. Современным и модным, к тому же чрезмерно скоростным и дорогим способом доставки этих ресурсов в адрес потребителя становятся трубопроводы, которые стали предметом сотрудничества, экономической выгоды, безопасности и конкуренции одновременно.
Геополитическая природа «трубопроводного пространства»
На карте мира сегодня привлекает внимания настоящая паутина трубопро-водных (нефти, газа и
воды) сетей, введенных в строй в последние две десятилетия. В результате чего образованы «трубопроводные пространства», природа которых недостаточно изучена в теории международных отношений и
в конфликтологии. Неоспоримым считается единственный факт о том, что любое трансграничное взаимо-действие, в том числе и «трубопроводные пространства» не может существовать без норм и принципов международного права, которые вступают в роли барометра по ту сторону любой границы.
Ученые с большим опозданием, наконец то, решили поставить точку в признании «трубопроводного права» как самостоятельной подотраслью транспортного права и как самостоятельного научного
направления, самостоятельной учебной дисциплины. Считается что, такая решительность ученых поможет в дальнейшем изменить ракурс взглядов на проблему о «трубопроводном пространстве».
Немецкий ученый Карл Шмидт первым ввел понятие «Большого пространства» в геополитику В
основе «Большого пространства» (Großraum) по К.Шмидту лежит объединение нескольких держав в
единый стратегический блок. Он считал принцип имперской интеграции логическим и естественным
человеческим стремлением к синтезу. Большое пространство находится под господством государства
имеющего идею-силу. В качестве примера Большого пространства он рассматривал Северную и Южную Америку, объединенную«доктриной Монро». На наш взгляд именно этот момент создает предпосылку, чтобы признавать субьектов-участников нефтяных, газовых и водных трубопроводов в качестве
стратегических блоков, преследующих массу интересов, свойственных государствам в целом.
Трубопроводы можно рассматривать как специфическую разновидность пространства, где экономические, политические и гуманитарные цели, государств ( поставщиков. транзиторов и потребителей)
создают довольно сложный механизм международной деятельности. (7.стр..45) Трубопроводы как бы,
образуют «пространство в пространстве», имеющее различные величины протяженности и численность участников. Главным субъектом и первым звеном в реализации стратегии «Большого Каспия»
стал Азербайджан, запустивший в обход России нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан» (БТД) и южнокавказский газопровод «Баку-Тбилиси-Эрзерум» (БТЭ). Трубопроводы должны стать связующим
звеном единых трансстрановых трубопроводов, к которым предполагается добавить центральноазиатские углеводородные ресурсы (казахстанскую нефть и туркменский газ) и транзитный трубопровод из
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Турции в Евросоюз .Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (протяженность протяженностью 1770
километров) и «Баку-Тбилиси-Эрзерум» (БТЭ). как «трубопроводные пространства» включают три
государства: Азербайджан-Грузию-Турцию.(10.стр.78) Транснациональный газопровод "Ямал — Европа" протяженностью 2 тысячи километров, поставляяющий российский газ в Западную Европу. проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Названый экспортный
коридор(пространство) заметно повысил гибкость и надежность взаимовыгодных экономических связей между этими странами, хотя Россия не входит в так называемое «большое пространство» Европейский союз (ЕС). Самым грандиозным считается ныне газопровод "Туркмения - Китай", образующий
«трбопроводное пространство» Туркменистан, Узбекстан Казахстан-Китай с протяженностью 7 тыс.км.
Учитывая наличие трубопроводов и планируемых будущих проектов, теперь Центральную Азию
впереносном значении называют «трубостаном».
Включенность всех государств в процессы глобализации и международной регионализации требуют нового осмысления фактора пространства в настоящем и будущем , «Пространство», как известно, является ключевой категорией геополитики. Важным элементом любого пространства являются
границы, отделяющие его от других пространств. Границы могут иметь формальный – государственные, и неформальный - зоны обслуживания, тяготения, влияния.
Однако ,в последные годы в широкий оборот вошли такие сочетания, как «экономическое пространство», «геополитическое пространство»,, «образовательное пространство», «культурное пространство» и т.д. С учетом современных реалий, когда формирование «нового мирового порядка» роль
трубопроводной конкуренции («трубопроводная война») приобретает особую актуальность , паспортизация термина «трубопроводное пространство» не должен взывать абсолютно никаких сомнений.
«Трубопроводное пространство» -феномен доброго соседства с близкими и дальними зарубежными
государствами, базирующийся на собственных, непересекающихся интересах каждого.
Специфика «трубопроводное пространство» в системе трансграничного сотруд-ничества заключается в том, что акторами выступают только государства, хозяева собственных территорий. Получается, что границы условно разделяют единые или близкие в этно-культурном отношении народы, а в
рамках «трубопроводного пространство» создается предпосылки для широкомасштабного и эффективного сот-рудничества. «Трубопроводное пространство» одновременно и сфера совместного исполнения общегосударственных функций – транспортных, охраны границ и обеспечения защиты национального экономического пространства, предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и т.д. В данном случае понятие центр-периферия не имеет право на существование, Следует
подчеркнуть, что государства, входящие в конкретное пространство, могут решать и геополитические
задачи, частично распространять свое экономическое и политическое влияние на другие страны. При
этом создается некое ложное представление о том, что в данном случае все рычаги принадлежат тому,
кто находится в стартовой точке. Характерной чертой международных отношений является взаимность, и поэтому надеется на односторонний успех внутри «трубопроводного пространства» не подтверждена ни теорией и не практикой. Всякие формы трансграничного взаимодействия, в конечном
итоге характеризуются как парадокс «зависимость независимости» (термин Д.В.)
Диалог меджу производителями и потребителями
В современной дипломатии можно выделить ряд комплексов взаимоотношений в рамках «трубопроводного пространства».
–между государствами – производителями и потребителями;
–между государствами – импортерами и экспортерами, а также со странами _транзиторами.
–между потребляющими государствами;
–между ресурсопроизводящими государствами;
–между этими группами государств в рамках международных организаций;
B oсновном, в «трубопроводном пространстве» преплетаются интересы госу-дарств-поставщиков
ресурсов, государств-потребителей энергоресурсов и стран-транзитеров. В современных условиях развитие трубопроводных поставок привело к усилению влияния энергетической составляющей не только

214

на мировую экономику, но и на внешнюю и внутреннюю политику, геополитику и международные отношения. «Трубопроводного пространство» включает национально экономические пространства как
минимум двух о более государств. Значит, в первом случае можно судить о факторе «малой интеграции», а в другом «большой интеграции». Концепция «пространственного расширения» Фридриха Ратцеля служит базовой для интерпретации интеграционных процессов. (5.стр.47) Тяготение к расширению продиктован интересами и потребностями всех участников «трубопроводного пространства».
Примером тому, может стать трансанатолийский газопровод (ТАНАП) участником которого являются
Азербайджан, Турция и .Особо актуальным в этом плане является проектируемый транскаспийский
трубопровод (ТКТ) по доставке Туркменского газа в Европу. (1) В ближайшие годы проект Туркменистан –Иран –Пакистан –Индия (ТАПИ) может стать реальностью.
В ХIХ в, по мнению Ф.Ратцеля, величие государства начиналось с 5 млн. кв. км национального
пространства Измерением величия «трубопроводного пространства» служит,однако, не обьем географической величины, скорее всего, протяженность в пространстве и численность акторов. И этом смысле Существующая в терии международных отношениях гипотеза о том, что пространственные границы
государств многократно широки от реальных границ, фактически не подлежит сомнению.
Воды хватит не всем
Вода как жизненно важный ресурс, необходимый для функционирования современного промышленно-технологического общества. Все больше становится важнейшим фактором современной геополитики Не исключено, что через какое-то время в обиход политиков и экспертов прочно войдет термин архитектура водоводов («трубопроводное пространство») – по аналогии с газо- и нефтепроводами.По прогнозам экспертов, уже в ближайшие 10 лет острую нехватку воды испытают около 2 млрд.
человек по всему миру. Дефицит грозит более чем 40% населения планеты, включая наиболее проблемные регионы: Северную Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Тревожные цифры ,
связанные с нехваткой воды уже сегодня, перекачку (точнее- продажу) воды делает очень прибыльной
отраслью экономики.
В определенной степени борьба за водные ресурсы напоминает историю соперничества за нефть
и газ, разделяя страны на те, которые владеют этим ресурсом, и те, которые его импортируют. Единственное отличие заключается в том, что если в случае с нефтью и газом можно вести речь об альтернативных маршрутах поставки или источниках сырья, то в отношении водных . Воду можно транспортировать самыми различными средствами и способами. Преследуя определенные экономические, полити-ческие и гуманитарные цели, государства создают довольно сложный механизм общения с внешним миром, Турция предложила проект Трубопровод мира - строительство крупного водовода по подаче воды рек Джейхан и Сейхан в засушливые страны Ближнего Востока – Сирию, Иорданию, Израиль и страны Персидского залива. Договоренность об экспорте водных ресурсов, которая обсуждалась
не один год, была все же достигнута. Даже Армения, без учета принципов водоиспользования трансграничных рек, предложила прокладку трубопровода по транспортировке воды из реки Арак по территории Ирана до реки Гарун, далее в Катар.(4) Так что, водные ресурсы, становящиеся международным товаром, в наступившем веке по стоимости могут сравниться или превысить стоимость углеводородного сырья – нефти. Однако, сегодня общемировых правил и единых для всех стран принципов
межгосударственного вододеления не существует. Расширение сети трубопроводов по транспортировке воды также будет способствовать формированию «трубопроводного пространств».
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CƏNUBİ QAFQAZA NƏZARƏT UĞRUNDA ABŞ-RUSİYA QARŞIDURMASI
Soyuq müharibənin sona çatması və “dünya sosializm sisteminin” çökməsi, keçmiş sovet
respublikalarının müstəqil dövlətlər kimi beynəlxalq arenaya çıxmaları, Rusiyanın keçmiş nəzarətini
qaytarmaq istiqamətində axtarışlarda olması, ABŞ-ın, Qərbi Avropadakı müttəfiqləri ilə birgə postsovet
məkanına sürətli nüfuz etməsi və öz mövqelərini gücləndirmə strategiyasının konturlarını
müəyyənləşdirməsi postsovet məkanında müşahidə olunan siyasi proseslərin xarakterinin başlıca
elementləri kimi nəzərdən keçirilə bilər. Cənubi Qafqazın üstün geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyəti bu
regionun ümumilikdə postsovet məkanında cərəyan edən proseslərin episentri rolunda çıxış etməsini
şərtləndirmişdir. Hətta, qeyd etmək mümkündür ki, zaman-zaman Cənubi Qafqaz regionu uğrunda ABŞRusiya qarşıdurması daha barışmaz xarakter almışdır. ABŞ özünün müttəfiqləri ilə Cənubi Qafqaz
regionunu bütün mənalarda etibarlı kommunikasiya təminatçısı qimində nəzərdən keçirirlər. Xüsusilə də,
regionun, enerji daşıyıcılarının nəqlində əlahiddə əhəmiyyəti onu, Qərbin Rusiyadan olan enerji asılılığının
azaldılmasının əsas uğurlu həlli kimi nəzərdən keçirilməsinə imkan verir. Rusiyada da, öz növbəsində
cənub sərhəddlərinin təhlükəsizliyinin məhz Cənubi Qafqazdan keçməsi qənaətində olmaqla, ənənəvi
nəzarət zonasını müasir beynəlxalq münasibətlərin digər subyektlərinə, xüsusilə də, Amerika Birləşmiş
Ştatlarına güzəştə getmək fikrində deyil.
Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, Rusiya, ABŞ, xarici siyasət, geosiyasət, maraqların toqquşması.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ США И РОССИЕЙ ЗА КОНТРОЛЬ
НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
В представленной научной статье анализируются важные моменты противостояния между
Соединенными Штатами Америки и России за контроль на Южном Кавказе. Обосновывается, что
окончание холодной войны и разрушение социалистической системы мира полностью изменило характер развития глобальных геополитических и геоэкономических процессов. После распада Советского
союза западные государства во главе с США получили доступ к регионам, имеющие для них стратегическое значение. Одним из более важных регионов постсоветского пространства является Южный
Кавказ. Можно с уверенностью отметить, что самая бескомпромиссная позиционная борьба между
США и Россией наблюдалась и наблюдается, по сей день именно на Южном Кавказе. Уникальное геостратегическое расположение, богатые энергоресурсы этого региона исторически привлекали внимание центр сил мира. США, устанавливая тесные связи с тремя южно-кавказскими государствами,
всякими средствами пытаются ограничить присутствие России в регионе. Россия в свою очередь ни в
коем случае не признает наличие интересов других акторов международных отношений на Южном
Кавказе. Обе стороны активно используют все средства своего дипломатического и военного арсенала. Все эти вопросы глубоко анализируются в данной научной статье.
Ключевые слова: Южный Кавказ, Россия, США, внешняя политика, геополитика, столкновение
интересов.
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THE CONFRONTATION BETWEEN THE U.S. AND RUSSIA
FOR CONTROL OF THE SOUTH CAUCASUS
In the present research paper analyzes the important moments of confrontation between the United
States and Russia for control of the South Caucasus. It is proved that the end of the Cold War and the destruction of the world socialist system has completely changed the nature of the development of global geopolitical
and geo-economic processes. After the collapse of the Soviet Union Western nations led by the U.S. have access to regions that have strategic importance for them. One of the most important regions of the former Soviet
Union is the South Caucasus. We can confidently say that the most uncompromising positional battle between
the U.S. and Russia observed there, to this day it is in the South Caucasus. The unique geo-strategic location,
rich in energy resources of the region historically attracted the attention of the center of forces in the world.
U.S., establishing close ties with the three South Caucasus states, with all means try to limit the presence of
Russia in the region. Russia, in turn, in any case, does not recognize the existence of the interests of other actors in international relations in the South Caucasus. Both sides are actively using all the means of its diplomatic and military arsenal. All these issues are deeply analyzed in this research article.
Keywords: South Caucasus, Russia, the United States, foreign policy, geopolitics, conflict of interests.
Soyuq müharibənin sona çatması və “dünya sosializm sisteminin” çökməsi, keçmiş sovet
respublikalarının müstəqil dövlətlər kimi beynəlxalq arenaya çıxmaları, Rusiyanın keçmiş nəzarətini
qaytarmaq istiqamətində axtarışlarda olması, ABŞ-ın, Qərbi Avropadakı müttəfiqləri ilə birgə postsovet
məkanına sürətli nüfuz etməsi və öz mövqelərini gücləndirmə strategiyasının konturlarını müəyyənləşdirməsi
postsovet məkanında müşahidə olunan siyasi proseslərin xarakterinin başlıca elementləri kimi nəzərdən
keçirilə bilər. Cənubi Qafqazın üstün geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyəti bu regionun ümumilikdə postsovet
məkanında cərəyan edən proseslərin episentri rolunda çıxış etməsini şərtləndirmişdir. Hətta, qeyd etmək
mümkündür ki, zaman-zaman Cənubi Qafqaz regionu uğrunda ABŞ-Rusiya qarşıdurması daha barışmaz
xarakter almışdır. ABŞ özünün müttəfiqləri ilə Cənubi Qafqaz regionunu bütün mənalarda etibarlı
kommunikasiya təminatçısı qimində nəzərdən keçirirlər. Xüsusilə də, regionun, enerji daşıyıcılarının nəqlində
əlahiddə əhəmiyyəti onu, Qərbin Rusiyadan olan enerji asılılığının azaldılmasının əsas uğurlu həlli kimi
nəzərdən keçirilməsinə imkan verir. Rusiyada da, öz növbəsində cənub sərhəddlərinin təhlükəsizliyinin məhz
Cənubi Qafqazdan keçməsi qənaətində olmaqla, ənənəvi nəzarət zonasını müasir beynəlxalq münasibətlərin
digər subyektlərinə, xüsusilə də, Amerika Birləşmiş Ştatlarına güzəştə getmək fikrində deyil.
Diqqət yetirilməsi vacib olan məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, Sovet İttifaqının süqutu Xəzərin
fantastik həddə neft və qaz ehtiyatlarına malik olması ilə bağlı informasiyaların meydana çıxması ilə üst-üstə
düşmüşdür. Beləliklə, Cənubi Qafqaz sürətlə XXI əsrin geosiyasətinin ən əhəmiyyətli strateji yol ayrıcına
çevrilir. Bu regiona idarə mərkəzləri Vaşinqtonda və Brüsseldə yerləşən energetika resurslarının tranzitinin və
“Qərbi Avropa – Şərqi Asiya” hərbi dəhlizin möhkəmləndirilməsinin ən əhəmiyyətli layihələri bağlanmışdır.
Cənubi Qafqazın unikal coğrafi mövqeyi onun qərb dövlətlərinin qeostrateqiyasinda mərkəzi vəziyyətini
müəyyən edir. Belə şərtlər daxilində Qafqaz-Xəzər regionu təkcə nəhəng karbohidrogen ehtiyatlarına görə
deyil, həm də zəngin bioloji sərvətlərinə görə müxtəlif ölkələrin barışmaz maraqlarının toqquşması arenasına
çevrilmişdir. Cənubi Qafqaz regionun geostrateji əhəmiyyətini dəqiqliklə qiymətləndirərək dünyanın super
gücləri regionda fəallıqlarına xüsusi dinamiklik vermişlər. Təbii ki, regionda geosiyasi aktivliyin məntiqini
Rusiya ilə ABŞ arasında biri-birilərini qarşılıqlı dəf etmə, siyasi, iqtisadi, hərbi mövcudluqlarını aradan
qaldırmaq təşkil etmişdir və bu mənzərə hazırda da bütün elementləri ilə müşahidə olunmaqdadır. Rusiya
ixtiyarında olan təzyiq və təsir vasitələri ilə, ABŞ isə, yönləndirə bildiyi müəyyən beynəlxalq qurumlar
vasitəsilə və birbaşa region ölkələri ilə sıx təmaslar qurmaqla, Cənubi Qafqazda yeganə söz sahibləri olmağa
can atırlar.
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Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyətin tarixi dəyişməsi dinamikliyi
XVIII əsrin sonunda rus-türk müharibələrində qazandığı qələblərin hesabına Rusiya bir sıra əraziləri ələ
keçirtdi və Şimali Qafqaza nəzarət etməyə başladı, XIX əsrin 30-cu illərindən isə İranın üzərində qələbə
çaldığı iki müharibədən və Türkiyənin üzərində qələbə çaldığı iki müharibədən sonra Rusiya demək olar ki
bütün Qafqazı öz nəzarəti altına aldı. Rusiyanın ardıcıl qələbələri Qərb dövlətlərini, xüsusilə də İngiltərəni
ciddi narahat etmişdir. Bunun səbəbi ondan ibarət idi ki, Rusiyanın, İngiltərənin nəzarətində olan Hindistana
aparan vacib yollara çıxış imkanı əldə etmişdir. [5, 28] Belə şərtlər daxilində İngiltərə Qafqazı özünün zəruri
maraqlar sahəsi elan etdi. Hazırki ABŞ siyasətini və Rusiyaya qarşı olan dövlətlərin siyasətini xatırladan
siyasət aparılmağa başlandı. Yəni, regionda Rusiyanın sərbəst mövcudluğunu məhdudlaşdırmaq və özünün
strateji maraqlarını təmin etmək istiqamətində ciddi fəallıq nümayiş etdirmişdir. Sürətlə genişlənən rusiya
ekspansiyasına qarşı İngiltərə mübarizəyə Fransa və Türkiyəni cəlb etdi, həmçinin Avstriyanın dəstəyini aldı.
Rusiyaya qarşı müttəfiqlər islam faktorunu və dağlıların müqavimətindən istifadə edərək bufer islam dövləti
yaratmağa çalışırdılar. Qara dəniz və Qafqazda nüfuz zonaları üzərində gedən mübarizə Krım müharibəsinə
gətirib çıxartdı.[4, 71] Müttəfiqlər Krımda qələbə çaldılar, lakin Qafqazda bunu edə bilmədilər. Qafqaz
Rusiyada qaldı və İngiltərə Rusiya ilə nüfuz sahələri barəsində razılığa gəlməyə məcbur idi. Birinci dünya
müharibəsi və ondan sonra gələn inqilab Qafqazda tarazlanmış dövlət idarə strukturunun pozulmasına gətirdi,
bu da iqtisadiyyatda və sosial sahədə xaos, millətlərarası və dini mübahisələr yaratdı. Vəziyyətdən neftlə
zəngin olan regionda öz nüfuzunu yüksəltmək istəyən və qafqaz elitaları tərəfindən müstəqil dövlətlərin
yaranmasına dəstək olan İngiltərə, Fransa, Türkiyyə, ABŞ istifadə etdilər.
SSRİ-nin yaranması ilə Qafqaz xalqlarının əksər hissəsi Rusiyanın total nəzarəti altına keçdi. İkinci
Dünya müharibəsi zamanı Hitler Almaniyasının da əsas diqqəti məhz Qafqaza yönəlmişdir. Almaniya hesab
edirdi ki, Qafqazda nəzarəti ələ keçirməklə şərqə doğru rahat irəliləmə imkanları əldə edə bilər. Islam və türk
faktorlarının köməkliyi ilə Almaniya Qafqaz əhalisi arasında özünə tərəfdaş axtarırdı. Hitler Qafqazın böyük
imamı, faşizm isə - müsəlmanlığa mənəvi cəhətdən yaxın olan ideologiya elan edilmişdir, türk xalqalırının
birliyi əsasında panturan dövlətinin yaradılması planları bəyan edilmişdir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq,
Qafqazda hər hansı bir real dayaq yaratmaq mümkün olmamışdır. Faşizm üzrə qələbənin çalınması və Sovet
İttifaqının gücünün bərpa edilməsi ilə digər ölkələr tərəfindən Qafqaza göstərilən maraq azaldı. Ötən əsrin 90cı illərinədək Qafqaz burada maraqları olan digər güclərin üzünə tamam bağlı qalmışdır.
Müasir mərhələdə regionda maraqların toqquşması
1991-ci ildə Cənubi Qafqaz dövlətləri öz müstəqilliklərini bərpa etdikdən bu yana böyük və regional
dövlətlərin bölgə uğrunda mübarizəsi səngimək bilmir. Cənubi Qafqaz dövlətləri üçün “Soyuq müharibə” hələ
də davam edir. Bu mübarizə şəraitində bir düşərgənin üzvləri bir dövləti, digər düşərgənin üzvləri isə başqa
region dövlətini müdafiə edirlər. Bu mübarizə zamanı Rusiyanın bölgə dövlətlərinə qarşı istifadə etdiyi ən
başlıca silah separatizm və etnik konfliktlərdir. [12, 32]
SSRI-in dağılması və keçmiş sovet respublikalarından suveren dövlətlərin(Azərbaycan, Ermənistan,
Gürcüstan) yaranması nəticəsində region dünya dövlətlərinin maraq obyektinə çevrildi. Keçmiş rusiya
rəhbərliyinin passiv siyasəti və bir sıra səhv nəticəsində Rusiyanın bu dövlətlərdə olan mövqeləri xeyli
zəifləmişdir, iqitsadi və mədəni əlaqələr isə pozulmuşdur. Rusiyanın zəifliyi və eyni zamanda yeni dövlətlərin
öz suveren statusunu təsdiqləmək və fərdi siyasət aparmaq səyləri aparıcı dünya və regional dövlətlərdə
regiona qarşı maraq yaratdı. Onlar məqsədəyönlü olaraq yeni dövlətləri öz nüfuz dairəsinə cəlb etməyə
başladılar. Belə “missioner failiyyəti” rusiya ərazisinə, Şimali Qafqaz Respublikalarına da aid edilmişdir.
Aparıcı dünya dövlətləri, siyasi və dini xadimlər tərəfindən Qafqaz xalqlarının öz milli, mədəni və dini
eyniyyətlərinin və ya müstəsnaslıqılarının yaradılmasına və ya Rusiyadan ayrılmaq səylərinə daima olaraq
təşəbbüs, dəstək göstərilirdi və maliyyələr buraxılırdı. Moskva tərəfdən Qafqaz regionuna lazımi diqqətin
ayrılmaması, demək olar ki Rusiyanın Qafqazda bütün nüfuzunun itirməsinə gətirib çıxartmışdır.
Son dövrlər region dövlətlərinin Rusiyanın siyasi orbitrindən xeyli uzaqlaşması, qərblə inteqrasiyanı
sürətləndirməsi Rusiyanın həyati maraqlarına xələl gətirir. Elə bu səbəbdəndir ki, Rusiyanın məqsədləri Qəbin
bölgədə mövqelərinin güclənməsinə yol verməmək, region ölkələrinin beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə
çıxışını məhdudlaşdırmaq, Qərblə hərbi inteqrasiya və bu sahədə region dövlətlərinin manevr imkanlarını

219

azaltmaqdır. Lakin Rusiyanın bu planları regionda təmsil olunan yalnız 2 dövlət – İran və Ermənistan
tərəfindən dəstəklənir. Bu isə Moskvanın bölgədəki siyasətinin effektivlik göstəricisini aşağı salır. Rusiyanın
ənənəvi olaraq regionda təsir imkanlarını qorumaq üçün daxili münaqişələrə üstünlük verməsi, ərazi bütövlüyü
və separatizmi dəstəkləməsi Azərbaycanla Gürcüstanı regiona yeni geosiyasi oyunçular və güc mərkəzlərini
cəlb etməyə sövq edir. Və bu gün Qərbin regiondakı mövqelərinin möhkəmlənməsinin əsas və birinci səbəbi
budur.
Rusiyanın regionu əldə saxlamaq üçün gördüyü bütün tədbirlər onu Cənubi Qafqazdan sürətlə və əbədi
olaraq uzaqlaşdırmaqdadır. Xüsusilə də, Rusiyanın öz siyasətini regionda və dünyada heç bir siyasi-iqtisadihərbi çəkiyə sahib olmayan Ermənistanla uzlaşdırması, Dağlıq Qarabağın işğalçı rejiminə dəstək verməsi onun
Cənubi Qafqaz siyasətininin təsir imkanlarını daha da azaldır.
ABŞ-ın regiona olan marağı 90-cı illərin ikinci yarısından, Xəzər dənizi hövzəsində böyük neft və qaz
ehtiyatlarının olması barəsində məlumat yayıldıqdan sonra gücləndi. ABŞ-ın energetik Nazirliyi Xəzər dənizi
hövzəsinin ehtiyatlarını aşağıdakı ölçülərdə qiymətləndirdi: neft- 17-33 mlrd. barel, potensial ehtiyatlar 230
mlrd. barel; qaz- 232 trln. kub. fut. tapılmışdır, potensial olaraq 350 trln.kub.fut. ABŞ-ın sabiq dövlət katibi
D.Beykerin sözlərindən “XXI əsrdə xəzər nefti senayə dünyasında hal hazırda fars körfəzinin tutduğu yeri tuta
bilər”. Baxmayaraq ki artıq XXI əsrin əvvəllərindən xəzər neftinin böyük ehtiyatları barəsində şübhələr
yaranmağa başladı, “Xəzər Klondaykı” mövzusu amerika pressasında əvvəlki kimi danışılır və ABŞ-ın
regiondakı aktiv siyasətinin əsasıdır.[9]
Karbohidrogenlərdən başqa regionda digər faydalı qazıntılar var: dəmir, mis və xrom, qlauber duzu,
xlorid, fosforit, asbest və s. Xəzər dənizində dünyadakı nərə balıqlarının təxmini 90 % toplanıb. Nərə kürüsü
və qara kürü xəzərsahili ölkələrini ixracında mühüm yer tuturlar.
1997-ci ildə ABŞ Kongresi Qafqazı ABŞ-ın zəruri maraqları zonası elan etdi. ABŞ Rusiyanın Qafqaz,
Xəzər və Orta Asiyadan çıxardılması siyasətini aparmağa başladı. Bu siyasəti ABŞ tərəfdarları dəstəklədi – ilk
növbədə NATO və Yaxın Şərqin monarxiya rejimləri. Qərb, regionda beynəlxalq sülhməramlı kontingentin
yaranması zəruriyyətinə əsaslanaraq, Rusiya ordusunun, rusiya siyasətinin, Qafqazda millətlər arası
münasibətlər tarixinin diskreditasiyası üzrə geniş miqyaslı təbliğat kampaniyası açılmışdır. 1999-cu ildə
Dağıstan münaqişəsi zamanı, oraya NATO tərəfindən sülh keşikçilərinin göndərilməsi məsələsi qərb
pressasında müzakirə edilirdi. Qərbin Rusiyanın cənubunda daimi iştirakını bərkidmək üçün, Çeçen
Respublikasına və İnquşetiyaya sülh keşikçilərinin göndərilməsi təklifi irəli sürülürdü.
Üç il gecikərək, Rusiya Qafqazın onun zəruri maraqları zonasına daxil olması barəsində bəyanat verdi.
21 aprel 2000-ci ildə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Rusiya prezidenti V. Putin Qafqaz regionunun
“Rusiyanın milli maraqlarının ənənəvi zonası” olmasını təsdiq etdi.[10, 66]
Hazırki vaxtda Qafqaz regionunda həm region dövlətlərinin, həmdə Rusiya , ABŞ, AB, Türkiyə, İran,
Səudi Ərəbistan və digər dövlətlərin, hərbi və iqtisadi ittifaqların siyasi və iqtisadi maraqlarının qarşı durması
qeyd edilir. Həm Qafqaz regionunun daxilində, həmdə qonşu regionlarda (Yaxın və Uzaq Şərq, Orta Asiya)
çox vaxt aparıcı qeosiyasi oyunçular tərəfindən istifadə edilən çoxsaylı həll edilməmiş dövlətlərarası, etnik və
dini mübahisə və ziddiyətlər var. Artan qeosiyasi rəqabət nəticəsində regionda yeni hərbi münaqişələrə gətirə
bilən gərginlik artır.
Qeosiyasət Qafqaz regionunu aşağıdakı səbəblərdən strateji sayır:
- bu Orta Asiya və Xəzər dənizindən Türkiyə və Qara dəniz limanlarına karbohidratların tədarükü
yoludur;
- Xəzərdəki zəruri neft yataqlarına birbaşa yanaşı olan regiondur;
- Şərq-Qərb, Şimal-cənub xətləri üzrə ən mühüm əlaqələrin kəsişdiyi qovşaqdır;
- Hərbi nöqteyi nəzərdən quru qoşunların, aviasiya və donanamanın yerləşməsi üçün sərfəli meydandır.
Cənubi Qafqaz dünyanın çox mühüm geosiyasi əhəmiyyət daşıyan və böyük güclərin diqqətini daima
cəlb edən əhəmiyyətli mərkəzlərindən biridir. Yerləşdiyi coğrafi məkan, sahib olduğu zəngin karbohidrogen və
digər təbii ehtiyatları bu bölgəni daima güc mərkəzlərinin imtina edə bilməyəcəyi regiona çevirmişdir.
1991-ci ildə Cənubi Qafqaz dövlətləri öz müstəqilliklərini bərpa etdikdən bu yana böyük və regional
dövlətlərin bölgə uğrunda mübarizəsi səngimək bilmir. Cənubi Qafqaz dövlətləri üçün “Soyuq müharibə” hələ
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də davam edir. Bu mübarizə şəraitində bir düşərgənin üzvləri bir dövləti, digər düşərgənin üzvləri isə başqa
region dövlətini müdafiə edirlər. Bu mübarizə zamanı Rusiyanın bölgə dövlətlərinə qarşı istifadə etdiyi ən
başlıca silah separatizm və etnik konfliktlərdir.
ABŞ və onun Avropa üzrə müttəfiqləri isə Cənubi Qafqaz dövlətlərinə təsir kimi öz maliyyə və texnoloji
üstünlüklərindən istifadə edir və həmin dövlətləri müxtəlif Avro-atlantik strukturlara - NATO və Aİ-yə cəlb
etməyə çalışırlar.
Görkəmli Amerikan politoloqu Zbiqnev Bjezinskinin də qeyd etdiyi kimi regionda “böyük oyun” hələ
də davam etməkdədir. Bu oyunun əsas mükafatı isə Azərbaycandır. Özünün zəngin sərvətləri, mühüm strateji
mövqeyi ilə Azərbaycan “böyük oyunçular”ın əldə etmək istədiyi əsas hədiyyədir.[2, 21] Bu oyunda
Ermənistan və Gürcüstan isə açıq kartdır. Azərbaycandan fərqli olaraq həmin dövlətlər öz strateji inkişaf
yolunu açıq sürətdə bəyan edir, müxtəlif strukturlara inteqrasiya olunmaq istəyini gizlətmirlər. Ermənistan
regionda Rusiyanın for-postu funksiyasını uğurla yerinə yetirir və Rusiyanın Cənubi Qafqazda hələ də
qalmasına şərait yaradır.
Gürcüstanla bağlı situasiya isə tamamilə fərqlidir. Ermənistan Respublikasından fərqli olaraq Gürcüstan
Rusiyanın regionda manevr imkanları əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdıran və Qərb nüfuzunun bölgəyə
hakim olmasına imkan yaradan dövlətdir.
ABŞ-ın birbaşa maliyyə-siyasi dəstəyini öz üzərində hiss edən Gürcüstan avro-atlantik strukturlara
inteqrasiya olunmaq istəyini gizlətmir və bu istiqamətdə bütün diplomatik fəaliyyətini artırmışdır. Mixail
Saakaşvilinin rəhbərliyi altında Gürcüstanın yeritdiyi “atlantizm” siyasəti regionda güc balansını və geosiyasi
vəziyyəti dəyişmişdir. Artıq Gürcüstan üzərindəki bütün iqtisadi-siyasi təsir rıçaqlarını itirmiş Rusiya Cənubi
Qafqazın itirilməsi faktı ilə barışa bilməmiş və tarixə “avqust böhranı” adı ilə daxil olmuş “hərbi şou”
yaratmaqla Cənubi Qafqazdan döyüşsüz çıxmayacağını nümayiş etdirdi.[13]
Bir tarixi məqamı da qeyd etməklə, Rusiya-Gürcüstan arasında ziddiyyətlərin mahiyyətini bir da aydın
təsəvvür etmiş olarıq. Belə ki, SSRİ-nin dağılmağa başladığı dövrdə cərəyan etmişdi. 1989-cu ildə Cənubi
Osetiya Ali Soveti Şimali Osetiyaya birləşmək haqda qərar qəbul etdi. Buna cavab olaraq isə Gürcüstan Ali
Şurası Cənubi Osetiya Ali Sovetinin qəbul etmiş olduğu separatçı sənədi ləğv etdi və Cənubi Osetiyanın
muxtariyyətinə xitam verdi.[11, 231]
Tərəflər arasında hərbi qarşıdurma 1991-ci ildə yanvar ayında oldu. Belə ki, Gürcüstan rəhbərliyi
Cənubi Osetiyadakı separatçıları zərərsizləşdirmək məqsədilə Gürcüstan silahlılarını bölgəyə göndərdikdə
separatçılar Rus qoşunları tərəfindən mühafizə olundular. Tərəflər arasında baş vermiş döyüşdə 2000 nəfərdən
artıq hərbçi həlak olmuşdu. Müharibə nəticəsində 100.000-dən artıq Osetin Gürcüstan və Cənubi Osetiyanı
tərk etmiş, 23 000 gürcü isə öz yurdundan didərgin olunmuşdular.[12, 30]
Müharibə nəticəsində Gürcüstan əhalisinin 29%-ni təşkil edən (98 500 nəfər) Cənubi Osetiya regionu
de-facto müstəqillik əldə etdi. 1992-ci il Soçi müqaviləsindən sonra isə rəsmi Tsxinvali Gürcüstan ərazisindən
ayrıldı və Birləşmiş nəzarət Kommisiyasının nəzarəti altında bölgəyə Rus, Gürcü və osetin sülhməramlıları
yerləşdirildi. 2008-ci ilin may ayına qədər Abxaziyada 2000, Cənubi Osetiyada isə 1000-nə yaxın Rus
sülhməramlıları var idi.[15]
2003-cü ildə Mixail Saakaşvili “məxməri inqilabı”na qədər münaqişə dondurulmuş halda qalmaqda idi.
Saakaşvili hökümətinin xarici siyasət prioritetləri içərisində NATO ilə əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət kəsb
edirdi. Rusiyanın qısqanclıqla yanaşdığı bu yaxınlaşma Rus-Gürcü münasibətlərində əsas problematik məqama
çevrildi.
2004-cü ildə Acariyanın Gürcüstana birləşdirilməsindən ruhlanan Gürcüstan höküməti eyni senarini
Cənubi Osetiya və Abxaziya üçün də hazırlayır və ilbəil Gürcüstan hərbi büdcəsini artırırdı. 2008-ci ildə
Gürcüstanın hərbi xərcləri 1 milyard dollar idi ki, bu da bütün ölkə xərclərinin 1/3-nə bərabər idi. Bununla da
Gürcüstan hərbi xərclərin səviyyəsinə gör dünyada lider dövlətə çevrilmişdi.
Corc Buş bəyan etmişdi ki, “Müharibə və güc nümayişi XXI əsrdə xarici siyasətin alətinə çevrilə
bilməz”.[16] Eyni zamanda müharibədən dərhal sonra Polşa höküməti ABŞ-ın Avropada Raket Əleyhinə
Müdafiə sistemlərini yerləşdirmək planını dəstəklədiyini bildirdi və elə, həmin ay ABŞ-la Polşa arasında
sonuncunun ərazisində Raket Əleyhinə Müdafiə sistemlərinin raket hissələrinin yerləşdirilməsi haqda saziş
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imzalandı. Ümumiyyətlə, müharibə zamanı Rusiyaya qarşı ən sərt mövqe nümayiş etdirən Polşa höküməti
Rusiyanın Avropa Şurasındakı üzvlüyünə yenidən baxılması təklifi ilə də çıxış etdi.
Lakin İtaliya məsələ ilə bağlı tamamilə fərqli nümayiş etdirmişdi. İtaliya Xarici İşlər Naziri Franko
Frattini bəyan etmişdi ki, “Biz Avropada anti-rusiya kompaniyası apara bilmərik. Rusiyanın Avropadan təcrid
etmək bizim tərəfimizdən səhv addım olardı. Bu məsələdə biz cənab Putinin mövqeyilə razıyıq”. Təbii ki,
İtaliyanın məsələ ilə bağlı belə mötədil mövqe nümayiş etdirməsi iqtisadi məqamlarla bağlıdır. Belə ki,
Rusiya-İtaliya arasında yanacaq sahəsində əməkdaşlığı hər iki tərəf üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Eyni
zamanda tikintisi planlaşdırılan “Cənub Axını” qaz kəməri layihəsi böyük perspektivlərə malikdir. Eyni
zamanda Fransa və Almaniya da Polşa və digər dövlətlərdən fərqli mövqe tutdular. Fransa, hətta vasitəçi
missiyasını öz üzərinə götürdü. Almaniya da özünün əsas yanacaq ixracatçısı ilə münqsibətləri korlamaqdan
çəkinmiş oldu.
Beləliklə də, “hərbi şou” vasitəsilə Rusiya avropa məkanındakı “dost” və “düşmənlərini” fərqləndirmək
imkanı qazandı. Müharibə, eyni zamanda, avro-atlantik məkanda parçalanmanın olduğunu, iqtisadi mənfəətin
“atlantizm” ideyalarından daha üstün olduğunu nümayiş etdirmiş oldu.
Lakin heç də bütün dövlətlər Rusiyanın gözlədiyi mövqeni nümayiş etdirmədi. Gürcüstanın GUAM üzrə
müttəfiqi, regional gücə çüvrilməyə çalışan Ukrayna Rusiyanın Gürcüstan üzərindəki hərbi təzyiqini pislədi.
Sabiq Ukrayna Prezidenti Viktor Yuşenko məsələ ilə bağlı kəskin mövqe bildirmiş və Sevastopoldakı
Rusiyanın Qara Dəniz Donanmasının icarəsi məsələsinə yenidən baxılacağını bildirmişdi. Rusiya tərəfi isə
bəyan etdi ki, Qara Dəniz Donanmasının icarəsi məsələsinə yenidən baxılması 1997-ci ildə imzalanmış
müqaviləyə ziddir. Bu müqaviləyə əsasən Rusiya Sevastopoldakı Qara Dəniz Donanmasını 2017-ci ilə qədər
illik $98 milyona icarəyə götürmüşdür.[13]
Bununla yanaşı, Abxaziya Prezidenti Sergey Baqapş Rusiyaya Abxaziyanın Suxumi limanında yeni
hərbi baza yaratmaq təklifi ilə çıxış etdi.
Eyni zamanda, müharibədən bir müddət sonra, Rusiya hərbi dairələri bəyan etmişdi ki, müharibə zamanı
Ukrayna Gürcüstana öz istehsalı olan silahlar vermişdir. Bu isə Ukrayna–Rusiya münasibətlərində gərginliyi
artırmışdı. Hətta bəzi siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, 2009-cu ilin yanvar ayında baş vermiş “qaz böhranı”nın
əsas səbəbi də, məhz, müharibə zamanı Ukraynanın Gürcüstanı müdafiə etməsi, MDB daxilində “inteqrasiya
plüralizmi”ni gücləndirən hərəkətlərə yol verməsidir.
Artıq müharibədən az müddət keçdikdən sonra Rusiya regionda gərginliyi artıran hərəkətlərini daha da
genişləndirmişdir. Avqustun 25-də Rusiya Federal Şurası Prezident Dmitri Medvedevdən Abxaziya və Cənubi
Osetiyanın müstəqilliyini tanımasını tələb etdilər. Ertəsi gün isə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev hər iki
subyektin müstəqilliyinin tanınması haqda sənədi imzaladı. Televiziyayla xalqa müraciətində isə bildirdi ki,
“Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyinin tanınması yalnız insan həyatlarının qorunması məqsədi
daşıyır”.[17] Bunu beynəlxalq hüququn kobudcasına pozulması kimi qiymətlən dirən Gürcüstan hər iki
ərazinin müstəqilliyinin tanınmasını Gürcüstan torpaqlarının işğalı adlandırdı.
Daha sonra Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyi 2008-ci ilin sentyabr ayının 5-də Nikaraqua,
qondarma Dağlıq Qarabağ “Respublikası”, Hizbullah və HAMAS təşkilatı tərəfindən də tanındı. 2009-cu ilin
yanvar ayında isə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko bəyan etdi ki, aprel ayının 2-də Abxaziya və
Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıyacaqdır. Lakin Aİ-nin təzyiqləri nəticəsində Belarus bu niyyətindən geri
çəkilməli oldu. Belə ki, Aİ Belarusu “Şərq tərəfdaşlığı” planından çıxaracağını bildirdi. Siyasi şərhçi Peter
Rutlandın fikrinə görə Aİ yeni dövlətlərin müstəqilliyinin tanınmaması müqabilində Belorusa 2004-cü ildən
tədbiq etdiyi Belorus rəsmilərinin Avropaya rəsmi səfərlərinə qoyulmuş qadağanı ləğv etdi.[14]
Abxaziya və Cənubi Osetiyanın Rusiya tərəfindən birtərəfli qaydada tanınması bir çox beynəlxalq
qurumlar – NATO, ATƏT, Aİ, Avropa Kommisiyası, “Böyük səkkizlər”in Xarici İşlər Nazirləri, Ukrayna
tərəfindən pisləndi.
Rusiya özünün Şanxay Əməkdaşlıq Təşkialtı üzrə müttəfiqlərindən dəstək gözləsə də bu dəstəyi almadı.
Belə ki, Çinin də öz ərazisində separatizmdən əziyyət çəkməsi nəticəsində Rusiyanın separatçı fəaliyyətinə
dəstək verə bilmədi. Beləliklə də, hətta Rusiyanın ən yaxın müttəfiqləri belə Abxaziya və Cənubi Osetiyanın
müstəqilliyini tanımadılar.
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Müharibədən dərhal sonra NATO Qara Dənizəki fəaliyyətini kəskin sürətdə artırdı. NATO rəhbərliyi
gəmilərin Gürcüstana yalnız humanitar yardım gətirdiyini bildirsələr də Rusiya Prezdienti Dmitri Medvedev
bildirdi ki, NATO regionda hərbi gərginliyi artırır və Gürcüstana hərbi ləvazimatlar gətirir. Rus generalı
Anatoli Nogovitsin isə bildirdi ki, NATO 1936-cı il Montre müqaviləsi ilə Qara Dənizə nəzərdə tutulandan
daha çox gəmi göndərmişdir.
Ümumiyyətlə, “Avqust böhranı” NATO-Rusiya münasibətlərinə soyuqluq gətirmiş oldu. 1997-ci ildən
etibarən fəaliyyət göstərən NATO-Rusiya Şurasının fəaliyyəti dayandırıldı. Bir çox sahədə həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulan birgə layihələr ertələndi. Bununla yanaşı olaraq NATO, xüsusilə də ABŞ Gürcüstanla iqtisadisiyasi-hərbi sahədə əməkdaşlığını gücləndirmişdir. 2009-cu ildə may ayında NATO-nun Gürcüstanda
keçirilmiş hərbi təlimləri də bunu bir daha təsdiq etməkdədir.
Eyni zamanda, Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü məsələsində də problemlər meydana
çıxdı. Belə ki, təşkilatın üzvü olan Gürcüstan Rusiyanın təşkilata üzvlüyü istiqamətində bir sıra problemlər
çıxarmışdır.
Bütövlükdə, “avqust böhranı” Rusiyanın müasir xarici siyasətinin mühüm məqamlarından biridir.
Müharibənin başlanması səbəbləri, onun Rusiya xarici siyasəti üçün nəticələri haqda bir mənalı danışmaq
mümkün deyil.
Rusiya-Gürcüstan müharibəsi bir daha Rusiyanın xarici siyasət sahəsində təsir rıçaqlarını itirdiyini sübüt
etdi. Rusiya kimi fövqəldövlətin Gürcüstan kimi kiçik bir dövlətə qarşı hərbi əməliyyatlar keçirməsi Rusiyanın
Gürcüstan üzərindəki bütün təsir imkanlarının zəiflədiyini, MDB daxilində əməkdaşlığın keyfiyyət əmsalının
nə dərəcədə aşağı olması və bu qurum vasitəsilə postsovet məkanına nəzarətin imkansızlığını, həmçinin, artıq
NATO-nun Rusiyanın cənub sərhədlərinə qədər irəlilədiyini göstərdi. Bunanla da müharibə Rusiyanın
beynəlxalq nüfuzuna zərbə endirmiş oldu. Lakin eyni zamanda hərbi əməliyyatlarla Rusiya, sanki, hərbi
gücünü nümayiş etdirməyə çalışırdı. Rusiya üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən, bir çox nəqliyyat,
telekomunikasiya, enerji dəhlizlərinin keçdiyi, dünya dövlətlərinin maraqlarının kəsişdiyi Cənubi Qafqaz
bölgəsindən asanlıqla, son döyüşsüz çıxmayacağını göstərirdi.
Cənubi Qafqaz regionu tarixən dünyanın aparıcı dövlətlərinin maraqlarının toqquşmasının səbəblərindən
biri rolunda çıxış etmişdir. XXI əsrdə Cənubi Qafqazda iri dövlətlərin maraqlarının daha kəskin toqquşması
müşahidə olunmaqdadır. Xüsusilə Rusiya ilə ABŞ arasında Cənubi Qafqaza nəzarət uğrunda kompromissiz
mübarizə getməkdədir. Bu baxımdan, qeyd etmək olar ki, Gürcüstünla Cənubi Osetiya arasında baş vermiş
silahlı toqquşmanı sadəcə lokal münaqişə kimi nəzərdən keçirmək qeyri-mümkündür. Bu, Cənubi Qafqazın
qanlı arenasına çevrildiyi böyük oyunun kiçik bir hissəsi idi. SSRİ-nin süqutundan sonra Cənubi Qafqaz
regionu Soyuq müharibədən sonra yeni “yarış” meydanına çevrilmişdir. Hətta qeyd etmək mümkündür ki,
hazırkı mərhələdə Cənubi Qafqaz regionu Qərblə, daha dəqiqi ABŞ-la Rusiya arasında bufer zona rolunu
oynamaqdadır. Beynəlxalq aktorlar davamlı olaraq regionda təsir imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində
ciddi cəhdlər etməkdədirlər. Təbii ki, maraqların kəskin toqquşduğu Cənubi Qafqaz regionu özünün həm də
qeyri-sabitliyi ilə seçilir. Çünki, dünyanın super gücləri, xüsusilə də Rusiya, bir çox hallarda regional
gərginlikdən öz maraqlarını təmin etmək üçün istifadə edirlər. Qərb də öz növbəsində ABŞ-ın simasında
regionu özünün siyasi nəzarəti altına almaq üçün xarici siyasi aresenalının bütün imkanlarını səfərbər edir.
ABŞ regiondakı maraqlarını öz arzularına uyğun şəkildə təmin etmək üçün, Rusiyanı burada cərəyan edən
siyasi proseslərdən izolyasiya etməyi ilkin addım kimi müəyyənləşdirmişdir. Rusiya da öz növbəsində ənənəvi
maraq və nəzarət zonası hesab etdiyi Cənubi Qafqazda ikinci bir beynəlxalq aktorun mövcudluğunun birbaşa
özünün milli təhlükəsizliyinə ciddi təhdid kimi nəzərdən keçirir. ABŞ region dövlətləri ilə ayrı-ayrı sıx
təmaslar qurmaqla, onlardan öz maraqlarını təmin etmək üçün müəyyən dəstək almağa ümid edir. Lakin yalnız
Gürcüstanın siyasi davranışları bu və ya digər səviyyədə ABŞ-ın regioanl strategiyasına cavab verəcək kimi
qiymətləndirilə bilinər. Ermənistan hakimiyyətinin isə tamamilə Moskvadan asılı vəziyyətdə olması artıq
şübhə doğurmur. Azərbaycanın düşünülmüş müstəqil siyasəti isə hər hansı bir gücün onun davranışlarına təsir
etməyə imkan vermir. Bu baxımdan, hazırkı reallıq ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqazda nə ABŞ-ın, nə
Rusiyanın mütləq üstünlüyündən danışmaq mümkün deyildir. Tərəflərin regionda mövqe savaşı özünün ən
aktiv fazasındadır.
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AMERİKANIN CƏNUBİ QAFQAZ SİYASƏTİNDƏ
ENERJİ ƏSAS AMİL OLARAQ QALIRMI?
Məqalədə Amerika və Rusiya dövlətinin müasir dünyada apardığı siyasət haqqında bəhs olunmuş, eyni
zamanda Azərbaycanın mənafelərinə uyğun olan məsələlər araşdırılmışdır. Dünyada gedən proseslər, onların
həlli yolları, bu proseslərdən Azərbaycanın öz xeyrinə istifadə etməsi yolu məqalənin əsas məqsədini təşkil
edir. Buna görə də, müasir dünyanın hən siyasi, həm də iqtisadi mənzərəsi açıqlanmaqla yanaşı, Azərbaycanın
bu yalda atacağı müsbət addımlar təklif olunmuşdur.
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ОСТАЕТСЯ ЛИ ЭНЕРГИЯ КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ В АМЕРИКАНСКОЙ
ПОЛИТИКЕ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ?
Данная статья посвящена исследованию политики, проводимой государствами Америки и России в современном мире, а также вопросов, совпадающих с интересами Азербайджана. Преимущественной целью данной статьи являются процессы, протекающие в мире, пути их решения, пути использования этих процессов в пользу Азербайджана. Поэтому помимо раскрытия как политического,
так и экономического ландшафта современного мира, были предложены положительные меры, которые Азербайджан предпримет в этом пути.
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DOES ENERGY REMAIN A KEY FACTOR IN US POLICY
IN THE SOUTH CAUCASUS?
This article is devoted to a research on policy pursued by States of America and Russia in the modern
world, as well as issues that coincide with the interests of Azerbaijan. Advantageously, the purpose of this article is the processes happening in the world, their solutions, and ways to use these processes in favor of Azerbaijan. Therefore, in addition to the disclosure of both political and economic landscape of the modern world,
there have been proposed positive measures that Azerbaijan will take in this path.
Keywords: America, the South Caucasus, politics, energy, factor
Böyük siyasətdə dost olmur, mənafe olur. Dünyada artıq bu həqiqətə şübhəsi olan qalmayıb. Rusiya bu
gün Ukraynada öz mənafeləri naminə öz xalqını (ukraynalılar da slavyanlardır) acımadan bombalayır və
qırırsa, kim buna şübhə edə bilər? Rusiya Krımı zəbt etdi, Donesk və Luqansk vilayətlərinə neftə və qaza görə
müdaxilə etmədi, 2008-ci ildə Gürcüstana neftə, qaza görə girməmişdi (6, s.105). Deməli, ərəb ölkələrində baş
verənlərdən fərqli olaraq post sovet məkanında baş verən münaqişə və mübarizələrin kökündə tamamilə fərqli
səbəblər (daha ciddi) vardır. Azərbaycanda, Moldovada, Gürcüstanda separatçı rejimlərin yaradılmasının
səbəbləri aydın idi. Bu ölkələrdən heç də az strateji əhəmiyyəti olmayan Ukrayna yaddan çıxmışdı, yoxsa buna
istənilən zaman orada rejim yaratmağın problem olmadığına inam səbəb olmuşdu? Rusiyada bununla bağlı
hazır plan və proqram olduğu Amerika və Avropa Birliyinin Ukraynaya münasibətində yaxınlaşma baş verdiyi
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zaman akşar oldu. Rusiya heç nəyə baxmadan öz çirkin (əsrlər boyu davam edən) niyyətlərinin üzərindən
illərlə bərk-bərk örtməyə çalışdığı humanizm pərdəsini asanlıqla çıxarıb atdı. Səbəb nə idi? Bu Rusiyaya və rus
xalqına nə verdi? Rusiya buna getməli idi! Bunu rusiyalı siyasətçilər və dövlət rəhbərləri deyir və
əsaslandırmağa çalışırlar. Əsas səbəblər isə bunlardır. 1. Bu ölkələrdə demokratik qüvvələrin hakimiyyətə
gəlməsi nəticəsində yaranacaq abu-hava, xoşbəxt həyatın Rusiyada yaşayan xalqlar üçün stimul ola biləcəyi
qorxusu. 2. İmperiya ambissiyalarından əl çəkmək istəməmək.
Bəs Qərbə, Amerikaya nə lazımdır? Bir anlığa düşünmək; Dünyada Amerika adında bir fövqəldövlət və
güc yoxdur... Onda dünyanın mənzərəsi necə olardı? Rusun, ingilisin, fransızın, yaponun, çinlinin hegemonluq
etdiyi Dünya... Tarix boyu olduğu kimi güclülərin zəifləri, böyüklərin kiçikləri məhv etdiyi Dünya...
Dünya 200 ildən öncə Amerikasız yaşamırdı. Necə yaşamırdı? Beş-altı Dövlət və xalq nə qədər xalqı yer
üzündən silmişdi və neçəsi yer üzündən silinmək təhlükəsi qarşısında qalmışdı? İndi bunu etmək
mümkündürmü? Birmənalı olaraq – Yox! Niyə? Çünki, Dünyada bir Amerika xofu, qorxusu var! Bu pisdi,
yaxşıdı? – geniş, mübahisəli müzakirə mövzusudur. Şübhəsiz! Tarixin öyrətdiyi dərslərdən çıxan nəticə isə
belədir; Ən pis halda da - ən yaxşısı ABŞ adlı bir dövlətin və gücün var olmasıdır!
ABŞ və Qərbə stabil, demokratik Dünya lazımdır! – Qaçqınlarsız, məcburi köçkünlərsiz Dünya!
Bu gün baş verənlərə, münaqişələrə, müharibələrə görə Dünyanın gələcəyinə pessimis nöqteyi-nəzərlər
daha çoxdur, mənim baxışlarım isə tamamilə fərqlidir. Dəryalar təlatümlərdən, çalxalanmalardan sonra ən
pisləri özlərindən kənarlaşdırıb təmizlənirlər. Dünya qarışıb təlatüm içindədir və o mütləq təmizlənəcəkdir!
ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasəyində enerji ciddi amil olsa da, heç vaxt əsas və həlledici amil olmamışdır.
Cənubi Qafqazda əsrlərdi enerji və başqa təbii sərvətlər bir imperiya tərəfindən inhisara alınmışdı. Bu haqsızlıq
idi və hansı fəsadları törətmişdi, hamı yaxşı bilirdi. ABŞ nə istəyirdi? Əgər o təkbaşına bu sərvətlərə
yiyələnmək istəsəydi, “əsrin müqaviləsi” imzalanana qədər onlarla şirkətin pay sahibi olmalarına razı
olardımı? Buna kim mane ola bilərdi? Amma haqlı və ədalətli olaraq, daha doğru qərarı verməkdə əsas rolu öz
üzərinə götürdü. “Əsrin müqaviləsi” imzalanmasaydı və bu gün ABŞ və Qərb Azərbaycanın yanında
olmasaydı, onda bizim vəziyyətimiz necə olardı?
Azərbaycanın qonşularının kimlər olduğunu düşündüyümüz zaman, bu suala cavab vermək çətin
olmayacaq. Qarabağ problemini kim yaradıb? Onun həll olunmasına kimlər mane olur? Bəs kimlər bu
problemin həll olunmasında maraqlıdır? Bu sualn bir qəti cavabı var; bunu biz, bizə dost və qardaş olan
ölkələr, ABŞ və Qərb istəyir!
Bu dünyada hegemonluq uğrunda mübarizə gedir. Bunun sonu mütləq olacaq! Gələcəkdə Dünyaya
şərtləri kim diktə edəcək? Çin, Rusiya, yoxsa ABŞ?
Siz kimi seçərdiniz? Çinin tarix boyu türklərə münasibəti necə olub? – aydındır. Bu gün də onların
uyğurlara qarşı yeritdiyi siyasətdən dərs götürmək çətin deyil.
Rusiyanın türklərə qarşı qəddarlığının əsrlər boyu şahidi olmuşuq, canımızla-qanımızla hiss etmişik və
bu gün də bu davam etməkdədir. 1991-ci ildən beş türk dövlətinin müstəqillik qazanmasından sonra da hər
birinə zaman-zaman problemlər yaratması və hələ də Rusiya ərazisində qalmış, azadlıq, müstəqillik arzusu ilə
yaşayan 23 türk dövlətinin başına açılan faciələr, zülmlər dünyanın gözü qarşısında davam etməkdədir.
Sonuncu olaraq Krımı zəbt etməklə minlərlə türk-tatar ailələrinin öz dədə-baba yurdlarından didərgin
salınması nifrət və hiddət yaratmırsa, bizə daha nələr lazımdır?
Azərbaycanın gələcəyini istəyən hər bir kəsin üzünü tutacağı səmt, yol Qərb və Amerikadır. ABŞ-ın
Cənubi Qafqaz siyasətində enerji ciddi almil oaraq qalmaqdadır, amma əsas amil strateji coğrafi ərazinin onun
təsir dairəsində olmasını istəməsidir. ABŞ-ın enerji daşıyıcılarından daha vacib olan Xəzər dənizidir. Amerika
arzu etdiyi strateji hədəflərdən biri olan Xəzərdə söz sahibi olsaydı, indi Rusiya Xəzərdən və transxəzər
ölkələrinin hava məkanından istifadə edə biləcəkdimi? Suriyanı vurub Türkiyəyə, Azərbaycana qarşı
təhlükələr edə bilməzdi, çünki siyasətini həyata keçirə bilməzdi. İran ürəyindən keçənləri dilinə gətirə
bilməzdi. Bizə və Türkiyəyə sözdə qardaş deyib, Ermənistana əsl qardaşlıq etməzdi.
ABŞ-a qarşı əks qüvvələr irqçilik və dini münasibətlərin hələ də kəskin olduğunu qabartmaqla çirkin
siyasət aparmaqdan çəkinmirlər, amma özləri də yaxşı bilirlər ki, irqçilik və dini ideologiyalarla deyil, bəşəri
ideologiyalarla ABŞ indiki vəziyyətinə gəlib çıxmışdır. ABŞ dini ideologiyalar zəminində siyasətini müəyyən
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etmiş olsaydı, onda Türkiyə, Pakistan, İndoneziya, Səudiyyə Ərəbistanı və Küveytlə və s. niyə siyasi-strateji
müstəqillik edirdi? ABŞ olmasaydı, Əfqanıstan indi nə vəziyyətdə idi? Pakistanı, Hindistanı, Türkiyəni
Rusiyanın və başqa qonşularının elə bu günlərdə Sədudiyyə Ərəbstanını, Yəməni, İranın təhdid və
təcavüzündən çəkindirmək olardımı? Bu siyahını daha da böyütmək olar, amma bəs edər ki, bu yanaşmanın
kökündən yanlış olduğunu hər kəs anlaya bilsin. ABŞ-a qarşı çirkin siyasətin Rusiya, Çin və İran tərəfindən
aparıldığını hər kəs görür və bilir. Onlar bu siyasəti aparmağa məcburdurlar, çünki demokratik Ukrayna,
Gürcüstan, çiçəklənən Azərbaycan Rusiya və İranda əzilən xalqların kütləvi şəkildə haqlarını tələb etmələrinə
və daha kölə kimi yaşamaq istəməyəcəklərinə, Çində uyğurların, tibetlərin və onlarla əzilən xalqları daha hər
hansı ədalətsiz qəddar rejimlə idarə olunmasını mümkünsüz edəcəkdi.
Sözsüz ki, Dünyanın bir çox aparıcı dövlətləri dinin dövlət siyasətindəki aktiv rolunu inkar edirlər,
tolerantlıqdan, dini dözümlülük sözlərindən daha çox istifadə edirlər, amma hər halda Avropaya miqrant
axınının kütləvi şəkil aldığı günlərdə müsəlman xalqlarına və islam dininə qarşı münasibət bütün çılpaqlığı ilə
meydana çıxdı. Bu bir daha sübut etdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu qədər uzanmasının əsas səbəbi
Azərbaycanın müsəlman-islam respublikası olmasıdır. Nə etməliyik?
Yaxın tarixi müstəqillik qazandığımız illəri nəzərdən keçirək... XX əsrin sonlarından etibarən Cənubi
Qafqazda başlanan “Böyük oyun” tədricən regionun sərhədlərindən çıxaraq, Böyük İpək yolu boyunca
uzanmağa başldaı. Həmin dövrdə Cənubi Qafqazın dəyişməkdə olan taleyində enerji amili əsas rol oynamağa
başladı. Şimalda Rusiya, qərbdə Türkiyə və Avropa Birliyi ölkələri, cənubda İran, şərqdə böyük sürətlə
qüdrətli dövlətə çevrilmiş Çin, okeanın o tayında ABŞ Xəzər dənizinin neft və qaz ehtiyatları uğrunda
arasıkəsilməz mübarizə meydanına çevirdilər. Bu mübarizə həm də Xəzərin strateji coğrafi mövqeyi uğrunda
başlanmışdı. Bu gün bu mübarizə özünün açıq və pik həddindədir. Ərəb ölkələrində, Ukraynada baş vermiş
kataklizmlər ABŞ və Avropa Birliyi ölkələri ilə Rusiya arasındakı mübarizənin qorxulu həddə çatmasına səbəb
olmuşdur. Çin və İran bu qorxulu mübarizədə Rusiyanı açıq-açkar mübadilə etməklə yanan dünyanın üstünə
neft tökməklə məşğuldurlar.
ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasəti indi enerji amilindən daha çox strateji coğrafi mövqe uğrunda mübarizə
fazasına keçmişdir. Bu yerdə rus alimi Bexterevin məşhur bir kəlamı yada düşür: “Xəstəliyi deyil, xəstəni
müalicə etmək lazımdır”. Bəli, xəstə müalicə olunanda onun içindəki xəstəlik də mütləq müalicə olunacaq.
Amerikaya da bu steteji coğrafi məkanı ələ keçirmək lazımdır, çünki enerji və bütün təbii sərvətlər də elə bu
məkandadır. Bir daha sual yaranır: - Biz nə etməliyik?
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2007-ci ilin yanvarında Dovosda keçirilən Dünya
İqtisdi Forumundakı məruzəsində xüsusi olaraq qeyd etmişdir: “Avropa ilə aparılan enerji dialoqunun daha da
fəallaşmasına önəm veriləcək və bunun da nəticəsində Azərbaycandan neft və qazın Avropa və Dünya
bazarlarına çıxarılması regional təhlükəsizliyin, sabitliyin və əməkdaşlığın çox vacib elementlərinə
çevriləcəkdir. Bu fikirlər Azərbaycan diplomatiyasının neft və kommunikasiya siyasətinin regionda gedən
geosiyasi mübarizə və enerji faktoru üzərində qurulasının əhəmiyyətinin ciddi təhlil edilməsinin nəticəsi idi
(1).
Xəzər neftinin və qazının geosiyası faktorlarla bağlılığına toxunan İlham Əliyev öz çıxış və
məruzlərində ayrı-ayrı ölkələrin maraqlarından söhbət edərkən, Azərbaycanın enerji siyasətində, habelə enerji
siyasəti ilə bağlı geosiyasi mübarizənin perspektivlərinə toxunarkən ABŞ-ın əhəmiyyətini ön plana çəkmişdir.
Bu gün transxəzər dövlətləri regional təhlükəsizlik naminə öz siyasətlərində çevik gedişlər etməlidirlər.
ABŞ-ın regionda, Əfqanıstanda, Liviyada, İraqda, Yəməndə, Misirdə, Suriyada hətta müəyyən mənada
Ukrayna və Gürcüstandakı hərbi və hərbi yardım şəklindəki iştirakı, İranla hələ də qalmaqda olan gərgin siyasi
vəziyyəti Ağ evlə Kreml arasındakı münasibətləri çox gərginləşdirmişdir. Rusiya bu regionu öz milli maraqları
üçün həyati vacib hesab edir. Türkiyədə baş verən hadisələr isə Azərbaycana təsirsiz ötüşə blməz. Bu
vəziyyətdə iqtisadi itkilərdən yaxa qurtarmaq mümkün olmadığı kimi, siyasi qarşıdurmalar həyəcan yaratmaya
bilməz. Belə görünür ki, siyasi-iqtisadi mübarizələrin kəskin, hətta həlledici fazaya keçməsi mümkündür.
Maksimum çalışıb az itkilərlə vəziyyətdən çıxmaq üçün kiminlə əməkdaşlıq etməklə bağlı qərar vermək
lazımdır. Prezidentin də çıxış və məruzələrindən çıxan nəticə belədir. Biz hər ciddi problemdən çıxış yolunu
tapmaqda çətinlik çəkməyəcəyik və həmişə hər şeyə hazırıq.
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ENERJİ VƏ ENERJİ NƏQLİYYATI SAHƏLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN-QAZAXISTAN
ƏMƏKDAŞLIĞININ GEOSİYASİ ASPEKTLƏRİ
Azərbaycan və Qazaxıstan arasında energetika və enerji nəqliyyatı sahələrində əməkdaşlıq hər iki dövlətin
strateji məqsəd və maraqlarına cavab verir, bu əməkdaşlıın daha da inkişaf etdirilməsi üçün zəruri şərtlər
potensial olaraq mövcuddur. Bununla belə, təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, iki ölkə arasında energetika və
nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıın hazırkı səviyyəsi onların real və potensial imkanlarına uyğun deyildir. Məqalə
ikitərəfli münasibətlərə bu və ya digər şəkildə təsir göstərən çoxsaylı amillərdən vacibi olan geosiyasi amilin
öyrənilməsinə həsr olunmuşdur.
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GEOPOLITICAL ASPECTS OF AZERBAIJANI-KAZAKHSTAN COOPERATION IN THE
ENERGY AND ENERGY TRANSPORTATION AREAS
Relations between Azerbaijan and Kazakhstan in the energy and energy transportation fields meet the national interests of both countries, and there are all necessary preconditions for their development. However, their
current state does not match their potential. This article is devoted to the study of the geopolitical aspects that
affect the state of bilateral relations in the specified areas.
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Азербайджанская Республика и Республика Казахстан являются наиболее динамично развивающимися независимыми постсоветскими государствами Каспийского региона. Дипломатические отношения между ними были установлены 30 августа 1992 г. и с тех пор интенсивно и плодотворно развиваются. Между двумя странами налажен конструктивный политический диалог, базис которого был заложен
Президентом Казахстана Н. Назарбаевым и общенациональным лидером азербайджанского народа Г.
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Алиевым. Двусторонняя договорная база насчитывает свыше 100 документов.[7] Сотрудничество двух
республик развивается в соответствии с положениями «Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях» от 2005 г. По мнению руководства обоих государств, Азербайджан является ключевым государством для Казахстана на Кавказе, как и Казахстан для Азербайджана в Центральной Азии,
а от уровня азербайджано-казахстанского сотрудничества зависят региональные процессы.[8]
Динамичное экономическое развитие Азербайджана и Казахстана, их соседство, этническое родство, культурно-религиозная и историческая общность служат благоприятными предпосылками для эффективного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на международной арене по самым актуальным проблемам повестки дня. В многостороннем формате стороны активно сотрудничают в рамках
международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, Организация Исламской Конференции, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), Содружество Независимых Государств, Организация Экономического Сотрудничества, Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и др.
Азербайджано-казахстанские отношения характеризует отсутствие принципиальных противоречий
в основных вопросах, представляющих взаимный интерес, а также в вопросах мировой политики. Государства выступают за укрепление позиций ООН, за неукоснительное соблюдение норм международного
права, сотрудничают в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом в любых его проявлениях.
В начале 90-х годов прошлого века Казахстан, проявив инициативу, предпринял ряд усилий по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта мирным путем. Позиции республик по проблеме определения
статуса Каспийского моря схожи. Стороны единодушны в необходимости усиления взаимодействия с
целью охраны экосистемы Каспия.
Азербайджан и Казахстан тесно сотрудничают в экономической сфере, причем основной акцент
делается на взаимодействии в энергетической и энерготранспортной областях, поскольку именно эти
сферы стратегически значимы как с экономической, так и политической точек зрения для обоих государств.
На долю Азербайджанской Республики приходятся примерно 0,4% от общемировых запасов нефти
и около 0,5% от мировых запасов и мирового производства природного газа. [1] На долю Казахстана 1,8% и 0,7% мировых запасов нефти и газа, соответственно. [1] Так, более 90% каспийских ресурсов
нефти и около 30% газа принадлежат этим двум республикам, с ними, прежде всего, связаны основные
перспективы роста экспорта углеводородных ресурсов из Каспийского региона.
Азербайджан, часто именуемый «воротами Евразии» и благодаря своему расположению имеющий
возможность выступать в роли уникального геостратегического коридора между Западом и Востоком,
способствует преодалению традиционной геополитической закрытости государств Центральной Азии и
облегчает доступ к их природным богатствам. Для Казахстана, который в краткосрочной перспективе
готовится стать одним из ведущих мировых производителей и экспортеров энергоносителей, Азербайджан чрезвычайно важен в роли своеобразного «окна» на европейский и мировой рынок в обход российским и иранским территориям, обеспечивающего важный альтернативный маршрут энергопоставок.
Значение Казахстана как энергетического партнера для Азербайджанской Республики также трудно переоценить. Стратегические и экономические интересы Азербайджана непосредственно связаны с
максимально эффективной реализацией транзитного потенциала страны, и транспортировка казахстанских энергоносителей способна внести существенную лепту в решение данной проблемы.
Очевидно, что тесное энергетическое и энерготранспортное сотрудничество Азербайджана и Казахстана отвечает стратегическим целям и интересам обоих государств и имеются все необходимые
предпосылки к их успешному осуществлению. При этом, существующий уровень двустороннего взаимодействия в интересующих сферах не отвечает потенциальным возможностям. Серьезным фактором влияния на политику Азербайджана и Казахстана и состояние двусторонних отношений выступают геополитические интересы целого ряда ведущих мировых и региональных держав, сосредоточенные в регионе
Прикаспия, и обусловленная ими политическая и экономическая стратегия этих государств.
Наибольшую активность в обеспечении собственных геополитических, геостратегических и энер-
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гетических интересов в Каспийском регионе, и особенно в отношениях с Азербайджаном и Казахстаном,
демонстрируют Россия, Соединенные Штаты Америки, Китай, Турция, Иран, Европейский Союз и некоторые другие государства. Соперничество держав обусловлено их стремлением получить контроль над
энергетическими ресурсами прикаспийских республик и повлиять на маршруты транспортировки их углеводородов, что выливается в своеобразную «гонку диверсификаций». Внешние силы, исходя из собственных интересов, всеми путями пытаются воздействовать на геополитическую ориентацию Баку и
Астаны и на принимаемые ими решения в энергетической и транспортной сферах. Особое место в региональной стратегии заинтересованных акторов отводится проблеме азербайджано-казахстанского взаимодействия в вышеобозначенных областях, поскольку от его характера и течения зависят реализация международных транспортных и энергетических проектов, с которыми связаны их стратегические интересы.
Особое место в евразийской политике Соединенных Штатов Америки отводится Каспийскому региону, в котором сходятся интересы глобальных американских конкурентов/противников – России, Китая и Ирана, а также сосредоточены значительные объемы стратегических энергоресурсов, способных
ослабить зависимость США (крупнейшего мирового энергопотребителя, импортирующего более 50%
необходимых ресурсов) и их союзников от склонных к политическим манипуляциям традиционных
энергопоставщиков. Главными объектами американского интереса в Прикаспии были обозначены Азербайджан и Казахстан, признанные американским руководством лидерами в своих суб-регионах. Им Вашингтон предполагал доверить роль своеобразных щитов, прикрывающих другие республики от распространения российского влияния. Также акцентировалось внимание на их исключительной значимости в
деле обеспечения энергобезопасности Европы и Южной Азии. Поэтому энергетическим отношениям
США с каждой из республик уделялось особое внимание.
Принципиальное значение в энергетической стратегии США отводилось проблеме выведении каспийских энергоносителей различными маршрутами на мировой энергетический рынок, причем главные
усилия прикладывались вашингтонской администрацией к возведению транспортно-коммуникационного
коридора Восток – Запад, открывающего возможности для экспорта региональных нефти и газа в обход
территории Ирана и России. Соединенные Штаты, руководствуясь прежде всего собственными геополитическими интересами, выступили в роли инициатора, спонсора и «ангела хранителя» при реализации
трубопроводных проектов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. После введения данных
энергетических артерий в эксплуатацию, Вашингтон, используя весь спектр имеющихся в его распоряжении средств, начиная от финансовых дотаций и заканчивая политическим давлением, всячески пытается стимулировать более активное сотрудничество Казахстана и Туркменистана с Азербайджаном в области транспортировки их энергоресурсов через нашу страну на Запад.
Единомышленниками и союзниками Соединенных Штатов в вопросе о необходимости более масштабного вывода каспийских углеводородных ресурсов на мировой энергорынок, причем, в обход территорий России и Ирана и, соответственно, сторонниками более интенсивного азербайджаноказахстанского сотрудничества в энергетической и транспортной сферах, выступают страны Европейского Союза и Турция. Преследуя жизненно важные геоэкономические и геополитические цели, каждое из
государств имеет свои приоритеты при реализации энергетической стратегии в отношении стран региона.
В случае европейских государств, энергетический вопрос располагается скорее в геоэкономической, нежели геополитической плоскости. Чрезмерная энергетическая зависимость Европы (второго после США крупнейшего потребителя углеводородного сырья) от российских энергопоставок в условиях
истощения нефтяных запасов Северного моря и увеличивающегося спроса на природный газ вынудила
Брюссель отчаянно искать новых поставщиков энергосырья и предопределила особый интерес Евросоюза к Каспийскому региону, превратив ресурсообеспеченные страны Прикаспия в важный объект европейской политики.
Особое место в каспийской политике Евросоюза отводится сотрудничеству с Азербайджаном (являющемуся центральным государством транспортно-коммуникационного и энергетического коридора
Запад-Восток) и Казахстаном (ключевым государством в ЦА, способным передать положительный импульс другим центральноазиатским странам, особенно в процессах демократизации региона, обладаю-
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щим при этом значительными энергоресурсами). В настоящее время и Азербайджан, и Казахстан направляют в Европу более половины экспортируемой нефти. По мере возрастания экспортных возможностей
каспийских государств прогнозируется увеличение поставок их нефти на европейский рынок, важнейшим условием чего является развитие транспортного сотрудничества Азербайджана и Республики Казахстан.
Значительный интерес Турции к каспийским энергоресурсам связан не только со стремлением
укрепить собственную энергобезопасность через диверсификацию источников. Энергетику руководство
страны рассматривает опорной точкой возрождения Турции как геополитической силы. [5] Стратегическое расположение республики между богатыми нефтью и газом Каспийским регионом и Ближним Востоком и европейским потребительским рынком Анкара стремится использовать для того, чтобы стать
«энергетическим мостом» между ними (путем ориентации на свою территорию маршрутов экспортных
магистралей, тянущихся в направлении Европы), что позволит повысить ее международный авторитет, а
также заложить экономическую базу для реализации амбициозных внешнеполитических проектов. Энергетические ресурсы Азербайджана и Казахстана были призваны помочь Турции в реализации ее транзитного потенциала и геополитических амбиций. Успешное осуществление энергетических и траспортных
проектов, имеющих столь важное значение для геополитических и геоэкономических целей Турции,
непосредственно связано с Азербайджаном и зависит от его взаимоотношений с ресурсообеспеченными
странами Центральной Азии, в частности с Казахстаном.
Итак, США, ЕС и Турция, заинтересованные в каспийских энергоносителях без российского участия в их доставке и преследующие собственные геополитические цели, начали активно продвигать коммуникационные энергетические проекты и оказывать экономическую, финансовую и политическую поддержку региональным странам. Благодаря совместным усилиям этих государств, а также политической
воле и упорству азербайджанского руководства были построены первые трубопроводы, транспортирующие каспийские нефть и газ на западный рынок в обход российской территории – нефтепровод БакуТбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Таким образом, трубопроводная стратегия США
и их союзников наиболее эффективно была реализована в западной части Каспийского региона и на турецком отрезке маршрута поставок. Следующим этапом в ее осуществлении явилось более масштабное
подключение к энергетическим коммуникациям Азербайджана углеводородов из Казахстана и подведение соответствующей транскаспийской энергетической инфраструктуры.
Возведение альтернативного маршрута транспортировки каспийских энергоносителей явилось
чувствительным ударом по интересам Москвы на Каспии, и противоречило интересам таких региональных государств как Китай и Иран.
Россия, лишившись транзитной монополии, утрачивала не только часть доходов, но и рычага влияния на Южно-Кавказские государства – Азербайджан и Грузию. В регионе усиливались позиции США и
европейских стран, что наносило урон стратегическим интересам Москвы. Российские транзитные тиски,
в которых находились страны Центральной Азии, оказывались ослабленными.
Россия рассматривает Каспийский регион как сферу своего исторического стратегического доминирования, в которой сосредоточены жизненные национальные интересы Российского государства. Цели
России в Каспийском регионе связаны с более масштабными внешнеполитическими амбициями Москвы
– для возвращения в ряды ведущих геополитических игроков Кремлю необходимо восстановление своего
влияния в традиционных зонах доминирования, среди которых – Центральная Азия, Кавказ и СНГ в целом. На заседании Совбеза от 22 декабря 2005 г. президент В. Путин обозначил стратегическую цель для
России – стать лидером мировой энергетики и ведущим экспортером нефти и газа. [6] Стремление закрепить за собой мировое лидерство в области энергоснабжения связано не только с сопутствующими очевидными экономическими выгодами, но и тем, что Россия, как ни одно государство, часто использует
энергетический вопрос в качестве эффективного рычага политического влияния/давления. Кремль всячески стремится сохранить зависимость европейских государств от российских энергоносителей, а также
российских услуг в вопросе доставки в Европу центральноазиатских углеводородов.
Достижение столь амбициозных стратегических целей невозможно без масштабного вовлечения в
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топливно-энергетический баланс России энергоносителей Казахстана, Азербайджана и других региональных стран, а также сохранения максимального контроля над транзитом углеводородных ресурсов из
региона, с тем, чтобы уменьшить их конкурентоспособность относительно российского энергосырьевого
экспорта. Поэтому Россия не заинтересована в сближении Азербайджана и Казахстана, в осуществлении
ими совместных транспортных и энергетических проектов, поскольку и каспийские углеводороды и трубопроводные маршруты, связывающие их и тянущиеся с Востока на Запад, конкурируют с российскими.
Сотрудничество Казахстана (и других ресурсообеспеченных стран Центральной Азии) со странами
Южного Кавказа, особенно с Азербайджаном, в энергетической сфере и развитие транскаспийской
транспортной инфраструктуры, также не отвечают интересам энергетической безопасности Китайской
Народной Республики. Оно чревато отвлечением части восточнокаспийских энергоносителей в западном
направлении, и следовательно, сокращением их поставок на китайский рынок, все более нуждающийся в
энергоресурсах для поддержания роста экономических показателей и для удовлетворения растущих потребностей огромного населения. В настоящее время Китай по объемам потребления и импорта нефти
входит в первую тройку, при этом ожидается, что его зависимость от зарубежных поставок нефти в ближайшие 10-15 лет возрастет до почти 70%.[2]
Каспийский регион является наиболее привлекательным и безопасным направлением диверсификации китайского энергоимпорта также исходя и из геополитических факторов – около ¾ своего нефтеимпорта Поднебесная получает из нестабильных регионов (стран Персидского залива и африканских
государств), более 80% нефти поступает по очень протяженным, конфликтным, контролируемым США
морским путям, что представляет серьезную проблему как для энергетической безопасности, так и геополитических интересов Китая. [10] Значительные объемы каспийских энергоресурсов, их географическая
близость, безопасность маршрутов доставки, возможность прямого взаимодействия с поставщиками – все
эти факторы также обеспечили особую привлекательность для КНР каспийского энергетического рынка
и обусловили активизацию китайской энергетической политики в сферах нефте- и газодобычи в Казахстане, Азербайджане и др. Пекин приступил к реализации трубопроводной архитектуры в Центральной
Азии с тем, чтобы заявить свои права на часть каспийских энергоресурсов и недопустить их утечки на
запад.
Другим региональным государством – ярым противником усиления позиций США, ЕС, Турции и
других внешних сил в Прикаспии выступает Иран, который видит в этом угрозу собственным национальным интересам и безопасности. В пост-советский период Тегеран поставил перед собой цель трансформировать баланс сил в пространстве от Персидского залива до Каспия таким образом, чтобы Иран
занимал в нем статус стратегического центра.[4] Реализация этой цели непосредственно зависит от усиления иранских позиций на Кавказе и в Центральной Азии. Тегеран стремится к преодолению международной изоляция, расширению собственного влияния в исламском мире, ограничению в Каспийском регионе позиций западных стран и компаний, а также, посредством участия в разработке ресурсов и создании транспортных маршрутов через иранскую территорию, к превращению в ключевую фигуру в международной торговле энергоресурсами. Очевидно, что имеющий собственные претензии на роль основного
транзитера каспийских энергоресурсов на мировой рынок Иран заинтересован в реализации тесного торгово-транспортного сотрудничества в направлении Север-Юг, но никак ни Запад-Восток. Поэтому в вопросе укрепления азербайджано-казахстанского сотрудничества в интересующих сферах Тегеран солидарен с Москвой и предпринимает все шаги, дабы воспрепятствовать ему.
Кремль достаточно терпимо отнесся к развивающемуся энергетическому сотрудничеству ресурсообеспеченных республик ЦА с Китаем и Ираном, в том числе в сфере реализации энергетических инфраструктурных проектов. За несколько лет были построены нефтепровод между Китаем и Казахстаном и
газопроводы, соединившие Туркменистан, Узбекистан и Казахстан с Китаем, а также Туркменистан с
Ираном. Вероятно тот факт, что утекающие в восточном и южном направлениях каспийские ресурсы не
попадают на европейский рынок, где могут конкурировать с российскими, является определяющим в понимании столь лояльного отношения Москвы к данному вопросу.
Российское руководство предприняло неимоверные усилия по созданию новых энерготранспорт-
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ных каналов, чтобы замкнуть на себя растущий объем углеводородов центральноазиатских республик.
Был введен в эксплуатацию трубопровод Тенгиз-Новороссийск, расширены транзитные мощности других энергетических коммуникаций. В результате, около 80% нефтеэкспорта Казахстана оказывалось под
контролем Москвы. [9] В условиях, когда Республика Казахстан выступает потенциальным конкурентом
РФ на мировом энергетическом рынке, Кремль получал возможность, в соответствие с собственными
интересами, определять и влиять на объемы казахстанской нефти, перекачиваемой по российской территории, и использовать данный рычаг воздействия в политических целях. Таким образом, в вопросе транспортировки восточнокаспийских энергоносителей Россия сумела удержать доминирующие позиции.
Курс на углубление экономической интеграции с Россией, нежелание руководства Казахстана раздражать могущественного северного союзника предопределили лояльное отношение Астаны к выбору
российского направления для доставки своих энергоресурсов на мировой и западный рынки в качестве
приоритетного. Несмотря на то, что Вашингтону удалось получить согласие казахстанских властей на
участие их энергоресурсов в БТД и добиться подписания договоренности о создании Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки, и началась транспортировка небольших объемов казахстанской
нефти по ОЭТ, изменить «особый» характер российско-казахстанских отношений, в том числе и в энергетической сфере, США не смогли. Перспективы более масштабного подключения казахстанских углеводородов к транзиту через Азербайджан были отодвинуты на более поздние сроки.
Очевидно, что проблема реализации Казахстанской каспийской системы транспортировки и вытекающая из нее проблема подключения казахстанской нефти к Основному экспортному трубопроводу
зависят от многочисленных факторов, среди которых не последнюю роль играет геополитический.
Казахстан заинтересован в диверсификации энергопоставок и, несмотря на укрепление взаимосвязей с Россией, он будет стремиться к развитию альтернативных маршрутов транспортировки своих ресурсов, так как в этом – залог политического и экономического суверенитета.
Часть казахстанской нефти, добываемой на крупнейших месторождениях, принадлежит американским и европейским компаниям, являющимся основными пайщиками в проектах. Компании в праве сами
решать по каким каналам направлять свои углеводороды. А если учесть, что некоторые из них имеют
долю в консорциуме БТД и могут пользоваться льготным режимом прокачки нефти по этому трубопроводу, ресурсы для ОЭТ будут.
Необходимость расширения энергоэкспортных коммуникаций в средне- и долгосрочной перспективе диктуется также прогнозами роста нефтедобычи в Республике Казахстан к 2025 - 2030 гг. Согласно
Сценарию новых стратегий, подготовленному Международным Энергетическим Агенством, экспортные
возможности Казахстана в эти годы превысят 150 млн. тонн нефти в год.[3, c. 73] Российские и китайские
трубопроводные мощности не будут в состоянии самостоятельно принять такие значительные объемы
энергоносителей. Потребность в дополнительном канале транзита для энергоэкспорта на европейский
рынок будет расти.
После того, как трубопроводная архитектура в Каспийском регионе окончательно сложится, вопрос о предпочтении тех или иных маршрутов транспортировки энергоносителей будет определяться
множеством факторов. Объемы прокачиваемых по ним ресурсов будут варьироваться исходя из договоренностей, а также политико-экономической обстановки в тот или иной исторический период, они будут
зависеть от политической воли руководства стран-экспортеров и степени влияния на них тех или иных
внешних сил. В любом случае, создание разветвленной сети трубопроводных коммуникаций создаст
условия для многостороннего взаимодействия, снизит геополитическое напряжение и позволит сформировать определенную систему противовесов в региональных отношениях.
Схожие геополитическое положение, геоэкономические показатели и исторические предпосылки
предопределяют общность национальных интересов Азербайджана и Казахстана: укрепление суверенитета, реализация энергоресурсного потенциала на благо экономического развития, диверсификация экспортных каналов энергопоставок, как условие политической и экономической независимости. Развитие
более тесного взаимодействия республик во всех сферах, и особенно в энергетической и транспортной,
отвечает их жизненным интересам и является залогом их успешного развития, а также региональной ста-
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бильности и процветания. Такова объективная реальность. Поэтому независимо от субъективных факторов, среди которых – геополитические интересы и политика третьих сил, сотрудничество Азербайджана
и Казахстана будет развиваться и приносить пользу обоим государствам.
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Məqalədə diplomatik mətnlərin anlayışı, diplomatik mətnlərdə beynəlxalq dillərin istifadəsi,
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DIPLOMATIC TEXTS AND DOCUMENTS
The article analyzes the concept of diplomatic texts, international diplomatic language used in texts,
types and classification of diplomatic texts, components (elements) of diplomatic documents. The article
analyzes the theoretical ideas of researchers on diplomatic texts, given the classification of its species. The
author particularly emphasizes the role of saving and printing of documents, methods of creating archives.
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Written texts are an essential element of diplomacy. Texts provide powers and accreditation for the
diplomat. Besides, texts contain his instructions and negotiating briefs. Texts are the main outcome of negotiations. It’s considered that there exist stereotyped formulas for certain texts - or parts of texts: letters of accreditation, full powers, opening and final clauses of treaties, even diplomatic notes. For all texts that are meant to
be shared with another party or other parties, there are traditional requirements of polite formulations. On the
other hand, internal documents only follow the rules of the entity which employs them. For countries long active in international diplomacy, there used to be all sorts of regulations regarding the writing of dispatches,
instructions, briefs, reports, etc. New forms and means of communicating have affected the manner in which
documents of diplomacy are written today, be they internal or addressed to one or more external entities (1, p.
57).
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It should be noted that the documents exchanged between countries in the past were written in the single vehicular language then in use in Europe: Latin. In the 18th century French had become the generally accepted diplomatic language, so much so that even diplomatic notes addressed to the British Foreign Office by
the Legation of the USA were written in that language. The 20th century saw a gradual emergence of English
as a second and later even dominant diplomatic language. At the same time, many countries insisted on the use
of their own language in diplomatic correspondence and joint diplomatic documents. As a result the United
Nations admitted to five languages at its inception (Chinese, English, French, Russian and Spanish), to which
Arabic has later been added by informal agreement. In the European Union, all twelve languages of the members are currently in use and their number is bound to grow as new members will be admitted. Translation and
interpretation have therefore become a major element in present-day diplomatic life.
In this point texts have always been a crucial element of diplomacy: the richness and complexity of
diplomatic activities, including negotiations, representation, social activities and media coverage is crystallized in texts - diplomatic documents. If texts and documents are an integral part of the process of diplomacy
and one of the usual results of diplomatic activity, we can learn more about diplomacy through texts. First,
we can learn about a specific event or activity by reading the documents it has produced, either as byproducts
or as results. In addition, we can learn much about diplomatic events or activities by analyzing diplomatic documents more deeply (4, p. 384).
So, Dr Keith Hamilton, historian in the Foreign and Commonwealth Office and senior editor of documents
on British policy overseas, explains why looking at the form of a document may be important: “The contents
of a document, its substance, is usually far more important than the form it takes. And where a document is an
internal communication...it would hardly seem to matter whether it is called a memorandum, a minute, a note
or a submission”. Yet where international agreements are concerned it would hardly do to equate an exchange
of notes with a memorandum of understanding, or a declaration with a treaty. Form matters in these cases because form frequently establishes, or at any rate reflects, the nature of the obligation entered into and the degree of commitment involved, whether the engagement be moral, political or ultimately legal (6, p. 40).
Another author Dr Alex Sceberras Trigona, former Maltese minister of foreign affairs, proposes that
through analysis of diplomatic documents, "diplomatic knowledge which is clearly more than the diplomatic
information contained in the document itself can be gained. This method therefore not only re-asserts the primary importance of the diplomatic information in diplomatic documents but also leads to acquiring elements
of unrecorded diplomatic knowledge" (7, p. 140). Trigona proposes an information technology assisted method
of analysis, called DiploAnalytica, which is described in more detail below.
Dr Ivan Callus and Ruben Borg of the University of Malta have experimented with applying deconstruction, a form of literary criticism, to diplomatic discourse. They write that the purpose and function of deconstruction, and its potential contribution to diplomatic language, is "to force the discipline to which it applies
itself to look at its own language and to develop an almost pathological awareness of its own linguistic strategies" (5, p. 32).
In this regard, attention should be paid to the fact that there are many different forms of official diplomatic
documents. A considerable proportion consists of documents that are of a purely intradepartmental nature. Another category of diplomatic documents are those through which official international intercourse goes on in
written form. Such documents express the position of the state on a particular question of international affairs.
Some of them are confidential by virtue of specific circumstances (there are even oral messages or oral statements whose contents are read out but not officially handed over to the addressees) (2, p. 55).
A large number of diplomatic documents are never published owing to the insignificance of their subject
matter (for instance, notes requesting visas). But a fairly large proportion of diplomatic documents, particularly
those relating to important international problems, are made public.
It is noteworthy that until recently diplomatic practice distinguished the following five forms of written official communications:
1) personal notes;
2) verbal notes (notes verbales);
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3) aides-memoire;
4) memoranda;
5) semi-official letters.
A personal note takes the form of a letter drawn up in the first person on behalf of its signatory. It begins with a salutation and ends with a complimentary phrase, that is, a standard expression of polite respect.
A verbal note is considered to be the most commonly used form of diplomatic communication. It is
drawn up in the third person and is not usually signed. It begins and ends with standard formulas of courtesy.
In diplomatic practice it is now common to distinguish between personal notes and verbal notes, the
former being a note drawn up in the first person and signed, and the latter being drawn up in the third person
and either initialed or left unsigned.
Until fairly recently the choice of the form of a note, signed or unsigned, was regarded as a definite indication of the state of Millions between the countries concerned. Nowadays verbal notes have become part
and parcel of the international intercourse, and no one would now regard a verbal note sent to an embassy as a
display of any ill will.
The aide-memoire. Diplomatic practice knows two types of aides-memoire: (a) handed over personally
and (b) delivered by a courier (3, p. 61). The purpose of transmitting an aide-memoire is to facilitate the further
progress of a transaction and to prevent the subject of a personal conversation or an oral statement from being
misinterpreted or misunderstood.
Another important factor considered a memorandum may be a separate and independent document or
it may be appended to a personal note or a verbal note. In the latter case the memorandum elaborates and justifies the subject matter dealt with in the note. The distinguishing feature of a memorandum is a detailed exposition of the factual or legal aspects of a particular question.
In describing the memorandum, Ernest Satow notes that this form of diplomatic document is often a
detailed statement of facts, and of arguments based thereon, not differing essentially from a note, except that it
does not begin or end with a formula of courtesy, and need not be signed, but it may be convenient to accompany it with a short covering note. In earlier times these were often termed deduction or expose de motifs.
Semi-official, or informal, letters are sent to officials, with whom one is acquainted, in cases involving
personal favours (thanks for an invitation, a request for assistance) or relating to administrative matters.
Importantly, most forms of diplomatic documents contain the following components, or elements:
a) protocol formulas;
b) purport;
c) argumentation;
d) exposition of the fact or facts (8, p. 111).
Included under the heading of "protocol formulas" are the proper titling of the person addressed, an
expression of respect for the addressee at the beginning and the complimentary phrase which concludes the
document. Protocol formulas are used in personal messages of heads of government or state, personal notes,
verbal notes, and aides-memoire delivered by a courier. Other forms of diplomatic documents contain no protocol formulas.
As the name itself suggests, the purport is the principal part of a diplomatic document. In extent it may
be very short as compared with the other parts. Yet it is the purport that carries the main idea of the document
and is, in fact, a concentrated expression of a state's position on the main issue under discussion. To point out
the purport correctly means to correctly grasp the meaning of the diplomatic document.
By their content diplomatic documents, whatever their form (notes, declarations, aides-memoire, etc.),
may be classified as follows:
a) documents containing proposals;
b) documents registering a protest;
c) documents warning of possible measures of retaliation;
d) documents establishing a political or international legal position in respect of an act committed by
another state or states or in respect of an international event;

238

e) documents announcing measures contemplated or implemented, which are of international significance;
f) documents recording an agreement or a degree of accord reached (10).
Naturally, this classification is in some respect conditional, since in practice any diplomatic document
may combine several of the above -mentioned characteristics. Even in that case, however, one of the meanings
seems to be predominant.
It is customary in diplomatic correspondence to observe the rules of tact and politeness, to avoid harsh expressions wounding in to the dignity of the country to which a diplomatic document is addressed.
In this connection I’d like to notice the role of preserving and publishing texts. It should be noted that every diplomatic document has a context; the specific set of circumstances under which it was created. This includes history, the relationships between the parties to the document and the prevailing political, economic and
social conditions of the time. J. Thomas Converse, chief of the Records Management Section of the InterAmerican Development Bank, focuses on context, along with validation, trustworthiness and longevity, in his
discussion of archives and diplomacy (9, p. 5).
Converse proposes that one of the key elements of a definition of archives is that archival documents are
created as a means for, and a by-product, of activity, rather than for the purpose of informing future generations. In fact, this is the reason that archival documents are inherently trustworthy and useful - precisely because they are not created with any regard to how they might be used by other people in other times. Diplomatic documents fall neatly into this category of documents created as a means, or by-product of activity: diplomacy produces a large number of documents which individually seem insignificant, but as a group may tell a
complete story.
Another important factor considered documents of diplomacy preserved in archives are a valuable resource for students of diplomacy and the general public, if and when they are made available to the public. Dr
Keith Hamilton, historian in the Foreign and Commonwealth Office and senior editor of documents on British
policy overseas, describes the process of compiling and publishing collections of documents (6, p. 10). He focuses on his own experience as the editor of Documents on British Policy Overseas, and particularly on his
work publishing a collection of documents concerning the Conference on Security and Cooperation in Europe
from 1972 until 1975.
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Ирану заключить договор на более приемлемых для себя условиях.
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İRANIN NÜVƏ PROQRAMINDA RUSİYANIN MÖVQEYİ
Məqələ İran nüvə proqramması üzrə danışıqlarda Rusiyanın vasitəciliyinin roluna həsr olunur. İran
Rusiyanın cənub sərhədlərində hərbi-strateji müttəfiqi kimi vacib ölkədir. Rusiya bilərək ki, Iranda Nüvə
Silahının genişləndirilməsi barədə olan məsələnin ortaya cıxarılması qərbin Tehran üzərində təziqinin bir
növü olmaqla İranı müəyyən geri cəkilməyə vadar etməyə məcbur etmə metodudur. Ona görə də Rusiya İran
üzərində qərbin güclənməsinə imkan verə bilməz. Bunun ücün Rusiya İranla olan danışıqlarda vasıtəçiliyi öz
üzərinə götürərək danışıqlara nəzarət etməsı ücün İran üzərində qərbin nəzarətinin və bölgədə gərginliyinin
azalmasına səbəb olmuşdur. Rusiyanın müdahiləsı İrana qərblə onun ücün münasib olan danışıqların
aparılmasına və müqavilələrin bağlamasına gətirib cıxarmışdır.
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RUSSIAN’S POSITION ABOUT THE IRANIAN NUCLEAR PROGRAM
The article deals with an intermediary Russia’s role in negotiations by Iranian nuclear program.
Iran is important for Russia as the regional partner holding the major strategic position at the southern
boundaries. Russia knowing that Non-proliferation nuclear program is only pretence for the west exerts
pressure on Tehran to make a number of concessions, is not able to strengthen the position of the west in
Iran, it has taken the role of the mediator somehow to control the process of negotiations. The intermediary Russia’s role reduced degree of tension and contributed to negotiation process. Russian interference has helped Iran to conclude an agreement on a more acceptable condition for themselves.
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Иран занимает важнейшее военно-стратегическое положение, являясь уникальным государством,
одновременно: прикаспийским, средне-восточным, кавказским, центрально- азиатским, все ключевые
области этих регионов так или иначе сопряжены с Ираном. В связи с нестабильностью в Ираке, Афганистане, Сирии и центрально-азиатских странах влияние Ирана в этих регионах возросло.
Для России Иран важен прежде всего как региональный партнер, особенно в противодействии
проникновению США в Центральную Азию, на Кавказ, на Средний и Ближний Восток, а также в Персидский залив. Иран остается практически единственным стабильным государством с собственной
внешнеполитической доктриной. В Центральной Азии и на Кавказе давнее историческое соперничество России и Ирана за политико-культурное влияние сменилось кооперацией и сотрудничеством в
связи с новыми реалиями, такими как попытки «новых мировых лидеров» утвердиться в этих регионах
и перекроить их на свой лад.
Сближению России и Ирана также способствовала политика западных государств. Российские и
зарубежные исследователи справедливо отмечают, что Россия и Иран стали невольными союзниками
после распада СССР и провозглашения американской администрацией курса на лидерство в новом
многополюсном мире. Россия и Иран были вынуждены противодействовать линии США и НАТО на
установление «нового порядка», при котором роль ООН становится второстепенной, а судьбы государств во многом зависят от решений новых «мировых лидеров». О совпадении позиции России и Ирана в этом ключевом вопросе свидетельствовали переговоры В.Путина с Президентом ИРИ
М.Ахмадинежадом в 2007 г. Тогда, на саммите по Каспию в Тегеране, обе стороны «высказались
за сотрудничество с целью создания более справедливого и демократического мирового порядка, обеспечивающего глобальную и региональную безопасность и создающего условия для всестороннего развития». В 2014 г. Президент России В.Путин заявил о начале нового этапа в отношениях между Ираном и Россией.
Надо отметить что Россия и Иран подписали двустороннее соглашение о ядерном сотрудничестве еще в августе 1992 года . В последующие соглашения в 1995 году, Россия согласилась завершить
строительство Бушерской АЭС, а также тайно предложила поставить Ирану большой исследовательский реактор, по изготовлению топлива, и газовые центрифуги для завода (5). Узнав об этих тайных
переговорах, президент США Билл Клинтон выразил озабоченность, по поводу передачи технологий,
президенту России Борису Ельцину, который в итоге согласился урезать российско-иранское сотрудничество в ядерной области, и приостановить строительство Бушерской АЭС. Несмотря на этот запрет
о ядерном сотрудничестве с Ираном, американские чиновники считали, что отдельные российские ученые и институты продолжали оказывали помощь иранским инженерам в особо важных областях в том
числе в цикле производства ядерного топлива, и строительства исследовательского реактора на тяжелой воде на Араке (12).
В 2001 г. был подписан Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ. До введения санкций, вполне продуктивно, осуществлялось российско-иранское сотрудничество в области атомной энергетики и в космической сфере.
Россия зная, что нераспространение Ядерного Оружия является всего лишь предлогом для запада, что бы оказать давления на внешнюю политику Ирана, выступает против силового решения и давления с целью смены политического режима в Иране. С геополитической точки зрения, Россия более
уязвима для негативных сценариев развития конфликта вокруг иранской ядерной программы, нежели
чем США и Европа, поскольку она ближе к Ирану и между двумя странами находятся такие общие
геополитические зоны, как Центральная Азия, Южный Кавказ, Каспийский регион и Ближний Восток,
которые в последнее время нестабильны.
Позиция России как посредника в Иранской Ядерной проблеме.
С 2006 г. Москва поддержала в Совете Безопасности ООН четыре резолюции, направленные на
необходимость выполнения Ираном требований ООН и МАГАТЭ в отношении его ядерной программы. Эти документы содержат широкий спектр санкций против Исламской Республики Иран.
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Одним из пунктов санкций были запрет на передачу Тегерану "любых боевых танков, боевых
бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных
вооружений ООН, зенитных ракетных систем С-300, либо материальных средств, связанных со всем
перечисленным, включая запасные части", но по указанию В.Путина из текста документа были исключены слова "зенитных ракетных систем С-300" и в 2007 году Россия подписала контракт на поставку
Ирану пяти дивизионов С-300ПМУ-1 на сумму около 800 млн долларов. Однако, в результате введенных в 2010 году дополнительных санкций ООН против Тегерана, российско-иранский контракт был
приостановлен. Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, 22 сентября 2010 года
подписал указ № 1154, который прямо запрещал поставки в Иран "зенитных ракетных систем С-300".
Иран официально заявлял что хочет получить эти и другие зенитные системы чтобы защитить себя, в
том числе свои ядерные объекты, от возможных ударов с воздуха.(4)
В ответ на невыполнение Россией контракта на поставку пяти дивизионов С-300 Иран обратился
в Международный суд с иском на сумму более 4 миллиардов долларов.
Позиция Москвы по иранской ядерной проблеме, в том числе задержка с вводом в строй Бушерской АЭС, срыв поставок С-300, вызывала недовольство Тегерана. Однако в Иране было хорошо известно, что Россия как член международной группы посредников «5+1», куда входят представители
пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, делала все возможное, чтобы не допустить усиления санкций ООН против ИРИ и защитить право Ирана на мирную ядерную программу.
Такую же позицию Россия занимала и в МАГАТЭ. Россия не поддержала международные санкции,
введенные против Ирана в одностороннем порядке США, Европейским союзом и рядом других стран.
Эти санкции во многом оказались более действенны и разрушительны для ИРИ, в первую очередь для
экономики, чем санкции ООН.
Россия продолжала занимать активную позицию в решении иранской ядерной проблемы, иначе другие посредники могли бы отодвинуть ее на второй план. Такая позиция позволила в итоге обеспечить полное выполнение решений СБ ООН и МАГАТЭ и сохранить при
этом необходимый уровень доверия со стороны Ирана. России внесла вклад в достижение прогресса по
переговорам по ядерной программе Ирана. Благодаря российским усилиям США и Запад отдали предпочтение дипломатическим методам урегулирования иранской проблемы, а не силовому давлению.
Поэтому для России было так важно продолжение своей линии на переговорном процессе по иранской
ядерной проблематике. Эта линия получила высокую оценку и со стороны участников процесса в
Иране, и в странах «шестерки», и в международном сообществе.
Отметим что шестерка посредников представлена пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также Германией, которая была поставщиком технологий для иранской ядерной
программы еще до Исламской революции 1979 года. Эта группа также известна как Евротройка+3, поскольку в ее состав вошли три европейские и три неевропейские державы. Отметим что кроме Германии в «шестерке» ядерным оружием обладают все, у Ирана же ядерного оружия нет, зато оно есть у
его соседей Индии, Израиля и Пакистана, которые безнаказанно разработали его в нарушение международных договоров. Это ставит Иран не в выгодное положение перед ними в военном плане. Но за
столом переговоров представителям Ирана приходится идти на уступки просто ради того, чтобы вновь
получить возможность стать полноправным игроком на мировой арене.
Начиная с 2002 года, Иран, МАГАТЭ, а также различные группировки мировых держав, сначала
с Францией, Германией и Великобританией (ЕС-3), а затем в сопровождении Китая, России и США
(Р5+1) предприняли многочисленные попытки договориться об урегулировании спора.
В 2010 году в Женеве возобновились переговоры Ирана и представителей "шестерки", приостановленные Тегераном осенью 2009 года. Ряд стран предложили свою помощь в урегулировании иранского кризиса, так Россия выступила с инициативой производить обогащение иранского урана на своей
территории и взять на себя обязательства по утилизации отработавшего ядерного топлива с АЭС в Бушере. Этот вариант исключил бы возможность извлечения оружейного плутония из отработанных на
АЭС материалов. В мае 2010 года Иран согласился вывозить низко обогащенный ypaн на дообогаще-
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ние в Бразилию и Турцию, однако при этом Иранские власти потребовали, чтобы зарубежные специалисты обрабатывали ypaн быстрее, чем это возможно, что привело к срыву переговоров.
13 июля 2011 года министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил использовать поэтапный подход к решению ядерной спора с Ираном. В соответствии с российским предложением, сотрудничество Ирана с МАГАТЭ должно было начаться с взаимных шагов от P5 + 1 (12). По словам
бывшего главного иранского переговорщика по ядерной программе Хоссейн Мусавиан, предложение
предусматривало пять этапов, Иран ограничивал свою деятельность по обогащению урана, уровень
обогащения U-235 не должен был превышать 5% ; реализация дополнительных положений, в которых
предусматривалось предоставление информации о конструкции заводов по обогащению урана; ратификации дополнительного протокола к Соглашению об гарантиях; наконец, приостановления
обогащения урана в течение трех месяцев. В ответ, на каждой стадии, Р5+1 постепенно будет снимать
санкции, введенные в одностороннем порядке в рамках Совета Безопасности ООН . Иран изначально
приветствовал российский план, но Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Франция не
приемлили идею отмены санкций на столь ранней стадии переговоров и официальные обсуждения на
основе этого предложения не состоялись.
Победа Хасана Роухани на Иранских президентских выборах в июне 2013 сигнализировало об
изменение позиции Ирана по ядерным переговорам. На своем первой пресс-конференции, новоизбранный президент Роухани, который до этого с 2003 по 2005 год служил в качестве главного переговорщика по ядерной программе Ирана, указал о своем намерение облегчить напряженность в отношениях с международным сообществом и повысить прозрачность ядерной программы Ирана. (13). В
своей инаугурационной речи президент Хасан Роухани акцентировал внимание на том что его позиция
на переговорах будет в национальных интересах и направлена на отмену репрессивных санкций", далее
он дал понять о своем намерении возобновить переговоры с P5+1 (7). Секретные двусторонние переговоры между США и иранскими должностными лицами в Омане, которые, начались в марте, дали новый импульс, начал проявляться контур возможной сделки (6).
Первый раунд переговоров между Ираном и P5+1 проводился в Женеве с 15-16 октября 2013.
После двух дополнительных раундов интенсивных переговоров Иран и P5+1 объявили 24-го ноября,
что они достигли соглашения по Совместному плану действий (JPOA), включая временные шаги за
следующие шесть месяцев и элементы долгосрочного, всестороннего решения. Кроме того, МАГАТЭ и
Иран также договорились о Структуре для сотрудничества (FFC), обязывающей обе стороны сотрудничать далее "относительно проверки, которые будут предприняты МАГАТЭ, чтобы решить все настоящие и прошлые вопросы" (11). После многочисленных сдвигов крайнего срока, из того что переговорщики не могли договорится, 30 июня, 2015 года, в отеле Palais Coberg в Вене, Австрии было решено
продолжать переговоры пока соглашение не будет достигнуто (15).
Совместный Комплексный план действий.
Подписание документа знаменует окончание 36-летнего периода западных санкций против Ирана. После 22 месяцев интенсивных переговоров Иран и «Большая шестёрка» наконец подписали
СКПД, чтобы снять все недоразумения по ядерной программе Ирана и, одновременно с этим, прекратить все несправедливые экономические санкции против Ирана.
В соглашении в полной мере соблюдены красные линии и инструкции, составленные Ираном и
ведущие к достижениям в ядерной области и прекращению всех видов санкций.
Вот краткое описание положений СКПД, подписанного Ираном и «Большой шестёркой»:
1. Мировые державы признали мирную ядерную программу Ирана и должны уважать права
ядерные иранского народа в международных конвенциях;
2. Жизненно важные факторы мирной ядерной программы Ирана были проигнорированы самым
несправедливым образом, чтобы представить её в качестве угрозы международному миру и безопасности, но сейчас она стала основной темой для расширения международного сотрудничества Ирана с
другими странами в рамках международных стандартов;
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3. Исламская Республика Иран будет признана в качестве державы, обладающей ядерными технологиями и имеющей право на мирные ядерные программы, такие как полный ядерный топливный
цикл, обогащение, которые будут определены ООН;
4. Все несправедливые санкции в отношении Ирана, введённые Советом Безопасности ООН, в
том числе экономические и финансовые, должны быть сняты в соответствии с соглашением, путём выпуска новой резолюции СБ ООН;
5. Все ядерные объекты и установки продолжат свою работу вопреки изначальным требованиям
другой стороны, и ни одно из них не будет демонтировано;
6. Политика, направленная на предотвращение обогащения урана, в настоящее время провалилась, и Иран будет продолжать свою ядерную программу;
7. Ядерная инфраструктура Ирана останется нетронутой, никакие центрифуги не будут демонтированы, будут продолжаться научные исследования и разработки на таких передовых и ключевых центрифугах, как ИК-4, ИК-5, ТК-6 и ИК-8;
8. Реактор на тяжёлой воде в Араке продолжит свою работу и останется нетронутым для модернизации и оснащения по новейшим технологиям новыми лабораториями и установками, путём сотрудничества с владельцами самых сложных и безопасных мировых технологий. Изначальные требования
демонтажа или преобразования реактора на тяжёлой воде в реактор на лёгкой воде лишены юридической силы;
9. Иран войдёт на мировой рынок в качестве производителя ядерной продукции, главным образом, это будут два стратегических товара: обогащённый уран и тяжёлая вода, а все санкции, наложенные на импорт и экспорт ядерных материалов, продолжительность которых в некоторых случаях достигает 35 лет, станут неэффективными;
10. Все экономические и финансовые санкции в банковском, финансовом, нефтяном, газовом,
нефтехимическом, торговом, страховом и транспортном секторах, наложенные ЕС и США под предлогом ядерной программы Ирана, будут сняты на ранних стадиях соглашения;
11. Обязательства, принятые в связи с запретом ядерной деятельности Ирана в ракетной отрасли,
такие как производство баллистических ракет, изменятся в отношении тех ракет, которые предназначены для ядерного оружия, которое Исламская Республика Иран никогда не хотела и не хочет получить;
12. Эмбарго, наложенное на Иран в связи с поставкой оружия, будет отменено или заменено некоторыми ограничениями таким образом, чтобы был возможен импорт и экспорт соответствующих
оборонных товаров. Эти ограничения будут полностью сняты через 5 лет;
13. Запрет на покупку товаров двойного назначения будет снят, и требования к Ирану будут облегчены и отменены путём обращения в совместную комиссию Ирана и «Большой шестёрки»;
14. Запрет на обучение иранских студентов в ядерных областях будет полностью отменён;
Основные компоненты СКПД:
1. Обогащение. Иранская ядерная программа по обогащению урана будет продолжена без всяких
задержек или приостановок. Ядерная программа ИРИ основана на письменном и точном научнотехническом плане реализации СКПД в течение 8 лет, и в соответствии с некоторыми ограничениями,
которые не только стабилизируют ядерную программу в международной перспективе, но и помогут
использовать все научные и практические столпы, необходимые для передовых исследований и программ развития, чтобы продолжить коммерческое и промышленное обогащение на наиболее сложных
центрифугах с наиболее эффективными параметрами и высокой производительностью;
2. По истечении 8 лет ограничений способность Ирана к обогащению будет разрабатываться на
основе планирования организации ядерной энергетики для выполнения плана распространения и запуска передовых центрифуг;
3. Долгосрочная ядерная программа Ирана, которая явно демонстрирует свои цели, процедуры
реализации и график, будет передана в МАГАТЭ после выполнения соглашения и на основе механизма
Дополнительного Протокола;
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4. Постепенно, на ранних стадиях реализации соглашения будут производиться усовершенствованные центрифуги ИР-6, имеющие производительность в 10 раз больше, чем у существующего поколения центрифуг, с рациональным научным уклоном на средних стадиях научно-исследовательских и
производственных цепей по истечении 8 лет;
5. Передовые иранские центрифуги ИР-8 с номинальной мощностью в 20 раз больше существующих, которые были разработаны в последние 2 года, менее чем через год после реализации соглашения поступят в технический оборот, а научные исследования газа и разработки на средних стадиях, основанные на наиболее точных практических стандартах, поступят в эксплуатацию через 8 лет;
6. Другие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ядерной программе
Ирана будут продолжаться, согласно требованиям страны;
7. Масштаб обогащения Ирана в течение 10 лет будет в размере 6 104 центрифуги ИР-1. Около
5060 центрифуг будут осуществлять обогащение в Натанзе, и ещё 1044 – в Фордо будут работать в режиме ожидания;
8. Дополнительные центрифуги и отдельные части связанных с ними устройств инфраструктуры
будут собраны и заменены на тех центрифугах, которые устарели, для их дальнейшего использования;
9. После реализации соглашения Иран войдёт на международные рынки как экспортёр обогащённого урана в качестве стратегического товара;
10. В стране будет 300 кг обогащённого урана, который будет храниться в виде запаса без ограничения по времени;
11. Дополнительная продукция для удобства самого Ирана будет продаваться и обмениваться на
природный уран на международных рынках;
либо преобразовываться в топливный комплекс в соответствии с международными стандартами;
-либо преобразовываться в естественный необогащённый уран;
12. Топливные комплексы в Иране отечественного или зарубежного производства, имеющие
международные стандарты, не будут включены в 300 кг комплекс;
13. Страны-члены «Большой шестёрки» помогут Ирану в доступе к передовым технологическим
ноу-хау в соответствии с мировыми стандартами, и постепенно страна сможет конвертировать обогащённый уран в топливо для снабжения АЭС в Бушере;
14. Иран будет поддерживать уровень обогащения урана в размере 3,67 в течение 15 лет;
15. Топливо, необходимое для исследовательского реактора Ирана, будет предоставлено из резерва 20 %-го оксида, а в случае истощения этого источника, согласно обязательству, принятому странами «Большой шестё рки», они должны обеспечить Иран необходимым топливом или оксидом 20 % го урана с международных рынков;
16. Дополнительные центрифуги и части разобранной инфраструктуры, находящиеся под контролем МАГАТЭ и в обеспеченных и защищённых местах в Натанзе, будут заменены на устаревшие
центрифуги в течение срока действия соглашения;
17. После завершения работы с центрифугами ИР-6 и ИР-8, которые находятся на научноисследовательской стадии и стадии разработки в Натанзе, и обладают потенциалом ликвидировать
обогащение для промышленных установок в соответствии с долей Ирана в производстве ядерной энергии в течение 15 лет, Ирану больше не понадобятся новые установки по обогащению;
18. Поскольку иные методы обогащения не экономичны, в центре внимания страны в плане обогащения будет использование газовых центрифуг в течение 10 лет, и новые методы для достижения
этой цели применяться не будут. (3)
20 июля 2015 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций единогласно принял
резолюцию, одобряющую СКПД, а также создание системы мониторинга ядерной программы Ирана и
возможного устранения, всех связанных с ядерной программой, санкций [21].
Президент США Барак Обама заручился поддержкой необходимого числа сенаторов для того,
чтобы преодолеть оппозицию республиканцев в отношении сделки по иранской ядерной программе.
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Свои голоса за подписание сделки с Ираном готовы отдать 32 сенатора-демократа и два независимых
сенатора, этого достаточно для того, чтобы не дать республиканцам сорвать соглашение.(1)
10 сентября 2015 года в конгрессе США впервые рассматривался СКПД. Тогда в Сенате демократы проголосовали против резолюции республиканцев, в которой последние выступали против
СКПД. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что он проведет повторное голосование.15 сентября 2015 года, Конгресс проголосовал второй раз против резолюции республиканцев, что
позволило администрация Обамы приступить к реализации сделки. (9)
13 октября парламент Ирана одобрил законопроект о реализации соглашения Тегерана с "шестеркой" международных посредников по иранской ядерной программе. "За" документ проголосовал
161 парламентарий, 59 высказались "против", еще 13 депутатов воздержались.(2)
Далеко не все были рады подписанию плана действий: некоторые западные аналитики утверждают, что поддержка Россией международного соглашения с целью снятия санкций с Ирана это часть
российско-иранского заговора, направленного на распространение ядерных технологий, дестабилизации региона и подавления демократии на Ближнем Востоке.(26)
Особо ярым противником соглашения остается правительство Израиля: один из министров израильского Кабинета назвал 14 июля «одним из самых мрачных дней в мировой истории». (19)
Отметим что Подписание плана действий не означает немедленную отмену всех западных санкций в отношении Ирана. Некоторые американские санкции прописаны непосредственно в законодательстве США и не могут быть отменены без одобрения Конгресса. В связи с положением об истечении срока действия многие из этих санкций автоматически утратят силу 31 декабря 2016 года, если
Конгресс не примет решение продлить их. Ожидается, что Б.Обама просто дождется истечения срока
этих санкций. Американский президент также вправе отказаться от применения, прекратить действие,
либо внести исключения в отношении большинства санкций США против Ирана. Конечно, новый президент США сможет возобновить действие санкций, однако в американской политической культуре
случаи пересмотра таких решений новым президентом весьма редки. Во избежание нового витка
напряженности между США и Ираном следующий президент, скорее всего, не станет пересматривать
решения Барака Обамы по этому вопросу.
Реакция России на СКПД.
Россия приветствовала соглашение, достигнутое в июле 2015 года в Вене по урегулированию ситуации относительно ядерной программы Ирана и совместный комплексный плана действия, одобренный странами большой шестерки и Ираном. Продолжавшиеся при поддержке Совета Безопасности
ООН, с вовлечением России, Китая, США, Франции, Германии, Великобритании, Ирана и Европейского союза, многолетние переговоры окончены, найденное решение основано на принципе постепенности и взаимности, которую Россия последовательно поддерживала на каждом этапе этих сложных переговоров.
Российские парламентарии также оценивают договоренность как признак разрядки в отношениях
Ирана с мировыми державами. "Подписание итогового соглашения по иранской ядерной программе
станет победой "дипломатии переговоров" над "дипломатией санкций и диктата", – заявил вице-спикер
Госдумы от "Справедливой России" Николай Левичев.
По его словам, снижение международной напряженности – уже важный результат. "Следующим
этапом должна стать полноценная интеграция Ирана в глобальную систему международных отношений", – подчеркнул депутат. Также он добавил, что российская дипломатия продемонстрировала свои
лучшие качества, выступив в роли одного из ведущих посредников на переговорах. "Главное, что удалось отстоять позицию нашей страны и ее собственные интересы", – подчеркнул он. "Сотрудничество
Российской Федерации с Исламской Республикой Иран после снятия ограничений будет значительно
увеличено. Оно имеет множество направлений – от нано технологий до машиностроения и сельского
хозяйства. По оценкам некоторых экспертов, товарооборот между Россией и ИРИ в ближайшие годы
может достигнуть 8–10 млрд долларов", – указал Левичев, также он отметил, что Россия будет продолжать настаивать на отмене оружейного эмбарго. "Это в наших интересах, поскольку открывает ши-
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рокие перспективы к развитию военно-технического сотрудничества между нашими странами", – заключил он (17).
Заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК),
руководитель дивизиона "Энергетические и промышленные программы" Сергей Михайлов сообщил,
что в случае снятия санкций с Ирана появится возможность занять четверть его рынка поставок газоперекачивающего и энергетического оборудования (18).
Увеличение объемов добычи нефти в Иране, в результате отмены санкций, может привести к
дальнейшему снижению цен на нефть и повышению давления на российскую финансовую систему,
однако большинство аналитиков полагают, что в целом Россия получит преимущества от снятия санкций с Ирана (8).
Однако не следует рассчитывать, что после окончательного урегулирования ситуации вокруг
иранской ядерной программы Россия сможет с легкостью занять место основного поставщика оборудования для ядерной энергетики ИРИ. На иранском рынке российские производители практически
неизбежно столкнутся с жесткой конкуренцией со стороны компаний из Франции, Южной Кореи, Японии и США. Весьма вероятно, что эта конкуренция будет недобросовестной и осуществляться с использованием политической и экономической поддержки правительств вышеназванных государств.
Перспективы сотрудничества Ирана с Россией и Западом в области мирного использования ядерной энергии.
Если оценивать перспективы сотрудничества ИРИ с Россией и Западом в области мирного использования ядерной энергии, необходимо учитывать реальные возможности и потребности Ирана в
дальнейшем развитии ядерной энергетики. И в ближайшей перспективе возможного российского сотрудничества с Ираном в области мирного использования ядерной энергии следует признать, что без
снятия наиболее удушающих санкций (особенно в сфере финансовых транзакций) такое сотрудничество не может осуществляться в широких масштабах.
Дальнейшее развитие ядерной программы Ирана, а точнее возможное количество ядерных энергоблоков ограничивают и ряд таких факторов как ограниченность пресноводных ресурсов, высокая
сейсмоопасность большинства территории страны, ограниченность собственных запасов урана, недостаточная развитость транспортной инфраструктуры, затрудняющая транспортировку габаритных и
тяжелых корпусов реакторов (многие десятки тонн). При этом необходимо также учитывать устаревшую инфраструктуру страны, коренная модернизация которой потребует масштабных капиталовложений, что на данный момент проблематично в связи с возникшими как у Ирана, так и у России определенными экономическими проблемами, обусловленными падением цен на нефть.
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İran-ABŞ münasibətləri mövzusu hazırda beynəlxalq sistemin ən mühüm və aktual məsələlərindən
birinə çevrilib.ABŞ-ın İran siyasəti 3 prizmadan tədqiq edilə bilər:
1. ABŞ-ın məşhur “Şər üçbucağı adlandırdığı ölkələrdən biri kimi
2. ABŞ-ın Yaxın və Orta Şərq siyasətinin tərkib hissəsi kimi
3. ABŞ dövlət idarələrində yüksək nüfuza malik Yəhudi lobbisinin mənafeyinə uyğun gediş kimi.
Son zamanlar ABŞ-İran münasibətləri pik nöqtəyə gəlib çatıb desək,yanılmarıq.Bu iki dövlətin
münasibətləri daima maraq dairəsində olub.Bunun üçün isə kifayət qədər önəmli səbəblər var:
Əvvəla, problemin tərəfləri beynəlxalq sistem baxımından mühüm aktorlar sayılmaqdadır. Məsələnin
tərəflərindən birinin beynəlxalq sistemin fövqəldövləti ABŞ-ın olması problemin önəmini açıqca ortaya
qoymaqda və qlobal xarakterini təmin etməkdədir. Elə problemin digər tərəfi İranın da ənənəvi bölgə gücü
statusuna malik olması və ABŞ-la münasibətləri rəsmi Vaşinqtonun qlobal hegemonyasına qarşı çıxmaq
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ritorikası çərçivəsində davam etdirməsi problemə beynəlxalq sistemin gələcəyi baxımından xüsusi önəm
qazandırmaqdadır.
İkincisi, İran-ABŞ münasibətlərindəki böhranın müxtəlif cəbhələri olsa da, əsasən Yaxın Şərq
bölgəsində cərəyan etməkdədir.Bu cəhətdən İran-ABŞ münasibətlərini hər iki ölkənin Rusiya, Çin, AB,
Hindistan və Yaponiya kimi qlobal oyunçularının, ya da Türkiyə, İsrail, Səudiyyə Ərəbistan və bənzəri bölgə
ölkələrinin strateji hesablarından müstəqil düşünmək mümkün deyil.
Üçüncüsü, problemin mövzusu bir neçə baxımdan İran-ABŞ münasibətlərinin əhəmiyyətini ortaya
qoymaqdadır. Bu problem hər şeydən əvvəl, alternativ iki dünya görüşünün demokratiya, insan hüquqları və
dünyəvi dövlət konseptini təməl dəyər kimi mənimsədiyini bəyan edən ABŞ ilə totalitar, qapalı və dini təmələ
dayanan İran arasında mübarizədir. Bu mübarizədə ABŞ-ın “azad dünyanı” arxasına alaraq İrandakı rejimi
yıxma cəhdlərinə İranın anti-imperyalist ritorika, islam dünyası amili və nüvə silahı əldə etmə cəhdi ilə cavab
verməsi məsələnin çərçivəsini genişlətməkdədir.
Əslində bu çərçivədə bügün dərin böhran içində olan ABŞ-İran münasibətləri tarixi də daha çox
böhranlarla yadda qalıb. Belə ki, ABŞ-ın beynəlxalq münasibətlər sistemin ən mühüm iki aktorundan birinə
çevrildiyi İkinci Dünya müharibəsi ilə bərabər İran mövzusu Amerikan xarici siyasətinin mühüm
mövzularından biri olub. İran ikinci dünya müharibəsi sırasında ABŞ üçün antifaşist koalisiyanın görüş
yerlərindən biri, müharibədən sonra SSRİ ilə soyuq müharibənin başladığı yer, 1950-ci illərdə ABŞ-a qarşı
çıxan Baş nazir Müsəddiqin ABŞ dəstəkli çevrilişlə hakimiyyərdən göndərildiyi ölkə, Şah dövründə isə sadiq
müttəfiq kimi xatırlanmaqdadır.
1979-cu ildəki inqilabdan sonra sistematik böhran burulğanına düşən İran-ABŞ münasibətlərinin son 30
illik tarixində ən çox xatırlananlar isə 1979-cu ilin noyabrında ABŞ-ın Tehrandakı səfirliyinin İranlı tələbələr
tərəfindən işğal edilərək 63 Amerikalının 444 gün girov saxlanılması, (6) 1985-86-cı illərdə tarixə “İrangeyt”
adı ilə düşən ABŞ-ın İrana silah satması,[7] , 1988-ci ildə ABŞ-ın Körfəzdə İrana məxsus bir mülki təyyarəni
vuraraq 290 şəxsin ölümünə səbəb olması,[8] 1990-cı illərdə İrana müxtəlif embarqoların tətbiqi, 2000-ci
illərdə isə İran nüvə proqramı və son olaraq ABŞ-ın bu ölkəyə hərbi müdaxiləsinin aktuallaşmasıdır.
1979-dan bu yana isə İran bölgədə ABŞ üçün ən büyük təhlükələrdən biri, “şər oxunun bir parçası”,
“quldur dövlət” və ya “nüvə silahına malik olmaq istəyən rəqib/düşmən” kimi xarakterizə edilməkdədir. Bu
anlayış çərçivəsində keçən dövr ərzində prezident Cimmi Karterdən Barak Obamaya gədər bütün ABŞ
rəhbərliyinin İrana dair əsas strateji hədəfi bu ölkəni siyasi sistemini dəyişdirmək istiqamətində siyasət
formalaşdırmaq olub (9).
“İslam inqilabı”ndan sonra İran da ideoloji planda ABŞ-ı “böyük şeytan” kimi görməkdə, strateji
baxımdan onun dünyada və xüsusiylə də Yaxın Şərqdə hakimiyyət qurma siyasətinə açıqca və həm də radikal
şəkildə qarşı çıxmaqdadır. İranın bu qarşı çıxışının əsasında eyni zamanda ABŞ əleyhdarlığı mənasına gələn
anti-imperialist ritorika dayanır.
İran ideoloji və strateji planda təhdid kimi qiymətləndirdiyi ABŞ-la münasibətlərdəki problemlərin həlli
üçün 1979-dan bu yana müxtəlif yanaşmalardan istifadə etdi. Prezident Bəni Sadr dövründə İranın ABŞ-la
münasibətlərinin normalaşma cəhdi İslamcı qanadın hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə paralel olaraq İran xarici
siyasətində anti amerikancı yanaşma əsas xəttə çevrildi. 1989-da prezidenti Rəfsancani ilə başlayıb 1997-də
Xatəmi ilə davam edən Qərblə və bu çərçivədə ABŞ-la normallaşma kursunun İran rejiminin təhlükəsizliyi
təminat altına almaq baxımından uğursuzluğa düşar olması, Əhmədinejadla 2005-ci ildən radikal xətti yenidən
hakimiyyətə gətirdi.
İranla ABŞ arasındakı münasibətləri dörd əsas mövzu çərçivəsində qiymətləndirmək mümkündür. İki
ölkə arasındakı əlaqələrin inkişafına təsir göstərənamillər kimi;
1. İran rejiminin xarakteri
2. bölgədəki geo-siyasi mübarizə
3. Enerji
4. nüvə proqramı şəklində xarakterizə edilə bilər.
İran-ABŞ münasibətlərinin ilk mühüm istiqaməti İran siyasi sisteminin xarakteridir. İran siyasi
sisteminin xarakteri ABŞ üçün bir neçə baxımdan problem yaradır. Əvvəla, İran rejiminin xarakteri ölkə içində
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və bölgədə Amerika əleydarlığının əsas mənbələrindən biridir. İranın bu əlehdarlığı öz xarici siyasətində
“inqilab ixracı” və beynəlxalq sistemin terrorist kimi xarakterizə etdiyi strukturları dəstəkləmək şəklində
ortaya qoymaqdadır. 1990-cı illərdə Avropadakı rejim əleyhdarlarına qarşı terror aksiyaları təşkil edən İran,
Hamas, Hizbullah, İraqlı militanlara dəstək verməsi, hətta Taliban və Əl-Qaidə ilə münasibətləri olduğuna dair
iddialar ABŞ-da xüsusi narahatçılıq doğurmaqdadır.Əhmədinejadın prezidentliyi dövründə İran bu qruplara
dəstəyini daha da gücləndirmiş və bu çərçivədə 2006-cı ilin yayındakı İsrail-Hizbullah müharibəsində
Hizbullaha büyük miqdarda silah və maddi dəstək vermişdir. (11)
İran-ABŞ münasibətlərinin ikinci mühüm istiqaməti bölgədəki geo-siyasi mübarizədədir. ABŞ İranı
“genişləndirilmiş Orta Şərqdə” potansial strateji rəqibi hesab edərkən, İran rəsmi Vaşinqtonu ən mühüm təhdit
kimi qəbul etməkdədir.İran üçün xüsusən narahatçılıq yaradan proses birinci Körfəz müharibəsi ilə bölgədə
ABŞ-ın siyasi və hərbi təsirinin güclənməyə başlamasıdr.
11 Sentyabrdan sonra Əfqanıstan və İraq müdaxilələri ilə zirvəyə yüksələn bu narahatçılıq qarşısında
İran bölgədə daha fəal siyasi kurs tətbiq etməyə çalışmaqdadır. Bu fəallıq özünü Şiə coğrafiyası amili ilə
yanaşı, Körfəz ölkələri ilə Suriya və Türkiyə kimi qonşularla sıx münasibətlər quraraq davam etdirmək
şəklində göstərməkdədir. 11 Sentyabrdan sonra ABŞ-ın Əfqanıstan və İraqa müdaxiləsi ilə İranın iki düşməni Taliban və Səddam Hüseyini ortadan qaldırması isə rəsmi Tehranın bölgədəki gücünün artmasına xidmət
etmişdir. (12)
ABŞ-İran münasibətlərinin bölgədə bir digər mühüm istiqaməti İsrail amilidir. (13)ABŞ öz bölgə
siyasətinin ən mühüm hədəflərindən olan İsrailin təhlükəsizliyi üçün İranı bölgədəki ən mühüm təhdit kimi
qiymətləndirməkdədir. İranın Israili “kiçik şeytan” kimi xarakterizə etməsi və Əhmədinejadın bu ölkənin yer
üzündən silinməsinin vacibliyini elan etməsi ABŞ-ın bu narahatçılığını daha da gücləndirməkdədir.
İran-ABŞ münasibətlərində enerji amili hər iki aktyorun bu sahədəki mühüm rolu ilə yaxından
əlaqəlidir. İranın geo-iqtisadi gücünün əsasını enerjinin təşkil etdiyini nəzərə alaraq burada ABŞ-ın rolunu
İran kontekstində qiymətləndirəcəyik. Dünyanın ən mühüm siyasi və iqtisadi gücü və eyni zamanda ən böyük
enerji istehlakçısı olan ABŞ-ın qlobal hegemoniya mübarizəsində dünyadakı karbohidrat mənbələrinə nəzarətə
xüsusi önəm verməkdədir.
ABŞ İranla münasibətlərdə rəsmi Tehranın enerji sahəsindəki imkan və fəaliyyətlərini
məhdudlaşdırmağa və təsir gücünü zəiflətməyə çalışır. (14)
Bu çərçivədə ABŞ-ın İrana qarşı tətbiq etdiyi siyasətinin üç əsas istiqaməti var.Əvvəla, rəsmi
Vaşinqtonun İrana tətbiq etdiyi embarqoların əsasını bu ölkənin enerji sektoruna qoyulan Xəzər bölgəsindəki
enerji mənbələrinin paylaşımı və tranzit keçişinin təmini prosesində rolunu azaltmağı hədəfləməkdədir. (4)
ABŞ-ın bu çərçivədəki cəhdlərinin ən uğurlu nəticəsi İranı “Əsrin müqaviləsi” prosesi və Bakı-Ceyhan
kəmərində hər hansı şəkildə iştirakına mane olmaqla ortaya çıxmışdır. (15)
Bənzər cəhdin “Nabukko” lahiyəsində tətbiq edilməsi cəhdləri isə davam edir. Ancaq ABŞ-ın İranı
enerji baxımından zəiflətmə cəhdi bu ölkənin Çin, Rusiya, Hindistan və Yaponiya kimi global aktorlar və
Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycan kimi bölgə aktorları ilə bu çərçivədə qurduğu münasibətlər nəticəsində
lazımi uğuru qazana bilməməkdədir.
11sentyabr hadisələrindən sonra dünyanın şər oxu kontekstində İraq və Suriyanın yanına üçüncü bir ölkə
olaraq İran da əlavə edildi.İnqilabdan sonra İran Qərb ittifaqından qopmasına baxmayaraq ,İranın Sovet
nüfuzuna meyllənməsini əngəlləmək üçün ABŞ İranın Türkiyə ilə danışıq qapısını açıq tutdu.
Eyni praktikadan ABŞ müasir dövrdə də İrana qarşı siyasətində istifadə etdi.Bir tərəfdə üzərinə silah və
neft embarqosu qoyulmuş İran və digər tərəfdə isə Krımı ilhaqına görə Qərbin iqtisadi sanksiyalarına tuş
gəlmiş Rusiya.Hər iki dövlət Qərb tərəfindən iqtisadi cəhətdən təklənmiş sayılırdı.Bu iki strateji tərəfdaşın
ABŞ-a və Qərbə qarşı birləşə bilmə ehtimalından əndişə duyan ABŞ İranla münasibətləri yumşaltmaq xəttini
üstün tutdu.
ABŞ və Qərb ölkələri uzun müddətdir İranı nüvə silahları istehsalına çalışmaqda ittiham etsələr də, lakin
İran israrla nüvə proqramının dinc məqsədlərə xidmət etdiyini bildirir. (5)
ABŞ prezidenti Corc Buş özünün İranın nüvə silahına sahib olması ilə bağlı bəyanatında, üçüncü dünya
müharibəsinin başlaya biləcəyi fikrini səsləndirəndən sonra, Amerikanın 16 təhlükəsizlik agentliyinin
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hesabatında "İran, nüvə silahı proqramını 2003-cü ildə dayandırmışdır. Lakin, uranın zənginləşdirməsini
davam etdirən İran, istəsə 2010-2015-ci illərdə nüvə silahına sahib ola bilər", - deyə qeyd etmişdi.
Bəlli olduğu kimi, İranın nüvə proqramı ilə bağlı əndişələrini hər an dilə gətirən və beynəlxalq aləmdən
də bu ölkəyə qarşı embarqo tələb edən Ağ Ev hökuməti, artıq uzun illərdir ki, İran iqtisadiyyatına 20 milyon
dollar həcmində investisiya qoyan şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edəcəyi barədə qərar vermişdir. (16)
Və bu xüsusda, İranın milyardlarla dollar məbləğində yeni atom stansiyalarının inşası ilə bağlı tender
elan etməsi, bir tərəfdən G-8 ölkələrinin nüfuzlu şirkətlərinin iştahasını artırmış, digər tərəfdən isə onları ABŞın embarqo qərarı barədə düşünməyə vadar etmişdi.
İranın tender elan etməsi vəziyyətində Fransa, Almaniya, İngiltərə, Kanada və Yaponiyanın necə
davranacağı maraq doğurur. Belə ki, bu tenderin elan edilməsinin hədəfinin, G-8 ölkələrinin (ABŞ, Yaponiya,
İngiltərə, Fransa, İtaliya, Kanada, Almaniya və Rusiya) birlikdə hərəkət etmələrinin önünə keçərək, ABŞ
embarqosunu dəlməyə hesablandığı
bildirilirdi. (17)
İlk olaraq Rusiya nüvə yanacağını göndərməyə başladı.İranın ilk atom stansiyası olan Buşəhr AES-in
fəaliyyət göstərməsi Rusiya tərəfindən həyata keçirilirdi. Rusiya, müxtəlif anlaşılmazlıqlar səbəbi ilə açılışını
dəfələrlə təxirə saldığı Buşəhr Atom stansiyasının ilk blokunu 2008-ci ildə işə saldı.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünün və Almaniyanın ədalətsiz sanksiyalarına əhəmiyyət
verməyən İran, yeni investisiyaların ölkəyə cəlb edilməsi üçün addımlar atmağa başladı.
ABŞ-ın özündə isə İrana qarşı neft embarqosuna münasibət birtərəfli deyildi.ABŞ-ın 20 iri şirkəti bu
ölkənin İrana qarşı tətbiq etmək istədiyi embarqoya qarşı çıxaraq bunun yalnız Amerika iqtisadiyyatına zərər
verəcəyini bildiriblər. Adı çəkilən şirkətlər arasında Kargil, Boing, Hanover, Exon mobil, Conoco Philips,
Bechtol, Haliberton və Siemens kimi böyük şirkətlərin adı müşahidə olunur. Artıq şirkətlər bununla bağlı ABŞ
dövlətinə müraciət ediblər. (1)
ABŞ isə bu müraciətlərə əhəmiyyət verməmiş,İrana qarşı BMT TŞ-da qətnamələr qəbul olunmasına və
Beynəlxalq Enerji Agentliyi üzvlərinin İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etməsinə nail olmuşdu.
Ümumiyyətlə,Obama adminstrasiyası hakimiyyətə gəldikdən sonra 2009-cu ilin əvvəllərində İranla
münasibətləri yaxşılaşdırmaq xətti götürdü.Lakin, Vaşinqton uzun müddət “embarqonun qaldırılması müzakirə
mövzusu olmamalıdır” fikrində qaldı.ABŞ vasitəçiləri belə düşünürlər ki, İranın döyüş təyyarələri və tankları
da daxil olmaqla, geniş miqyasda hərbi texnika idxal etməsinin qarşısını alan embarqo onun Livan, Suriya və
İraq daxil olmaqla, regiondakı əlaltılarını silahla təmin etməsinə mane olmayıb.
İran və Rusiya isə İranın nüvə proqramı ilə bağlı tədbir görməyə başlaması ilə ölkənin adi silahları və
ballistik raketləri üzərinə qoyulan embarqonun qaldırılması lazım olduğu fikrini irəli sürüblər.
ABŞ və onun Avropadakı tərəfdaşları uzun müddət bu fikirdə olublar ki, ballistik raketlər İranın nüvə
ambisiyalarının ayrılmaz bir hissəsini təşkil edir. Qeyd edək ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın ballistik
raket ticarətinə ilk dəfə 2006-cı ilin dekabrında məhdudiyyət qoyub.
2007-ci ilin martında isə İranın adi silahları üzərinə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən embarqo
qoyuldu. Məqsəd isə İranın İraqdan Livan və Qəzzəyə qədər əlaltı və müttəfiqlərini silahlandırmaqla regionda
konflikti qızışdırması imkanını məhdudlaşdırmaq idi. ABŞ isə terrorizm, insan hüquqlarının pozulması və
region boyu İsrail və ABŞ bazalarına zərbə vura biləcək ballistik raketlərin hazırlanmasına görə İran üzərinə
qoyulan sanksiyaları davam etdirməyə əhd edib.
ABŞ-da Respublikaçıların İranla imzalanacaq hər hansı bir müqaviləni dəstəkləmələri ehtimalı çox
azdır. Bununla belə, hətta bir sıra tərəqqipərvər qanunvericilər də embarqonun qaldırılması ilə bağlı narahat
olduqlarını bildiriblər. “Mən İranla razılaşma əldə edilməsini həmişə dəstəkləmişəm, ancaq birdən-birə nüvə
proqramı ilə heç bir əlaqəsi olmayan sanksiyaların qaldırılması razılaşma imzalanmasını dəstəkləyənlərin
bəzilərinin canına qorxu sala bilər” – deyə Senator Kris Mörfi bildirib.
Bu arada İran müzakirəsinin hər iki tərəfi üzrə çalışan analitiklər müzakirəyə qoşularaq bildirirlər ki,
silah embarqosunun qaldırılması regionda siyasi müvazinətin dəyişməsinə o qədər böyük təsir göstərməyəcək.
İran-Amerika Milli Şurasının rəhbəri Trita Parsi və Tayler Kallis İranın Yaxın Şərqdə hərbi nəzarəti
genişləndirməsi təhlükəsinin şişirdildiyini iddia edirlər. Onlar belə bir fakt irəli sürürlər ki, ABŞ-la birləşən
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Körfəz dövlətlərinin hərbi xərcləri İranın hərbi xərclərini olduqca üstələyir. Parsi və Kallis yazır: “Problem
odur ki, hal-hazırda Vaşinqtonda İranın nüvə razılaşmasından sonra əldə edəcəyi regional üstünlüklə bağlı
yayılmış şişirdilən nağıllar reallığa uyğun gəlmir. Hegemon bir qüvvə olmayan, heç bir cəza almadan öz
rəqiblərinə üstün gəlmək və onları özünə tabe etmək imkanı olmayan İranın regional mövqeyi müdafiəsizdir.
Rəqibləri isə silahlar alaraq öz müdafiələrini getdikcə gücləndirirlər.”(ANS)
İkipartiyalı Siyasət Mərkəzində milli təhlükəsizlik proqramı üzrə rəhbər Blez Miştal bildirib ki,
embarqonun qaldırılması İrana Suriya rejiminə açıq şəkildə silah göndərməyə və İraqda şiələr tərəfindən idarə
olunan hökumətə silah satmağa imkan verəcək. “Dəməşqə göndərmək üçün ələ keçirə biləcəkləri hər şey
dəyərli olacaq və düşünürəm ki, hücum helikopterləri ən çox göndərilənlər arasında olacaq” – Miştal qeyd
edib.
Təhlilçilər isə bir məsələyə diqqət yetirirlər ki, Barak Obama çıxışında bir neçə dəfə Rusiyanı Krımın
ilhaqına və Ukraynanın suverenliyinə qarşı təcavüzə, habelə Suriyada prezident Bəşər Əsədin müdafiəsinə
yönələn siyasətinə görə açıq şəkildə tənqid edib.
Vladimir Putin isə “bir güc mərkəzi deyərkən” Amerikanın adını çəkməyib, lakin Əsəd məsələsində
Rusiyanın əsas məqsədinin rejimi qoruyub saxlamaq olduğunu etiraf edib: "Bəşər Əsəd sabitliyi təcəssüm
etdirir."
Barak Obama Əsədi müdafiə etdiklərinə görə İran və Çin Xalq Respublikasını da günahlandırıb.
Bununla yanaşı, prezident Barak Obama öz çıxışında vurğulayıb ki, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və İran da daxil
bütün ölkələrlə işləməyə hazırdır. (2)
2014-cü ilin noyabrında isə İranın Rusiya ilə strateji birləşməsinin qarşısını almaq üçün İran və
dünyanın altı qüdrətli dövləti arasında danışıqlar başladı.Qrupa BMT Təhlükəsizlik Şurasının beş daimi üzvü
olan Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Britaniya, Fransa üstəgəl Almaniya daxildir.Dünyanın altı qüdrətli dövləti
və İran arasında noyabr ayında əldə edilmiş müvəqqəti razılığa əsasən, İran sanksiyaların bir hissəsinin
yüngülləşdirilməsi müqabilində uran zənginləşdirilməsi proqramını məhdudlaşdımalı idi.Embarqonun aradan
qaldırılması mərhələli şəkildə həyata keçirilməli idi.
Sanksiya siyahısından çıxarılan ilk ölkələr ABŞ ,bəzi Avropa ölkələri və Yaponiya ,daha sonra isə
Hindistan, Cənubi Koreya, Türkiyə, Malayziya, Cənubi Afrika, Şri-Lanka və Tayvan oldu. Onlara qoyulan
sanksiyaların ən azı altı ay tətbiq ediləməyəcəyi bildirildiş Siyahıda İrandan ən çox neft alan Sinqapur və Çinin
adı yer almadı. Son 7 ölkəni də nəzərə alsaq, ABŞ-ın siyahıdan çıxardığı ölkələrin sayı 35 olub.
ATƏT-in Minsk qrupunun sabiq amerikalı həmsədri, Metyu brayza ABŞ və İran arasında son zamanlar
əldə olunmuş qarşılıqlı razılığı təhlil edərək qeyd edir ki, ABŞ və İran arasında hələ də bir çox anlaşılmazlıqlar
mövcuddur və bir saziş belə 40 illik anlaşılmazlığı və iki ölkə arasında ədavəti aradan qaldıra bilməz. O deyib:
"Lakin ümid edirəm ki, indi Vaşinqton və Tehran daha isti və dost münasibətləri qura bilərlər.
İlk növbədə, saziş ABŞ Konqresi tərəfindən təsdiq edilməlidir. Biz bilirik ki, sərt siyasi dialoq olacaq,
lakin ümid edirik ki, saziş hər halda təsdiq ediləcək. Prezident Obama ümid edir ki, iki ölkə arasında
münasibətlərdə yeni ab-hava formalaşacaq və İran tərəfi ABŞ-la münasibətlərdə yeni mərhələyə başlamaqla
bağlı bəyanatlarında səmimidir".
M.Brayzanın sözlərinə görə, ABŞ-da çoxları bu sazişə qarşıdır, onlar əsasən respublikaçılardır: "Onlar
İsrail hökuməti kimi hesab edirlər ki, İrana qarşı sanksiyaların təzyiqi aradan qaldırılsa, o, özünü daha aqressiv
aparacaq".
İranlı siyasətçilərin ABŞ-da Tehran səfirliyinin açılması barədə fikirlərini şərh edən M.Brayza qeyd edib
ki, bütün bunlar indi ölkələr arasında münasibətlərin necə inkişaf edəcəyindən, eləcə də İranın davranışlarının
nə qədər dəyişəcəyindən asılı olacaq: "İranla nüvə proqramı üzrə sazişin əldə edilməsi Vaşinqton və Tehran
arasında bütün problemlərin həll edilməsi anlamına gəlmir. ABŞ-da bir çox siyasətçilər, xüsusilə də
respublikaçılar deyirlər ki, bu saziş İrana terrorçuluğa və digər qeyri-sabitlik yaradan fəaliyyətlərə sponsorluq
etməkdə maneə törətməyəcək. Tehranın ABŞ-da, Vaşinqtonun isə İranda səfirliklərinin açılması isə İranın
davranışındakı digər dəyişikliklərdən asılı olacaq. Şübhəsiz ki, münasibətlərin yaxşılaşmasına ümid edirik".
Diplomatın sözlərinə əsasən, İrana qarşı sanskiyalar bir müddət saxlanılacaq və İranın sazişi necə yerinə
yetirməsinə görə ləğv edilməyə başlanılacaq: "İran iqtisadiyyatının bərpası və möhkəmlənməsi 1 ildən çox
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vaxt aparacaq. Əminəm ki, bu müddət ərzində iranlı tərəfdaşlarla biznesi bərpa etmək istəyən çoxlu ABŞ
şirkəti tapılacaq, ABŞ-ın neft və drillinq şirkətləri İrana qayıtmaqda çox maraqlıdırlar. Ümumilikdə ölkələr
arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün böyük potensial var. Bundan başqa, bu, Azərbaycan və Türkiyə üçün
də geniş ticarət imkanları yaradacaq". (3)
Əslində Vyanada İranla "altılar" qrupunun (BMT Təhlükəsizlik Şurasının beş daimi üzvü+Almaniya)
tarixi nüvə razılaşması əldə etməsi dünyada yeni bir dönəmin başlanğıcı kimi qəbul edilir. Razılaşmadan sonra
İrana dair bəzi birtərəfli sanksiyalar dərhal qüvvədən düşür.
Avropa İttifaqı və ABŞ-ın İrana qarşı birtərəfli sanksiyaları dərhal aradan qaldırılacaq. ABŞ-ın mülki
aviasiya sahəsində İranla əməkdaşlığa qoyduğu məhdudiyyətlər də ləğv olunacaq. Silah embarqosu isə 5 il
müddətində qüvvədə qalacaq.
Bununla belə, BMT TŞ-nin qərarına əsasən həmin müddət ərzində İrana silah satışına icazə verilə bilər.
Beləliklə, İranın BMT silah müfəttişlərinə ölkənin hərbi obyektlərinin yoxlanması icazəsini verməsi ilə Tehran
və Qərb arasında uzun sürən məşəqqətli nüvə danışıqlarında son əngəl aradan qaldırılıb və iki onillikdir ki,
gözlənilən yekun sazişi razılaşdırılıb.
Prezident Barak Obamanın ən böyük siyasi qələbəsi, dövlət katibi Con Kerrinin 30 illik siyasətçi
fəaliyyətinin də ən əhəmiyyətli uğuru kimi qiymətləndirilən bu razılaşmadan narahat olan və əleyhinə çıxan
ölkələr də var. İsrail və sünni ərəb monarxiyaları sazişi qətiyyətlə pisləyib. Səudiyyə Ərəbistanı narahatdır ki,
İran "Hizbullah" kimi müttəfiqlərinə daha çox milyardlar sərf edəcək.
İran sazişinin doğurduğu digər narahatlıq isə neft bazarında baş verə biləcək mümkün yeni təlatümlə
bağlıdır. İlin əvvəllərindən başlayaraq köhnə qiymətinin 60 faizini bərpa etmiş neft yenidən ucuzlaşmağa
başlayıb. Sazişin neftin qiymətinə ehtimal edilən təsiri və bu amilin neft ixracatçısı olan Azərbaycandan da yan
keçməyəcəyini düşünənlərlə yanaşı, ciddi bir dəyişiklik olmayacağını proqnozlaşdıranlar da var.
Əslində Azərbaycanın Qərb üçün əhəmiyyəti bir neçə amilə görə azalmır. Azərbaycanın strateji
əhəmiyyəti təkcə onun yerləşdiyi coğrafi mövqe və enerji ehtiyatları ilə bağlı deyil. Azərbaycan hal-hazırda
strateji olaraq çox böyük bir İpək Yolu sistemi formalaşdırılmasının ən fəal iştirakçılarından biridir.
Bununla yanaşı ölkəmizin dünya üçün önəmi Azərbaycanın multikulturalizm dəyərləridir. Bilirsiniz ki,
bu gün dünyanın bir çox yerlərində dinlərin, mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların toqquşması baş verdiyi bir
məqamda Azərbaycan bu cür əməkdaşlığı dünyaya nümayiş etdirərək, bir sıra ölkələr üçün mühüm bir
nümunəyə çevrilib. Azərbaycan məhz TANAP-ın hazırlanması ilə, investisiyaları ilə yeni qaz layihələrinin,
sazişinin təməlini qoymuşdur. Gələcəkdə TAP sistemi ilə Avropanı qazla təmin etmək olar. Həmçinin qardaş
Türkiyənin qazla təmin edilməsində iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığı daha da gücləndirir.
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КАВКАЗСКО-КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН И ПОЛИТИКА ЕС ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ВНЕШНИХ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ
Формирование энергетической безопасности ЕС по сути это безопасность энергетических поставок, которая является для стран ЕС вопросом стратегической важности, а потенциал Каспийского региона вызывает особый интерес. Вовлечение ресурсов Каспийского моря в систему энергоснабжения ЕС соответствует планам по диверсификации нефтегазового импорта и, что немало
важно роль Каспийского региона для ЕС растет с каждым днем. В статье наглядно рассмотрена
стратегическая значимость региона, выделены факторы, влияющие на формирование энергетической
безопасности ЕС. Детально исследованы: острая нехватка энергоресурсов, которая поставила
страны Евросоюза в зависимость от импорта энергоносителей; особая историческая заинтересованность в распространении и упрочении своего влияния в странах прикаспийского региона; диверсификация поставки энергоносителей в целях ослабления подавляющей зависимости Евросоюза от импорта энергоносителей из России; присоединение к Евросоюзу новых десяти государств, в результате
которого к нему приблизились страны регионов Черного и Каспийского морей.
Ключевые слова: Европейский Союз, Кавказско-Каспийский регион, Диверсификация, Энергоисточники, Энергетическая безопасность
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QAFQAZ-XƏZƏR REGİONU VƏ AVROPA İTTİFAQININ XARİCİ ENERJİ
MƏNBƏLƏRİNİN DİVERSİFİKASİYA SİYASƏTİ
Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin formalaşması enerji sursatların təhlükəsizliyi deməkdir və Aİ
ölkələri üçün strateji əhəmiyyətli məsələlərdən biri sayılır. Buna görə də Xəzər regionunun potensialı xüsusi
maraq doğurur. Aİ-nin enerji təchizatı sisteminə Xəzər dənizinin ehtiyatlarını cəlb edilməsi neft və qaz
idxalının diversifikasiya planlarına uyğundur və Avropa İttifaqı üçün Xəzər regionunun rolu gün bə gün artır.
Məqalədə bölgənin strateji əhəmiyyəti nəzərdən keçirilir, Aİ-nin enerji təhlükəsizliyinin formalaşmasına təsir
edən amillər göstərilir: Aİ ölkələrini enerji idxalından asılılığına qoyan enerji resursların kəskin qıtlığı, Xəzər
region ölkələrində öz nüfuzunu möhkəmlənməsində xüsusi tarixi maraq; Rusiyanın enerji idxalından Aİ-nin
asılılığını azaltmaq üçün enerji təchizatının diversifikasiyası; Aİ-na on yeni dövlətlərin qoşulması nəticəsində
Qara və Xəzər dənizləryani ölkələrinin Aİ sərhətlərinə yaxınlaşması məsələləri ətraflı tədqiq olunmuşdur. .
Açar sözlər: Avropa İttifaqı, Qafqaz-Xəzər regionu, diversifikasiya, Enerji mənbələri, Enerji
təhlükəsizliyi
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CAUCASIAN-CASPIAN REGION AND EU POLICY FOR DIVERSIFICATION
OF FOREIGN ENERGY SOURCES
Formation of the EU's energy security in fact it is security of energy supply, which is a matter for the
EU's strategic importance and the potential of the Caspian region is of particular interest. Involvement of the
Caspian Sea to the EU energy supply system corresponds to the plans to diversify its oil and gas imports, and
that a lot of the important role of the Caspian region for the EU is growing every day. The article clearly considered the strategic importance of the region, the factors influencing the formation of the EU energy security.
Studied in detail: an acute shortage of energy, which is supplied in the EU dependence on energy imports special historical interest in spreading and strengthening its influence in the countries of the Caspian region; diversifying energy supplies in order to ease the overwhelming dependence of the EU on energy imports from
Russia; accession to the EU of ten new states, which resulted in him closer regional countries of the Black and
Caspian Seas.
Key words: European Union, Caucasian-Caspian region, Diversification, Energy sources, Energy
security
Первоначально политика ЕС в Каспийском регионе формировалась в рамках транспортных и
энергетических проектов. Реализация таких программ, как TACIS, TRACECA и INOGATE предусматривает интеграцию транспортных систем бывших советских республик с аналогичными международными системами. Как бы страны Европейского союза не старались, увеличить свое влияние в регионе,
главным препятствием, сдерживающим фактором всегда являлась и есть Россия. Так как Каспийский
регион представляет зону естественных национальных интересов для России, Европа всячески пытается не вступать в конфронтацию с Российской Федерацией, которая является крупнейшим поставщиком
нефти и газа в Европу.
Однако, если в 90-х годах Каспий нес в себе только экономические интересы для стран ЕС, то с
начала 2000-х гг. в Европе меняются тенденции ведения внешней политики по энергетической безопасности, что привело к изменению системы приоритетов ЕС. После оформления основ Европейской
энергетической политики наметился переход от экономической составляющей взаимодействия с государствами Каспийского региона к политическим аспектам сотрудничества. К аспектам новой политики
Европы относятся следующие задачи: продолжить формирование единого европейского подхода к политике в акватории Каспийского моря; очертить круг своих интересов в регионе, отделив европейский
вектор от американского; расширить сотрудничество ЕС со странами региона в транзитнотранспортной сфере по линии «Восток - Запад», а также в области энергетики; способствовать реализации проектов по строительству трубопроводов из Каспийского региона в государства Европы [8].
Одним из таких ярких примеров можно отметить стремление сформировать Транскаспийский
энергетический коридор для транспортировки каспийского энергосырья в 2002 г. ЕС предложил к реализации газовый проект Набукко. В 2006 г. министры энергетики заинтересованных в проекте стран, а
именно: Австрии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Турции, достигли договоренности о принципиальном
согласии участвовать в строительстве трубопровода, а в июле 2009 г. стороны подписали Межправительственное соглашение по проекту Набукко, наметив начало строительных работ на 2011 г. Однако
дата начала строительных работ неоднократно переносилась ввиду причин как техническоэкономического, так и геополитического свойства. А уже сегодня даже получила крах всоей реализации.
К 2007 г. Евросоюз окончательно выходит на путь окончательно формирования своей политики в
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области энергетической безопасности. Одной из основ этой политики в отношении Каспийского региона являлось присоединение энергетических рынков этого региона к европейскому внутреннему энергетическому рынку. Также приоритетами политики Евросоюза в энергетической безопасности
дут: поддержание с его основными партнерами двустороннего и регионального энергетического партнерства; распространение принципов внутреннего энергетического рынка посредством европейской
политики соседств; использования финансовых инструментов для обеспечения энергобезопасности
Евросоюза; заключение в долгосрочной перспективе энергетического договора между Евросоюзом и,
по возможности, всеми странами, на которые распространяется европейская политика соседства; использование действующего Договора Энергетического сообщества как основы для всех появляющихся
региональных энергетических рынков и постепенное его распространение за пределы Евросоюза[5].
Таким образом, приоритетом ЕС в долгосрочной перспективе является создание разветвленной
структуры маршрутов поставок энергоресурсов в регион Каспийского моря. Отсюда мы можем сделать
вывод, что Брюссель всячески стремится к диверсификации источников энергообеспечения в регионе.
Российский фактор влияние и нежелание отдавать регион под покровительство других стран приводит
к срыву кооперативных отношении и к тенденции недоверия между ЕС и Россией. Исходя из этого положения, Европа создает новый план по осуществлению своего влияния на регионе Каспия и ослабления влияние России.
Энергостратегия Евросоюза, которая была разработана до недавнего времени, рассчитана на усиление ЕС в регионе вплоть до 2020 г., представленном тем же Ж. Баррозу, которая сводилась к максимальному снижению импортной зависимости в поставках энергоресурсов, в первую очередь из стран,
которые доминируют на рынках ЕС.
Энергорынок Евросоюза и его потребность в энергоресурсах столь высока, что она может позволит закупать нефть и газ не только из России, но и из бассейна Каспия и Центральной Азии. Однако в
проведении этой политики Евросоюз принципиально идёт по пути, направленному на отрыв стран каспийского региона от России, вторгаясь тем самым в зону Российских геостратегических интересов.
В осуществлении этой политики ЕС получает поддержку и участие США (хотя и в некотором
смысле конкурирует с ними), которые давно объявили Прикаспийский регион районом своих «стратегических интересов». В целом, регион всё больше и больше превращается в арену политических страстей и амбиций, сферу, за влияние в котором началась настоящая ресурсная война, одной из целей которой является традиционное стремление Запада ослабить позиции России, что требует от неё ответных мер.
Конкретно, построен и действует магистральный нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД)
мощностью 50 млн. т, протяжённостью 1760 км и стоимостью 4 млрд. долларов. С учётом пропускной
способности нефтепровода Баку – Супса, соединяющего Азербайджан с грузинским портом на Чёрном
море (мощностью 7 млн. т), и возможностью доставки в грузинские порты Батуми и Кулеви железной
дорогой до 8 млн. тонн нефти. Прикаспийский регион сможет в ближайшие годы перекачивать в западном направлении до 65 млн. т. нефти и увеличить этот грузопоток к 2020 г. до 80 млн. т. В мае 2006
г. к Азербайджану официально присоединился Казахстан, выделивший для поставок по БТД 20 млн. т.
нефти ежегодно. Как следствие, российские нефтепроводы Баку – Новороссийск и Каспиский Трубопроводный Кансорциум (КТК) оказываются недогруженными. В январе 2007 г. Азербайджан сделал
заявку на прокачку через первый из них всего 0,3 млн. т., что ставит под удар потенциал ожидаемых
результатов нефтекачки от региона[4].
Накал страстей вокруг проблемы доставки нефти Прикаспийского региона, минуя Россию, усилился после начала активного вмешательства в дела региона Польши. Кроме спонсирования ГУАМ региональной группы государств (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) с антироссийской
направленностью, Польша в 2007 г. начала активную работу по увеличению поставок каспийской
нефти, включая казахскую, в грузинский порт Супса, с тем, чтобы оттуда доставлять её по уже построенному нефтепроводу Одесса – Броды в страны ЕС. Географически этот нефтепровод (мощностью 8-9
млн. т. с дальнейшим увеличением до 30-40 млн. т.) должен быть доведён до польских городов Плоцк и
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Гданьск, давая выход нефти из Чёрного моря на рынки Польши, Германии и стран Прибалтики как
альтернатива российскому нефтепроводу «Дружба».
Активная борьба за нефть Прикаспия уже начала давать ощутимые негативные политические результаты для России. Азербайджан разрабатывает несколько месторождений, способных обеспечить
собственную добычу газа в размере примерно 25 млрд куб м в год, имея значительные потенциальные
возможности для дальнейшего наращивания добычи. Более того, Азербайджан и, естественно, Евросоюз и США рассчитывают склонить Казахстан и Туркменистан к строительству одного или даже двух
мощных магистральных газопроводов с выходом в Азербайджан. Цель – чтобы по уже построенному
Южно-кавказскому газопроводу доставлять газ в Турцию, и далее, через Турцию в страны Евросоюза.
Пока Южнокавказский газопровод имеет пропускную способность в 8 млрд. м в год, однако, по объёму
уже заключённых контрактов его потенциал может быть увеличен до 30 млрд куб м. Маршрут этого
газопровода проходит в большей своей части вдоль трассы нефтепровода БТД[1].
Одним словом можно сделать вывод, что в отличие от других стран, на которые распространяется европейская политика соседства и которые Евросоюз намерен вовлечь в свой внутренний энергетический рынок, в отношении прикаспийских государств действует энергетическая политика, имеющая
существенную особенность. Эта особенность заключается в том, что параллельно распространению
своего влияния в этих странах Евросоюз стремится заместить собой Россию, что и следовало доказать.
Российский фактор влияния в регионе и есть одна из главных причин столь огромного интереса стран
ЕС в регионе.
Вряд ли будет преувеличением, если сказать, что именно Каспийский регион на данном этапе
мировой энергополитики является одним из стратегически важных объектов для многих стран и крупных держав. Запасы углеводородов в Прикаспии, а также стратегическое положение региона придают
этой борьбе хотя и внешне цивилизованный, но ожесточенный характер. Ключевым фактором заинтересованности сторон стала политика воплощения проектов по обеспечению прокладки трубопроводов
и подписанию новых контрактов, что в свою очередь привела к конкуренции нефтяных компаний и
ряда государств, в борьбе за нефтяные запасы Каспийского бассейна. Именно с этого звена и наступает
новый этап в жизни прикаспийского региона , а именно, транспортировка углеводородного сырья в
промышленно развитые страны, а также новая стадия более тесного сотрудничества прикаспийских
стран и ЕС.
Рассматривая проблемы с транспортировки энергоресурсов Каспия, прежде всего нужно отметить важность самого выбора маршрута по доставке нефтепродуктов в прилегающие страны , а именно….
Во-первых, Каспийское море оторвано от мировых морей, в следствии чего, страны прикаспийского региона оказываются в зависимости от других стран, территории которых приходится использовать для транзита энергопотоков как в западном, так и в восточном направлениях. А это требует обеспечить, с одной стороны политическую стабильность на всем маршруте транспортировки, а с другой –
обозначить ряд альтернативных, независимых друг от друга путей транспортировки добываемого сырья.
Во-вторых, фактор России. История показывает, что изначально коммуникации региона проходили в основном через российскую территорию. Это и является одним из важных положений, которое
не устраивает ни транснациональные компании, ни политическое руководство западных стран, ни
страны региона, стремящиеся освободиться от российской зависимости и по возможности обойтись без
российских трубопроводов.
В-третьих, это – проблема сбыта, поиск удобных для них и не очень отдаленных возможных
рынков, а иначе они просто не смогут успешно конкурировать с мировыми поставщиками. Реальная
значимость Каспийского региона многими специалистами определяется не столько запасами нефти и
газа, сколько компактным расположением действующих и перспективных районов добычи и продажи
углеводородного сырья.
С самого начала борьба за маршруты транспортировки каспийского сырья стала центральным
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пунктом межгосударственных расхождений и споров и сразу же приобрела характер международной
политической и стратегической конфронтации. Иначе не могло и быть. Страна, по территории которой
проходит трубопровод, получает ощутимые материальные выгоды, обретает контроль над коммуникациями, жизненно важными для нефтяных компаний. Естественно, что Россия, Турция, Иран и Грузия
стали соперничать за то, чтобы получить контроль над маршрутами перекачки нефти и газа из прикаспийских республик. Что самое интересное, этот тот факт, что США и ЕС никоем образом не могли бы
остаться вне проекта. Учитывая тот факт, что Кавказско-Каспийский регион несет в себе очень важный
для ЕС энергетический фактор, но также является важным стратегически и политически заинтересованным объектом, дабы ЕС никоем образом не может позволить усиления российского фактора в регионе. Также нужно отметить, что у стран ЕС нет таких возможностей, чтобы обеспечить полностью регион энергоресурсами, удовлетворяясь только 2-3 контрактами, так как нужда ЕС в энергообеспечении
очень высока, то и Каспийский регион с его энерговозможностями не может остаться вне интереса
стран ЕС.[9]
И так к проектам нефтегазопроводов по доставке каспийских углеводородов в ЕС через Азербайджан относятся следующие трубопроводы:[8]
1. КТК
2. Баку – Новороссийск
3. БТД
4. Баку – Супса
5. Трансанатолийский (TANAP)
К проектам по доставке энергоресурсов в ЕС через Казахстан относятся следующие трубопроводы:
1. Узень – Атырау – Самара
2. Ескене – Курык – БТД
3. Казахстан – Каспий (ККСТ).
К проектам по газотранзиту через Туркменистан относятся трубопроводы:
1. Средняя Азия – Центр (CAC)
2. Южно-кавказский газопровод (SCP)
Проекты России в прикаспийском региона по доставке энергоресурсов в ЕС:
1. Нефтепровод Самсун — Джейхан
2. Трансбалканский трубопровод
ЕС уделяет огромное значение сотрудничеству с Азербайджаном, и есть наглядные примеры тесного взаимоотношения этих двух субъектов. Современная экономика Азербайджана характеризуется
высокими темпами развития. Национальная экономика стала активно интегрироваться в мировую экономическую систему, что составляет важнейшее направление экономической политики страны. Азербайджан является важным ключом к успеху любых проектов, которые должны обеспечить энергетическую безопасность Евросоюза на Кавказе. «Доступ к энергии, отмечается в «Зеленой книге» Комиссии
ЕС по энергетике (март 2006 года) - является основополагающим для повседневной жизни каждого европейца».
Развитие отношений с Азербайджаном важно для Европы настолько насколько существенное
значение для Азербайджана представляет политика Европейского Союза. Азербайджан заинтересован
в транспортировке его нефтяных ресурсов на Европейский рынок. В данный момент 34 транснациональные корпорации из 16 стран, большинство из которых является европейскими, вкладывают инвестиции в энергетической сектор Азербайджанской экономики. Среди наиболее важных проектов по
доставки Каспийской нефти в ЕС являются проекты БТД и газопровод Баку – Тбилиси – Эрзерум. В
построении этих трубопроводов участвовали английская компания ВР, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики, американская компания «Юнокал» и норвежская компания «Статоил». Рассмотрим подробно сам проект:
С геополитической точки зрения, основная цель строительства нефтепровода заключалась в со-
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здании независимого от России пути транспортировки нефти из Азербайджана (а впоследствии и Казахстана) на мировые рынки. США и Великобритания, лоббировавшие и финансировавшие проект, в
качестве его обоснования выдвинули идею о необходимости диверсификации маршрутов экспорта
энергоносителей и стабилизации мирового энергетического рынка.
Это первый нефтепровод в СНГ, проложенный в обход России и при непосредственном участии
США и Великобритании. С началом его работы в очередной раз существенно изменилась геополитическая расстановка сил в обширном регионе, охватывающем Центральную Азию, Кавказ и акваторию
Каспийского моря. Транспортировка значительных объёмов нефти, которая могла бы осуществляться
через территорию России по существующему нефтепроводу Баку — Новороссийск, теперь будет производиться в обход России, что снизит её влияние в регионе.
Ввод в эксплуатацию нефтепровода дал возможность более активно осваивать ресурсы каспийского бассейна. В Азербайджане это в первую очередь освоение блока месторождений Азери — Гюнешли, в Казахстане — Кашаган.
Следующий по своей значимости проект это газопровода TANAP. Конкуренция между российским проектом «Южный поток» и европейским «Nabucco» на южноевропейском газовом рынке неожиданно завершилась появлением третьего игрока. Азербайджан сделал весомую заявку на превращение
страны в самостоятельного игрока на газовом рынке, подписав в конце декабря 2011 года меморандум
о взаимопонимании с Турцией о реализации нового проекта Трансанатолийского газопровода, в котором доля азербайджанской стороны составляет 80%. TANAP, ресурсной базой которого станет вторая
очередь азербайджанского газового месторождения «Шах-Дениз», практически «закрывает» проект
«Nabucco». В то же время вероятность строительства российского «Турецкого потока» (в замен «Южного потока»), на прокладку которого Турция дала "добро", возрастает. В связи с этим, турецкоазербайджанский газовый пакт оказывает существенное влияние на газовый рынок Европы [10].
TANAP, протяженностью около 2000 км будет соединять Азербайджан с Турцией (через Грузию). Его точная трасса пока не определена, стоимость оценивается в $5-6 млрд. Пропускная способность газопровода на первой стадии составит 16 млрд куб м в год, из которых 6 млрд куб м будет использоваться турецкими потребителями, а остальной объем пойдет в европейские страны. На втором
этапе планируется увеличение объема поставок до 24 млрд куб м в год. Ввод в строй газопровода запланирован на 2017 г. и приурочен к началу добычи газа на второй очереди месторождения ШахДениз. Интересно, что 80% акций в проекте TANAP будет принадлежать ГНКАР, а 20% — турецкой
стороне, которая будет представлена «BOTAS» и национальной нефтяной компанией «Turkish
Petroleum» (TPAO), каждая из которых будет иметь по 10%[7].
Таким образом, Азербайджан впервые получил возможность для прямых поставок своего газа
непосредственно европейским потребителям. Турция тоже не осталась в накладе. Помимо 20% акций и
того, что оператором газопровода будет компания «BOTAS», она будет получать дополнительно 6
млрд куб м газа в год — скорее всего, по достаточно льготной цене. Не исключено также, что этот газ
может перепродаваться другим покупателям.
Пока вопрос о том, как именно азербайджанский газ будет поступать из Турции на европейский
рынок, интенсивно обсуждался. Помимо проекта «Nabucco», рассматривались три возможных пути.
Первый — проект «ITGI», который продвигают греческая компания «DEPA» и итальянская «Edison».
Он предусматривал строительство подводного газопровода, соединяющего Грецию и Италию, мощностью 8 млрд. куб м. в год.
В рамках второго — проекта Трансадриатического газопровода (TAP), инициаторами которого
являются норвежская «Statoil», немецкая «E.ON» и швейцарская «EGL Group», газопровод мощностью
10-20 млрд куб м в год предполагается проложить из Греции в Италию через Албанию. Преимуществом обоих вариантов является то, что они предусматривают использование уже существующего турецко-греческого интерконнектора с пропускной способностью 13 млрд куб м газа в год, через который в настоящее время ежегодно прокачивается менее 1 млрд куб м.
Третий вариант в сентябре 2011 г. предложила британская компания BP, оператор проекта разра-
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ботки месторождения Шах-Дениз. В соответствии с ним, TANAP предлагается прокладывать не к греческой, а к болгарской границе, чтобы затем поставлять газ в Болгарию, Румынию, Венгрию и, возможно, Хорватию. Мощность этого газопровода, получившего название «South-East Europe Pipeline»
(SEEP), на первых порах могла составить 10 млрд куб м в год, а затем быть расширена. Помимо азербайджанского, BP предлагает закачивать в эту трубу иракский, а в перспективе — иранский и туркменский газ. Правда, в отличие от уже достаточно глубоко проработанных ITGI и TAP, газопровод SEEP
представляет собой, скорее, концепцию, чем проект[3].
Подписание азербайджанско-турецкого договора вызвало изрядный шум в Европе, прежде всего,
вследствие влияния этого трубопровода на будущее «Nabucco» — «любимого» проекта Европейской
комиссии. В период обсуждения проекта азербайджанское руководство даже обещало европейцам выделить для нужд «Nabucco» 21 млрд куб м газа в год начиная с 2017 г., но теперь понятно, что этого
уже не будет. И хотя участники TANAP как с турецкой, так и с азербайджанской стороны неоднократно заявляли, что их инициатива никак не мешает строительству Nabucco, а только дополняет ее, в это
верится с трудом.
Конечно, TANAP не отменяет полностью Nabucco, но делает реализацию этого проекта крайне
проблематичной. Без 16-24 млрд куб м азербайджанского газа, который будет поставляться напрямую в
Европу, ресурсная база европейского газопровода предполагаемой мощностью 31 млрд куб м в год
окончательно провисает.
Есть еще альтернативные варианты наподобие строительства подводного газопровода через Каспийское море для транспортировки туркменского газа, подключения к «Nabucco» североиракских и
даже иранских месторождений, но на сегодняшний день все они выглядят весьма сомнительными.
«Nabucco», впрочем, всегда был больше политическим проектом, чем коммерческим предприятием.
Решение Азербайджана о самостоятельном экспорте своего газа через Турцию окончательно лишает
его экономического смысла.
При этом TANAP "закрывает" не только Nabucco. Под большим вопросом оказывается также реализация LNG-проектов на Черном море, будь то «AGRI» или строительство терминала в Украине.
Кстати, характерно, что в комментариях европейских СМИ по поводу азербайджанско-турецкого соглашения ни о том, ни о другом проекте вообще не упоминалось.
С учетом уже существующих трубопроводов строительство Трансанатолийского газопровода
позволит Азербайджану экспортировать не менее 23-25 млрд куб м в год с 2017 г. и около 32 млрд куб
м после ввода в строй второй очереди TANAP[2].
И большой вопрос: останутся ли у Азербайджана свободные ресурсы газа, чтобы строить ради
этого завод по его сжижению? В принципе, LNG-проект нельзя считать окончательно снятым с повестки дня. Но, вероятно, вернуться к этому вопросу Азербайджан сможет не ранее конца текущего десятилетия, когда станет ясно, какие именно объемы газа он в дальнейшем сможет отправлять на экспорт.
Правда, Еврокомиссия может утешать себя тем, что азербайджанский газ так или иначе будет поставляться на европейский рынок в обход России, т.е. цель, поставленная при разработке проекта
«Nabucco», окажется достигнутой. Однако не следует забывать, что предполагаемая мощность TANAP
даже после строительства второй стадии окажется, как минимум, почти вдвое меньше, чем «Nabucco»
(с точки зрения объема поставок в Европу). Кроме того, «Nabucco» задумывался как единый маршрут
для поставок в Европу всего каспийского газа, а не только азербайджанского.
Что касается газового трубопровода БТЭ, по которому азербайджанский газ должен доставляться
к TANAP, он был открыт 25 марта 2007 года. Диаметр трубопровода — 42 дюйма, протяжённость составляет 970 км (442 км в Азербайджане , 248 км в Грузии и 280 км от грузино-турецкой границы
до Эрзерума). По южно-кавказскому газопроводу предусматривается прокачка газа, добываемого в
рамках проекта «Шах-Дениз». В проекте южнокавказского газопровода участвуют: «BР-Azerbaijan»
(технический оператор) — 25,5 %, «Statoil» (коммерческий оператор) — 25,5 %, ГНКАР — 10 %, Лукойл — 10 %, «NICO» — 10 %, «Total» — 10 %, и «TPAO» — 9 %. В ноябре 2007 года с запуском трубопровода «Караджабей-Комотини» между Турцией и Грецией Азербайджан получил прямой выход на
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рынок ЕС. Соединительный газопровод между Турцией, Грецией и Италией остается приоритетным
проектом ЕС. С введением в эксплуатацию газопровода «Посейдон» (дно Адриатического моря от греческого порта Ставролименаса до итальянского Отранто), Азербайджанский газ начал поступать и в
Италию, которая готова приобретать по 8-9 млрд. кубометров газа в год. Также Греция выразила желание ежегодно приобретать 1 млрд. кубометров Азербайджанского газа[5].
Еще в апреле 2008 года Баку посетила « тройка» ЕС, которая обсудила с руководителями Азербайджана проекты доставки газовых ресурсов региона в Европу в обход России. В тот момент ЕС всячески подчеркивал преимущества «Nabucco» и Транскаспийского газопровода и призывал Азербайджан к сотрудничеству в их реализации. 8 мая 2009 года ЕС подписал совместную декларацию по проекту строительства этого газопровода c Азербайджаном, Грузией, Турцией и Египтом. Ориентировочная стоимость оценивалась в 7.9 миллиарда евро, а его пропускная способность составит 31 млрд. куб.
м. в год. ЕС убеждал Азербайджан поддержать газопровод в обход России , тем самым ослабить свою
зависимость от контролируемых РФ маршрутов для экспорта газа. Но Продвигаемый ЕС проект газопровода провалился. Азербайджан сделал выбор в пользу конкурента - Трансадриатического газопровода. Помимо этого проекта, ЕС развивает программу ИНОГЕЙТ для изучения возможностей развития
газо- и нефтепроводов. Азербайджан предложил ЕС энергетическую дружбу в обход России : закупать
газ прямо в Туркменистане, а не у Газпрома, и транспортировать его по работающему уже Южнокавказскому газопроводу (БТЭ)[6].
Рассмотрение в целом энергетической политики ЕС в Азербайджанской Республике позволяет
сделать некоторые важные ,с точки зрения исследования выводы:
Во-первых, энерготранспортные программы ЕС на Южном Кавказе по мере их дальнейшей институционализации становятся важнейшим инструментом сотрудничества ЕС и АР. Во-вторых, помимо заявленного стремления к диверсификации поставок энергоресурсов это также предполагает укрепление экономической и политической стабильности южнокавказского региона и, безусловно, усиление
здесь собственного политического влияния. В-третьих, очевидно, что активность ЕС в отношении
энергоресурсов Южного Кавказа в обозримый период будет нарастать. Это объясняется и экономическими, и политическими факторами.
С одной стороны, ЕС объективно заинтересован в диверсификации поставщиков энергоресурсов
и путей их транзита. С другой - усиливается конкурентная борьба за влияние в регионе. Одним словом
объединение усилий должно быть выгодно обеим сторонам.
Успешная реализация проектов по азербайджанским углеводородам является залогом развития
проектов по подключению к трансрегиональной системе энергоснабжения ЕС других крупных производителей Кавказско-Каспийского региона – Казахстана и Туркменистана.
Энергетическая стратегия ЕС в отношении Кавказско-Каспийского региона, и в частности, попытки диверсифицировать источники поставок углеводородов за счет привлечения соответствующих
возможностей государств региона не могла оставаться вне внимания заинтересованных здесь региональных и глобальных держав. Особое значение в этом отношении приобретают позиции и политика
РФ, США, а также ИРИ. Наш акцент именно на эти державы вполне оправдан. Несмотря на заметное
ослабление международных позиций, Россия, будучи также прикаспийским государством, сохраняет,
пожалуй, наиболее существенные возможности влиять на региональные энергополитические процессы.
США, хотя и не является региональным актором, статус и реальные возможности их как «единственной сверхдержавы», делают ее участие в «каспийской игре» неизбежным. ИРИ, как и РФ, также прикаспийское государство, и хотя по своим силовым возможностям оно существенно уступает первым
двум, но ее огромные нефтегазовые ресурсы заставляю учитывать его как в вопросах подключения к
диверсификационной стратегии ЕС, так в решении политических и правовых вопросов в Каспийском
регионе.
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Bu məqalədə, Atatürkün həyatı, milli dövlət quruculuğu yolunda böyük fəaliyyəti əks olunub. Xüsusilə,
Mustafa Kamalın yeni qurulmuş respublikanın xarici siyasət problemlərinin həlli istiqamətindəki siyasəti təhlil
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МУСТАФА КЕМАЛЪ АТАТЮРК
Эта статья рассказывает о жизни и деятельности Ататюрка в период создания национального государства. В особенности, в этой статье анализируется деятельность Мустафы Кемаля в
направлении решения внешнеполитических проблем новой республики
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MUSTAFA KEMAL ATATURK
This article is about the life and activity of Ataturk during the creation of the nation state. In particular,
this article analyzes the activity of Mustafa Kemal towards solving foreign policy problems of the new republic.
Key words : Ataturk, republic, foreign policy, nation state, national statehood.
Hər bir xalqın böyüklüyünü yalnız onun sayı, mədəniyyəti,siyasi-iqtisadi sahədə uğurları ilə deyil, eyni
zamanda bəşəriyyətə bəxş etdiyi nadir şəxsiyyətləri ilə təyin etmək olar. Bu baxımdan, Atatürkə sahib olan
Anadolu türklərini bəxti gətirmiş xalqlardan hesab etmək olar. Heç bir mübaliğəyə yol vermədən, fikrimcə
Müasir Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürk XX əsr dünya tarixinin ən böyük
şəxsiyyətlərinnən biri kimi qəbul olunmalıdır. Mustafa Kamal Paşa həm min illər ərzində formalaşmış türk
toplumunun, həm də dövrünün yetirməsi kimi qəbul olunsa daha doğru olardı. Bununla belə, böyük öndər həm
övladı olduğu millətinin tarixinə, həm də dövrünə böyük təsir göstərmişdir. Məhz onun zəkası, öndərlik
bacarığı böyük bir milləti məhv olmaqdan qorumuş, Osmanlı İmperiyasının xarabalıqları üzərində yeni türk
cümhuriyyətinin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Atatürkü, digər siyasətçilərdən və tarixi simalardan fərqləndirən cəhətlərindən biri onun yalnız bir
siyasət adamı və ideoloq olmasından başqa həm də böyük sərkərdəlik qabiliyyətinə sahibliyi idi. O, ideoloq
olaraq milli fəlakətlə üz – üzə qalan xalqını yeni ideoloji prinsiplərlə ətrafında birləşdirib hədəfə doğru yönəldə
bildi, o, bir siyasət və dövlət adamı olaraq daxili və xarici təhlükələri vaxtında görüb onları zərərsizləşdirən
addımlar atdı, nəhayət o, komandanlıq etdiyi orduya böyük zəfərlər qazandırdı. Mustafa Kamalın siyasi
dühasını və fərqliliyini sübut edən digər cəhəti onun zamanı qabaqlayan fikirlərə və dünyagörüşünə sahib
olması idi. O, haqlı olaraq Osmanlı imperiyasının süqutuna və türk toplumunun geriliyinə səbəb olan amillər
kimi daxildə dini xurafatda,savadsızlıq-təhsilsizlikdə, milli özünü dərkin yetərli olmamasında görürdü və
millətin gələcək inkişafını,xilasını müasirləşməkdə, təhsildə, sivil dünyaya inteqrasiya olunmaqda, milli şüurun
dərkində olduğunu bəyan edirdi. Müasir Türkiyənin tarixi onunla başlayır və bu səbəbdən də Mustafa Kamalın
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bir tarixi şəxsiyyət olaraq tədqiq olunması həm də Türkiyə Cümhuriyyətinin siyasi tarixinin öyrənilməsi
anlamına gəlir.
Mustafa Kamal Atatürk 1881 ci ildə Osmanlı İmperiyasının bir əyaləti olan Makedoniyanın Salonik
şəhərində, gömrük məmuru Əli Rza bəyin ailəsində dünyaya gəlmişdir. Mustafa Kamal ilk təhsilini Salonikdə
almışdı və onun məktəbə getmək məsələsi də ailəsində müəyyən narazılığın yaranmasına səbəb olmuşdur. Belə
ki, atası Əli Rza bəy oğlunun mülkü-dünyəvi məktəbə getməsini istərkən, anası, dini dəyərlərə bağlı Zübeydə
xanım balaca Mustafanın dini mədrəsəyə getməsində israr edirdi. Sonda, müasir dəyərləri anlayan və gələcəyi
düzgün görən Əli Rza bəy istəyinə nail oldu. Bununla belə, atasını erkən yaşlarında itirən Mustafa mülkü
məktəbi buraxaraq 1894 – cü ildə Selanik hərb məktəbinə daxil olur və son pilləsinə qədər ucalacaq hərbi
karyerasını qurur. 1896-99 – cu illərdə Mustafa Manastır hərb məktəbində təhsilini davam etdirir və bu illərdə
ilk dəfə olaraq o, yenilikci, inqilabi ideyalarla tanış olur və dünyagörüşünün formalaşmasında bu ideyalar
mühüm rol oynayır. Həmin dövrdə Mustafa Kamal türk ədib – şairlərindən Namik Kamalın, Tofiq Fikrətin,
eyni zamanda, Jan Jak Russonun, Volterin, Monteskyunun əsərləri ilə yaxından tanış olur.
1899 – cu ildə Manastır Hərb Məktəbini uğurla bitirən Mustafa Kamal İstanbul Hərb Məktəbinə daxil
olur. 1902 –ci ildə Leytenant rütbəsi ilə bu məktəbin məzunu olmuş və həmin ildə də Hərbi Akademiyada
təhsilini davam etdirmişdir. 1905 – ci il yanvarın 11 də kapitan rütbəsi ilə Akademiyanı bitirmişdir. Qeyd
etmək lazımdır ki, Mustafa Kamal 1905-1911 ci illər ərzində, hərbi xidmətdə olarkən də ictimai – siyasi
fəaliyyətini dayandırmamış, Dəməşqdə, gizli olaraq rejim əleyhinə Vətən və Hürriyyət cəmiyyətini
yaratmışdır. Mustafa Kamalın sonrakı avtobioqrafiyasını qısaca olaraq belə qeyd etmək olar :
1911-1912 – ci illərdə Türk – İtaliya müharibəsində Mustafa Kamal Tobruk və Dəmə bölgəsində xidmət
etmiş, 31 oktyabr 1918 – ci ildə İldırım Orduları Qrupuna komandir təyin olunmuş, bu ordunun ləğvindən
sonra 13 noyabr 1918 – ci ildə İstanbula gələrək Müdafiə Nazirliyində çalışmışdır.
Antanta dövlətlərinin Osmanlı ərazilərini işğal etməyə başlamasından sonra Mustafa Kamal 19 may
1919 – cu ildə Samsuna getmişdir. 1919 – cu il 23 iyul – 7 avqust tarixləri arasında Ərzurum, 4- 11 sentyabr
tarixləri arasında isə Sivas Konqresini çağıraraq ölkənin işğal olunan ərazilərinin geri qaytarılması üçün
görülməsi lazım olan işləri müəyyənləşdirmişdir. O, 1919 – cu ilin dekabr ayında Ankarada böyük coşğu ilə
qarşılanmış, 1920 – ci il aprel ayının 23 – də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin fəaliyyətə başlamasından sonra
Türkiyə Respublikasının qurulması yolunda əhəmiyyətli addımlar atmışdır. Məclis və hökumət başqanlığına
seçilən Mustafa Kamal Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Qurtuluş Mübarizəsinin uğurla nəticələnməsi üçün
lazımi qanunları qəbul edib onların tətbiqinə başlanmasını təmin etmişdir.
Mustafa Kamalın rəhbərlik etdiyi Milli Qurtuluş Mübarizəsinin əsas mərhələləri :
- Sarıqamış (20 sentyabr 1920), Qars (30 oktyabr 1920) və Gümrünün (7 noyabr 1920) azad edilməsi.
- Çukurova, Qaziantəp, Qəhrəmanmaraş və Şanlıurfanın müdafiəsi.
- İ İnönü zəfəri (6-10 yanvar 1921).
- İİ İnönü zəfəri (23 mart – 1 aprel 1921).
- Kütahya – Əskişəhər döyüşləri.
- Sakarya zəfəri (23 avqust – 13 sentyabr 1921).
- Böyük Hücum, Başkomutanlıq Döyüşü və Böyük Zəfər (26 avqust – 9 sentyabr 1922 ) (1, 130)
Sakarya zəfərindən sonra 19 sentyabr 1921 – ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisi Mustafa Kamala
Marşal rütbəsi və Qazi titulu vermişdir. Qurtuluş Mübarizəsi 24 iyul 1923 cü ildə imzalanan Lozanna
müqaviləsi ilə başa çatmışdı. Beləliklə, Sevr müqaviləsi ilə parçalanması nəzərdə tutulan Türkiyə torpaqları
üzərində yeni türk dövlətinin qurulması üçün heç bir əngəl qalmamışdır.
1 noyabr 1922 – ci ildə xilafət və monarxiya bir – birindən ayrılmış, monarxiya ləğv edilmiş, Osmanlı
İmperiyasının mövcudluğuna son qoyulmuşdur. 29 Oktyabr 1923 – cü ildə Respublika elan edilmiş, Atatürk
yekdilliklə ilk prezident seçilmişdir. 30 Oktyabr 1923 – cü ildə İsmət İnönü tərəfindən Respublikanın ilk
hökuməti qurulmuşdur.
Mustafa Kamal 1927, 1931, 1935 – ci illərdə yenidən president seçilmişdir. 15 – 20 Oktyabr 1927 – ci
ildə Qurtuluş Mübarizəsindən və Respublikanın quruluşundan bəhs edən Böyük nitqi, 29 oktyabr 1933 – cü
ildə 10 – cu il nitqini söyləmişdir (3, 57).
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29 yanvar 1923 – cü ildə Lətifə xanımla evlənmiş, bu evlilik 5 avqust 1925 – ci ilədək davam etmişdir.
Soyad qanuna görə, 24 noyabr 1934 – cü ildə TBMM tərəfindən Mustafa Kamala Atatürk soyadı verilmişdir.
Fransiz və alman dillərini bilirdi. 10 noyabr 1938 – ci ildə saat 09.05 – də tutulduğu sirroz xəstəliyindən İstanbulda, Dolmabaxça Sarayında vəfat etmişdir. Cənazəsi 21 noyabr 1938 – ci ildə müvəqqəti olaraq Ankara
Etnoqrafiya Muzeyində dəfn edilmiş, Mavzoleyi tikildikdən sonar 10 noyabr 1953 – cü ildə oraya köçürülmüşdür.
Mustafa Kamal Atatürk dövlət quruculuğu prosesində dövlət və cəmiyyət həyatının əksər sahələrində
inqilabi dəyişikliklər etdi. Böyük öndərin ölkə daxilində etdiyi inqilabi dəyişiklikləri belə sıralamaq olar :
Cümhuriyyətin elan edilməsi, xilafətin aradan qaldırılması, Ana Yasanın qəbulu, Ankaranın paytaxt seçilməsi,
dinin dövlət işlərindən ayrılması, təhsil və mədəniyyət sahəsində islahatlar, latın əlifbasına keçid, milli təhsil
sisteminin, universitetlərin yaradılması, miladi təqvimə keçid və s.
Mustafa Kamalın xarici siyasəti də onun daxili siyasətini tamamlayan, davamı kimi
qiymətləndirilməlidir. Atatürkün xarici siyasətdə əsaslandığı prinsiplər bunlar idi - ölkənin ərazi bütövlüyünün
və milli mənafeyinin qorunması, avropaya, qərb dünyasına inteqrasiya olunması, bölgədə və dünyada sülhün
saxlanması. Məhz bu istiqamətlərdə böyük öndər ağır şərtlər altında olsa da ciddi uğurlar əldə edə bilmişdir.
Milli mücadiləni uğurla başa vuraraq Mustafa Kamal Atatürk 24 iyul 1923 – cü ildə Antanta dövlətləri
ilə Lozanna anlaşmasını imzaladı (4, 78). Bu sülh müqaviləsi ilə Türk torpaqlarını İttifaq dövlətləri arasında
bölüşdürməyi nəzərdə tutan Sevr müqaviləsi qüvvədən düşdü, Türkiyə müstəqil dövlət olaraq ərazi bütövlüyü
qorunmaqla dünya dövlətləri tərəfindən tanındı. Bu muqavilə ilə Hatay bölgəsi istisna olmaqla ölkənin ərazi
sərhədləri müəyyənləşdirildi və böyük öndərin həm də diplomatik bacarığı sayəsində birinci dünya
müharibəsində məğlub olan ölkəsini iqtisadi kapitulyasiya şərtlərindən, təzminat məsələlərindən azad edildi.
Lozanna anlaşmasına kimi, artıq Atatürkün rəhbərlik etdiyi Milli Müqavimət hərəkatı Fransa, İngiltərə,
Yunanıstan kimi müharibə apardığı dövlətlərlə istədiyi şərtlər altında, yəni işğalçı qüvvələr ölkədən
çıxarılmaqla və milli maraqlar təmin olunmaqla sülh müqavilələri imzalanmışdı. Atatürk xarici siyasətdə
macəraçı deyil, realist, praktik olmuşdur. Mustafa Kamal,dünya dövlətləri ilə, xüsusilə də qonşu dövlətlərlə
barışcıl münasibətlərin, hətta mübahisəli məsələlərin belə qarşılıqlı anlaşma şəraitində, danışıqlar yolu ilə
həllinin mümkün olduğunu öz xarici siyasi fəaliyyətində sübut etdi.
Atatürkün prezidentliyi dövründə onun xarici siyasətdə məşğul olduğu əsas məsələləri belə sıralamaq
olar: Mosul problemi, Türkiyə - Yunanıstan münasibətlərini tənzimləmək və iki dövlət arasında əhali
mübadiləsini təmin etmək, Türkiyənin Millətlər Cəmiyyətinə daxi olması, Balkan Antantı, Montrö Boğazlar
anlaşması, Saadabat paktı və Hatay problemi.
Lozanna anlaşmasında Türkiyə - İraq sərhəddi tam olaraq müəyyənləşməmişdi. Mosul – Kərkük
bölgəsinin neft ehtiyyatları ilə zəngin olması İngiltərə başda olmaqla bir sıra dövlətlərin diqqətini çəkirdi.
Zəngin neft yataqlarının olduğu bölgə Mudros atəşkəs müqaviləsinin şərtlərinə görə İngiltərə tərəfindən işğal
edilmişdi. İ Dünya mühribəsindən sonra İraqda ingilislərə bağlı bir hökumət qurulmuş, bu ölkə İngiltərənin
mandatı altına girmişdir. Mosul əhalisinin çoxluğunun türklərə aid olması səbəbindən bu bölgəyə türklərin
iddiası tamamilə haqlı görünürdü, ancaq ingilislər neftlə zəngin regionu buraxmaq istəmirlər. Lozanna
anlaşması çərçivəsində məsələ öz həllini tapmamış, problemin sonra Türkiyə və İngiltərə arasında həll
olunması qərarı alınmışdı. 1924 – cü ildə problemlə əlaqədar iki dövlət arasında danışıqlar başlamış, lakin
nəticə əldə edilməmişdir. Daha sonra problem Millətlər Cəmiyyətində müzakirəyə çıxarılmışdır. 1924 – cü ilin
oktyabr ayında toplanan Millətlər Cəmiyyəti Türkiyə - İraq sərhəddini müəyyənləşdirdi, Mosul İraqa aid
edildi. 1925 – ci ilin fevralında Türkiyənin İraqla sərhəd bölgələrində Şeyx Səid üsyanı baş verdi. Türk ordusu
üsyanı yatırsa da bu hadisədən sonra xeyli zəiflədi. Ümumiyyətlə, Qurtuluş savaşından sonra Türk ordusu
yenidən müharibə aparmaq iqtidarında deyildi. Bu səbəbdən də Mosul – Kərkük bölgəsinə əsgəri müdaxilə
etmək imkanı aradan qalxmışdı. Belə vəzyiyyətdə Türkiyə, 5 iyun 1926 – cı il tarixində İngiltərə ilə bağlanan
Ankara anlaşması çərçivəsində Millətlər Cəmiyyətinin Türkiyə - İraq sərhəd xəttini qəbul etməli oldu.
Milli mücadilənin əsas düşməni olan Yunanıstanla münasibətlər Atütürkün diqqət yetirdiyi əsas xarici
siyasət prioritetlərindən biri idi. Cümhuriyyətin ilk illərində münasibətlər xeyli soyuq olsa da sonralar vəziyyət
Atatürkün cəhdləri ilə ciddi surətdə dəyişdi. 1930 – cu ildə Yunanıstanın baş naziri Venezilos Türkiyəyə dəvət
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olundu və iki dövlət arasında sülh, dostluq müqaviləsi imzalandı. 1923 – cü ildə bağlanmış Lozanna
müqaviləsinə görə Yunanıstanda yaşayan türklər Türkiyəyə, Türkiyədə yaşayan yunanlar isə Yunanıstana
köçürülməli idi. Bu köçürülmə prosesi əsasən 1923 – 1924 – cü illərdə həyata keçirilmişdi. 1934 – cü ildə
Venezilos Atatürkü Nobel sülh mükafatına namizəd təklif etdi, lakin Nobel komitəsi bu təklifi qəbul etmədi.
Atatürk hərbçi olsa da daima sülhün tərəfdarı kimi çıxış edir, beynəlxalq təhlükəsizliyin, sabitliyin yalnız
dövlətlərin buna sadiq qalacağı təqdirdə mümkün olacağını bildirirdi. Mustafa Kamal deyirdi : “Bizim
qənaətimizə görə beynəlxalq siyasi etimadın inkişafı üçün ilk və ən mühüm şərt millətlərin heç olmazsa sülhü
qoruma fikrində səmimi olmasıdır (2, 93). “
Cümhuriyyət qurulduqdan sonra ilk illərdə Türkiyə Millətlər Cəmiyyətinə münasibətdə bir qədər
tərəddüdlü mövqe tutmuşdur. Ankara bu beynəlxalq təşkilata daxil olmağa tələsmirdi. Bunun da başlıca səbəbi
həmin dövrdə Millətlər Cəmiyyətinin əsas dövlətləri olan İttifaq ölkələri ilə münasibətlərin soyuq olması,
Mosul məsələsində bu təşkilatın İngiltərənin xeyrinə qərar çıxarması idi. Həmin dövrdə Türkiyə SSRİ ilə yaxın
münasibətlər qurmuş, 1925 – ci ildə iki dövlət arasında qarşılıqlı hücum etməmə və bitərəflik haqqında
müqavilə imzalanmışdı. 1932 – ci ilin aprelində Türkiyə, Millətlər Cəmiyyətinə daxil olmaqla bağlı müraciət
etdi. 1932 – ci ilin iyulunda Türkiyə Cümhuriyyəti Millətlər Cəmiyyətinə qəbul edildi.
1933 – cü ildə Nasistlərin Almaniyada hakimiyyətə gəlməsi, İtaliyanın Balkanlarda işğalçılıq planları
regionda vəziyyəti xeyli mürəkkəbləşdirirdi. Yaranmış vəziyyəti nəzərə alan Atatürk region dövlətlərinin
yaxınlaşması, ümumi təhlükəyə qarşı birliyin yaradılması istiqamətində ciddi səylər göstərirdi. Nəhayət,
Mustafa Kamalın da yaranmasında ciddi rolu olduğu Bankan Antantası yaradıldı. 9 Fevral 1934 – cü ildə
Afinada Türkiyə, Yunanıstan, Rumınya, Yuqoslaviya arasında Balkan Antantası adlanan müqavilə imzalandı.
Atatürkün xarici siyasətdə əldə etdiyi ən böyük uğurlardan biri də Montrö boğazlar anlaşmasını
imzalamaq oldu. Lozanna konfransında Türkiyə və İttifaq dövlətləri arasında Boğazlar rejimi ilə bağlı
razılaşma imzalanmışdı. 1923 – cü ildə imzalanan razılaşmanın tərəfləri İngiltərə, Fransa, İtalya, Yaponya,
Bolqarıstan, Yunanıstan, Rumınya, Yuqoslaviya, Sovet İttifaqı və Türkiyədir. Bu razılaşmaya görə, müharibə
və sülh şəraitində hərb və ticarət gəmilərinin boğazlara girişi sərbəst olacaqdır.
İkinci dünya müharibəsinin yaxınlaşması səbəbindən Avropada siyasi vəziyyət xeyli dəyişdi. Getdikcə,
böyük dövlətlər arasında müharibə başlanması ehtimalı artırdı. Siyasi düzənin pozulduğunu görən Atatürk,
boğazlar məsələsinin qəti olaraq həll etmək qərarına gəldi. Türkiyə höküməti, Millətlər Cəmiyyətinə müraciət
edərək Lozanna müqaviləsində Boğazlara aid şərtlərin dəyişdirilməsi tələblərini irəli sürdü. Türkiyənin bu
müraciəti əsasında İsveçrənin Montrö şəhərində bir konfrans çağırılmış və 20 iyul 1936 – cı ildə Türkiyə,
İngiltərə, Fransa, Yunanıstan, Bolqarıstan, Yuqoslaviya, Rumınya, Yaponya və Sovet İttifaqı arasında
Boğazlar razılaşması imzalanmışdır. Daha sonra bu müqaviləyə 2 may 1938 – ci ildə İtalya da qoşulmuşdur.
Müqavilənin şərtlərinə görə, Boğazlar qeydsiz – şərtsiz Türkiyə hakimiyyətinə verilir, sülh zamanlarında hər
dövlətin ticarət gəmiləri sərbəstcə keçə biləcək, ancaq müharibə və sülh zamanlarında hərbi gəmilərin, hərbi –
hava qüvvələrinin keçməsinə icazə verilmir, müharibə zamanında Türkiyə tərəfsiz qalmışsa yalnız ticarət
gəmiləri keçə biləcək və s.
Montrö müqaviləsi 20 il müddətinə imzalanmışdı və müqavilənin bitməsinə 2 il qalmış tərəflərdən heç
biri onun ləğvini tələb etməzdisə, razılaşma qeyri – müəyyən müddətə qədər uzadılacaqdı. 1956 – cı ildə
Montrö müqaviləsinin müddəti bitdikdə heç bir dövlət onun ləğvini tələb etmədi və bu gün də həmin müqavilə
qüvvədədir.
Atatürk, Qərb, Avropa dövlətləri ilə olduğu kimi Şərq, müsəlman dövlətləri ilə də əlaqələrə xüsusi
əhəmiyyət verirdi. Mustafa Kamal, Yaxın və Orta Şərqdə təhlükəsizliyin, sabitliyin, əmin – amanlığın,
inkişafın təməlində region dövlətlərin əməkdaşlığının dayandığına inanırdı və bu istiqamətdə də ciddi siyasət
yürüdürdü. Bəzi Avropa dövlətlərinin Şərq ölkələrini hədəf alan istila siyasətinin qarşısını almaq üçün Türkiyə,
İran, İraq və Əfqanıstan 8 iyul 1937 – ci ildə Tehranda, Saadabad sarayında Saadabad paktını imzaladılar.
Dövlətlər bu anlaşma ilə dostluq əlaqələrini davam etdirəcəklərini, Millətlər Cəmiyyəti Paktına sadiq
qalacaqlarını, bir – birilərinin daxili işlərinə qarışmayacaqlarını, hücum etməyəcəklərini, ümumi maraqları ilə
bağlı məsələlərdə məsləhətləşəcəklərini və sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipinə hörmət edəcəklərini bəyan
etdilər.
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Mustafa Kamalın prezidentliyi dövründə Türkiyə xarici siyasətinin əldə etdiyi ən böyük uğurlardan biri
Hatay məsələsinin güc işlədilmədən, diplomatik, danışıqlar yolu ilə həlli edilməsi idi. Mudros atəşkəs
müqaviləsindən sonra İsgəndərrun bölgəsi Suriya istiqamətindən Anadoluya daxil olan Fransız qoşunları
tərəfindən işğal edilmişdir. Bununla da bir çox yerlərdə olduğu kimi Hatayda da milli mücadilə cəbhəsi
yaranmışdır. 20 Oktyabr 1920 – ci ildə Fransa ilə imzalanan Ankara anlaşmasının 7 – ci maddəsinə görə
İsgəndərrun bölgəsi Suriya sərhədləri daxilində qalmalı, burada yerli özünü idarə qurulub türk kültürünün
inkişafına şərait yaratmalı, rəsmi dil türkcə olmalı və türk pulu işlənməli idi. Lozanna müqaviləsində də Hatay
Türkiyə sərhədlərindən kənarda qaldı.
1936 –cı ildə imzalanan və Suriyaya müstəqillik verən, iki dövlətin ittifaqının yaradılmasını nəzərdə
tutan Suriya – Fransa müqaviləsində İsgəndərrun bölgəsi haqqında heç bir qeyd göstərilmirdi. Fransa
Suriyadan çəkilərkən bölgə üzərindəki hakimiyyətini Suriyaya verirdi. Türk hökuməti yaranmış olan bu
vəziyyəti qəbul etmədi. Cenevrədəki Millətlər Cəmiyyəti toplantısında Fransa ilə aparılan danışıqlar nəticə
vermədikdən sonra 9 oktyabr 1936 – cı ildə Fransaya rəsmi nota verərək Suriyaya olduğu kimi, İsgəndərrun
bölgəsinə də müstəqillik verilməsini istədi. Atatürk, Hatay məsələsinə ciddi önəm verirdi. O, Fransa səfiri ilə
görüşündə demişdir : “Hatay mənim şəxsi davamdır. Məsələnin nə qədər ciddi olduğunu bilməlisiniz “ 27
Yanvar 1937 – ci ildə Cenevrədə toplanan Millətlər Cəmiyyəti, Hatayın müstəqilliyini qəbul etmiş və bölgədə
seçkilərin keçirilməsi qərara alınmışdı. Atatürkün Hatayı güc yolu ilə alacağını düşünən fransızlar məsələni
əsgəri anlaşma ilə yoluna qoymaq istədilər və bu anlaşma əldə edildi. Anlaşmaya görə, Hatayda tərəfsiz
seçkilər keçirilməli idi və bu seçkilərin dinc keçirilməsi üçün əsgəri qüvvə yeridildi. Türk hərbi birlikləri
Hataya girdi. 13 Avqustda seçkilər keçirildi və məclisdə çoxluğu türklər qazandı. Beləliklə, 12 sentyabr 1938 –
ci ildə müstəqil Hatay Respublikası yaradıldı. Bu Respublika isə, Atatürkün vəfatından sonra, 30 iyun 1939 –
cu ildə Türkiyəyə birləşmək qərarını verdi.
Beləliklə, böyük öndər haqqında fikirlərdən yüzlərlə, bəlkə də minlərlə misal gətirmək olar. Fikrimizcə,
bütün bu deyilənlər də onun böyüklüyünü, milləti, vətəni qarşısında etdiklərini tam ifadə edə bilməz. Ancaq bir
məsələ gün kimi aydındır ki, Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsi Türk milləti, Türkiyə Cümhuriyyəti yaşadıqca
yaşayacaq.
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Məqalədə Azərbaycanla Rusiya arasındakı humanitar əməkdaşlığı şərtdəndirən amillər araşdırılır. Əsas
diqqət tərəflərin humanitar əməkdaşlıq resursları, onların birgə fəaliyyətinin siyasi-hüquqi bazası, qarşılıqlı
əlaqələrin başlıca sahələri, formaları və s. məsələlərin tədqiqatına yönəldilmişdir. Ölkələrarası humanitar
əməkdaşlığın qarşılaşdığı problemlər və bu sahədəki əlaqələrin perspektivlərinə fərqli elmi yanaşmalar da
işdə təhlil edilmişdir.
Açar Sözlər: Azərbaycan-Rusiya, beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq, humanitar sahə, regional
humanitar əlaqələr, diaspora-etnik icma, forumlar təcrübəsi, problemlər, perspektivlər.
Шамс АЛЛАХВЕРДИЕВА,
докторант, Бакинский Государственный Университет
ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ: ИНТЕРЕСЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье исследуются факторы, обусловавшие гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Основное внимание уделено исследованию таких важных научных проблем, как
ресурсы гуманитарного сотрудничества, политическо-правовая база совместной деятельности и ведущие сферы, формы данных взаимных связей. В исследовании еще проанализированы разные научные
подходы по вопросам проблемы и перспективы гуманитарного сотрудничества между этими государствами.
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HUMANITARIAN COOPERATION BETWEEN AZERBAIJAN REPUBLIC AND RUSSIAN
FEDERATION: INTERESTS, RESULTS, PERSPECTIVES
Investigate factors which stipulate the humanitarian cooperation between Azerbaijan and Russia in the
article. Pay main interest to the research of humanitarian cooperation resources of sides, political and legal
framework of their joint action, basic fields of mutual relations, directions, forms and etc. The problems faced
by humanitarian cooperation between the two countries and different scientific approaches towards the perspectives of the relations in this field has analyzed in study.
Key Words: Azerbaijan-Russia, international humanitarian cooperation, humanitarian field, regional
humanitarian relations, diaspora – ethnic community, experience of forums, problems, perspectives.
Azərbaycan XX əsrin sonlarında müstəqil dövlətçiliyini yenidən (növbəti dəfə) bərpa etdikdən sonra
onun Rusiya ilə münasibətlərinin xarakterində köklü-tarixi dəyişikliklər baş verdi. Yəni qarşılıqlı əlaqələr
bərabərhüquqlu dövlətlərarası münasibətlər müstəvisinə keçdi və əvvəlki zamanlardakından xeyli fərqli
səciyyə daşımağa başladı.

270

Dövlətlərarası münasibətlərin indiki səviyyəsinə və vəziyyətinə dair elmi araşdırmalar müxtəlif elmisiyasi baxışları üzə çıxarmışdır. Onlar aşağıdakı kimi qruplaşdırıla və formulə edilə bilər. Yəni dövlətlərarası
münasibətlərin(1, s.2; 3, s.254; 4, s.53; 5; 6, s.32,37; 7, s.92; 8, s.546-548):
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini iddia edənlər (R.Mehdiyev, N.Məmmədov, A.Yazkova,
E.İsmayılov, A.Abbasbəyli, M.Qasımlı, S.Çernyavskiy, V.Doroxin, Q.Paşayeva və b.);
ciddi problemlərlə və barışmaz maraqlarla səciyyələndiyini önə çəkənlər (X.İbrahimli, İ.Musa,
G.Quliyeva, H.Hacızadə və b.).
Hazırda Azərbaycan Respublikası (AR)
Rusiya Federasiyası (RF) münasibətləri çoxşaxəliliyi və
çoxsəpkililiyi ilə diqqəti çəkir. Onların sıralarında da humanitar əməkdaşlıq məsələləri mühüm yer tutur. Bu
kimi məsələlər həm də böyük və ciddi elmi maraq doğurmaları ilə seçilir və fərqlənir.
Elmi araşdırmaçıların bəziləri (Q.Paşayeva və b.) AR-RF münasibətlərinin keçdiyi yolu və ümumi
vəziyyətini əsas tutaraq dövlətlərarası humanitar əməkdaşlıqda aşağıdakı mərhələləri qeyd edirlər: 1992-ci ilin
apreli 1993-cü ilin oktyabrı; 1993-cü ilin oktyabrı 2001-ci ilin yanvarı; 2001-ci ilin yanvarı 2008-ci ilin
iyulu; 2008-ci ilin iyulundan indikiyədək (6, s.38).
Dövlətlərarası humanitar əməkdaşlığın elmi tədqiqatına kəskin ehtiyac duyulan məsələlər silsiləsindən
isə bunları fərqləndirmək olar. Humanitar əməkdaşlığın:
bəşəri dəyəri və tarixi önəmi;
strateji məqsədləri və hədəfləri;
siyasi və hüquqi əsasları (bazası);
potensialı (resursları) və imkanları;
aparıcı sahələri, başlıca yönləri və formaları;
problemləri və perspektivləri.
Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası müasir iki(çox)tərəfli münasibətlərdə «humanitar
əməkdaşlıq resursu»na böyük önəm verirlər. Bu cür diqqətəlayiq yanaşma isə humanitar əməkdaşlığın hər iki
ölkənin dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəldilməsini şərtləndirmişdir. Bu axarda da humanitar əməkdaşlıq
dövlətlərin xarici siyasətində aparıcı istiqamətlər sırasına daxil edilmişdir. Bütün bunlarsa dövlətlərin başçıları
və rəsmi sənədləri səviyyəsində təsdiqlənmişdir.
Azərbaycan tərəfi Rusiya Federasiyası ilə münasibətlərdə, ələlxüsus da, humanitar əməkdaşlıq
sahəsində həmişə mərhum prezident H.Əliyevin belə bir yanaşmasını əsas tutur ki, Rusiya xeyirxah, açıq,
dostcasına, normal və sabit münasibətlər qurmağımız vacib olan böyük qonşumuzdur (9). Bu mövqe fikri
davam etdirən prezident İ.Əliyev də Rusiya ilə çoxtərəfli əlaqələrin, o cümlədən humanitar əməkdaşlığın daha
da genişləndirilməsinin zəruriliyini dəfələrlə vurğulamışdır. O, humanitar əlaqələri bütün digər sahələrdəki
əməkdaşlıq üçün əsas kimi səciyyələndirmişdir (10).
Rusiyanın Azərbaycanla əhatəli, səmərəli və davamlı humanitar əməkdaşlıq xətti isə onun liderləri
V.Putin və D.Medvedev tərəfindən dəfələrlə ifadə və təsdiq olunmuşdur. Onların fikrincə, hazırkı beynəlxalq
həyatda humanitar ölçü (göstərici) daha da önə çıxır (11). Federasiyanın ölkəmizlə həm ikitərəfli qaydada, həm
də Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) çərçivəsində humanitar əməkdaşlığı Rusiyanın mühüm dövlət diplomatik sənədlərində də təsbit edilmişdir. Belə ki, Rusiya Federasiyasının, 2008-ci il iyulun 12-də
təsdiqlənən, xarici siyasət Konsepsiyasının müddəalarının inkişafı olaraq hazırlanan bir sənəd bu baxımdan
diqqətəlayiqdir.
Bu Konsepsiyaya əlavə kimi, 2010-cü ildə təsdiqlənən, həmin sənəd «Rusiya Federasiyasının
beynəlxalq mədəni-humanitar sahədəki siyasətinin Əsas İstiqamətləri» adlanır(12). Sənəddə yazılır ki, MDB
dövlətləri iştirakçıları (o cümlədən də, Azərbaycan-Ş.A.) ilə iki(çox)tərəfli qarşılıqlı əlaqələr Rusiyanın
humanitar əməkdaşlıq sahəsindəki siyasəti və fəaliyyətinin prioritet istiqamətidir.
Yeri gəlmişkən, burada belə bir vacib məqama da toxunmağa ehtiyac vardır. Belə ki, adıçəkilən sənəd
bir çox müddəalarına görə elə rusiyalı araşdırmaçı ekspertlər tərəfindən elmi tənqidə məruz qalmışdır.
L.Bolşedvorova və b. görə, sənəddə nöqsan vardır (13). Yəni orada xarici siyasətin humanitar istiqamətinin
əhatə dairəsi mədəni aspektə qədər daraldılmış və «mədəni-humanitar» adlandırılmışdır.
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Ölkələrimiz arasındakı humanitar əməkdaşlığın strateji məqsədləri və başlıca hədəfləri sırasında bu kimi
məsələlər (məqamlar) xüsusilə seçilirlər. Tərəflərin önəmli diplomatik sənədlərindən və aparıcı elmi
mərkəzlərin, ayrı-ayrı tədqiqatçıların çoxşaxəli sanballı tədqiqatlarının nəticələrindən də göründüyü kimi
Azərbaycan-Rusiya humanitar əməkdaşlığı:
onların tərəfdaşlığının zəruri və dəyərli amilidir;
Azərbaycandan ötrü həm də balanslaşdırılmış xarici siyasətin vacib və mühüm elementidir;
RF üçün isə «yumşaq güc» (rusiyalı araşdırmaçılara görə isə «şüurlu təsir-nüfuzetmə») resurslarından
yararlanma üsuludur;
XXI əsrin tarixi çağırışlarına və təhlükəli təhdidlərinə səmərəli, təsirli cavab və qloballaşmaya,
multikultiralizmə (çoxmədəniyyətliliyə) isə dəstəkdir;
sivilizasiyalararası dialoq vasitəsidir;
postsovet humanitar məkanının formalaşdırılmasının yollarından biridir;
ölkələrin bir-birilərində humanitar iştirakı imkanıdır;
«xalq diplomatiyası»nın özünütəsdiqi nümunəsidir və s.
Azərbaycanla Rusiyanın humanitar əməkdaşlığı ilə əlaqədar məqamlar sırasında onun siyasi-hüquqi
əsasları (bazası) məsələləri də önəmlidir. Bu iki dövlətin humanitar əməkdaşlığının siyasi və hüquqi bazası,
əsasən, ikitərəfli müqavilələr, habelə MDB-nin müvafiq sənədləri ilə tənzimlənir. İkitərəfli humanitar əlaqələr
üçün bu kimi diplomatik akt və sənəd siyasi-hüquqi əsas sayıla bilər: 1) Dövlətlər arasında 1992-ci il aprelin 4də diplomatik münasibətlərin qurulması. 2) Tərəflərin 1997-ci il iyulun 3-də «Dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı
təhlükəsizlik haqqında müqavilə» bağlaması (14).
Bu və digər önəmli diplomatik aktın (sənədin) əsasında tərəflər zaman-zaman humanitar əməkdaşlığın
ayrı-ayrı sahələrində birgəfəaliyyətlə bağlı konkret sazişlər və s. də imzalamışlar. Onlardan bir qisminin burada
qeyd olunmasında lüzum vardır(15; 16):
«Mədəni və elmi əməkdaşlıq haqqında saziş» (6.VI.1995);
«Mədəni-informasiya mərkəzlərinin təsisi və şərtləri haqqında saziş» (3.VII.1997);
“İki ölkə arasında 2001-2002-ci illərdə humanitar sahədə əməkdaşlığın xüsusi Proqramı”
(24.IV.2001);
Bakı (9.I.2001) və Moskva (6.II.2004) bəyannamələri;
«AR və RF arasında humanitar sahədə 2007-2009-cu illərə dair əməkdaşlıq Proqramı» (XII.2006);
«Dostluq və strateji əməkdaşlıq haqqında Bəyannamə» (3.VII.2008);
«Humanitar sahədə 2015-ci ilə kimi əməkdaşlıq Proqramı» (13.VIII.2013) və s.
Bu, tarixi sənədlər bir çox səpki və yönlərdən nəzərdən keçirilə bilər. Ancaq burada Moskva
Bəyannaməsinin (6.II.2004) vurğulanması lazım gəlir. AR Prezidenti İ.Əliyevin Rusiyaya rəsmi səfəri zamanı
imzalanan həmin sənədin xüsusi bölməsi dövlətlərarası humanitar əməkdaşlıq məsələlərinə həsr olunmuşdur.
Ən başlıcası isə – Q.Paşayeva, A.Rəhimova və digər tədqiqatçıların da qeyd etdiyi kimi orada bir sıra yeni
yanaşma, müddəalar özünə yer almışdır (6, s.42; 16, 17).
AR ilə RF arasında – MDB çərçivəsində gerçəkləşdirilən – humanitar əməkdaşlıq da siyasi və hüquqi
baza olaraq müəyyən sənədlərə əsaslanır. Onlardan 4-nün burada qısaca nəzərdən keçirilməsi faydalı olardı:
1. MDB dövlətləri başçılarının 2005-ci ildə imzaladıqları «Humanitar əməkdaşlıq haqqında
Bəyannamə» Bəyannamədə MDB çərçivəsində humanitar əməkdaşlıq məkanının formalaşdırılmasının bəzi
prinsipləri və müddəaları ifadə – elan olunmuşdur.
2. RF-nin Kazan şəhərində 2005-ci il avqustun 26-da bağlanan «MDB dövlətləri iştirakçılarının
humanitar əməkdaşlığı haqqında Saziş» (18). On səkkiz maddədən ibarət olan həmin sənədi Azərbaycan tərəfi
müəyyən qeyd-şərtlərlə imzalamışdır. Sazişdə özünə yer alan konseptual məsələlər (yanaşmalar) və humanitar
sahədə əməkdaşlığın yeni üstün istiqamətləri, vasitələri, formaları arasında isə bunları fərqləndirmək olar:
humanist dəyərlərin bərqərar edilməsi;
Birlik ölkələri xalqlarının ənənəvi əlaqələrinin nəzərə alınması;
humanitar əməkdaşlığın normativ-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi;
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sazişin tərəfləri olan dövlətlərin dillərinin öyrənilməsi;
çoxşaxəli və çoxsəpkili humanitar əməkdaşlıq proqramları, layihələri və s. işlənib hazırlanması;
MDB-nin humanitar məkanının formalaşdırılması;
beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq problemlərinə dair fundamental elmi tədqiqatların aparılması və
müəyyən müvafiq təcrübənin öyrənilərək ümumiləşdirilməsi və s.
3. 2006-cı ildə təsdiqlənən «MDB dövlətləri iştirakçılarının humanitar əməkdaşlığı üzrə Şura haqqında
Əsasnamə» (19). Sözgəlişi, «Kazan sazişi»nin əsasında yaradılan Şura MDB çərçivəsində humanitar
əməkdaşlığın əlaqələndirilməsi məsələləri ilə məşğul olmaq üçün yaradılmışdır.
4.
«Humanitar Əməkdaşlıq üzrə Dövlətlərarası Fondun yaradılması haqqında müqavilə» (20). O,
MDB-nin vahid humanitar məkanının formalaşmasına xidmət edir. Bu kontekstdə də Birlikdaxili humanitar
inteqrasiya proseslərinin dərinləşməsini nəzərdə tutur. Fondla əlaqədar məsələlər arasında onun fəaliyyət
strategiyası (konsepsiyası), prioritet istiqamətləri, layihə-proqramlar və s. maraq doğurur.
Azərbaycan tərəfi Fondun fəaliyyətində yaxından iştirak edir və vaxtaşırı onun işinin daha da təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər paketini irəli sürür. Onun belə təkliflərindən biri Fondun Ekspertlər Qrupunun 2011-ci
il iyulun 5-də keçirilən iclasında yekdilliklə qəbul olunmuşdur. Həmin tövsiyə MDB məkanındakı humanitar
əməkdaşlığın Birliyin konsepsiyaları, o cümlədən də AR tərəfindən təqdim edilən «MDB iştirakçısı dövlətlərin
mədəniyyət sahəsindəki Konsepsiyası» əsasında aparılmasına üstünlük verirdi (21).
MDB çərçivəsində humanitar əməkdaşlıq məsələlərindən bəhs edərkən daha bir cəhəti də nəzərə almaq
lazımdır. Belə ki, MDB-yə üzv dövlətlərin bəzilərində aparılan elmi araşdırmalarda Kollektiv Təhlükəsizlik
Müqaviləsi Təşkilatı (KTMD) müstəvisindəki humanitar əməkdaşlıq məsələlərindən bəhs olunur.
Bu kontekstdə rusiyalı tədqiqatçı J.Murataliyevanın 2015-ci ilin yanvarında elmi dövriyyəyə təqdim
olunan «Humanitar əməkdaşlıq KTMD-nin inteqrasiyası amili kimi» mövzusundakı təhlili və qurumun Baş
katibi N.Bordyujanın 2013-cü il martın 28-də verdiyi «Hərbi fəaliyyət – KTMD üçün əsas deyil» başlıqlı
müsahibə müəyyən marağa səbəb olur (22; 23). Bir çox analitik-ekspertlərə görə isə bu cür təhlillər və rəsmi
mesajlar əslində Rusiyanın MDB-ni həm də KTMD vasitəsilə saxlamaq və Avrasiya İttifaqına çevirmək
siyasətinin ifadəsidir.
AR ilə RF arasındakı humanitar əməkdaşlığın potensialı (resursları) və imkanları məsələləri də qarşılıqlı
əlaqələr və elmi araşdırılma üçün vacib sayılmalıdır. Fikrimizcə, onları şərti olaraq bu kimi qruplara ayırmaq
olar:
a) hər iki tərəfin malik (sahib) olduğu ümumi səciyyəli imkanlar;
b) Azərbaycan Respublikasının özəl potensialı;
c) Rusiya Federasiyasının fərqli resursları;
Birincilərə bunlar aid edilə bilər. Tərəflərin- ölkələrin:
iqtisadi-maliyyə gücü (zəngin neft-qaz ehtiyatları);
elmi-mədəni irsi və inkişafı;
əhalisinin polietnik tərkibi;
bir-birlərində diasporalarının (etnik icmalarının) mövcudluğu;
fərqli mahiyyətli tarixi birgəyaşayış-qonşuluq və vahid humanitar məkan təcrübəsi;
bir-birlərinin humanitar məkanlarına nüfuzetmə maraqları;
paytaxtları - regionları arasındakı sıx əlaqələr və s.
İkincilər arasında seçilənlər. Azərbaycanın:
beynəlxalq aləmdə etiraf və qəbul olunan multikultiralizm - tolerantlıq təcrübəsi;
sivilizasiyalararası dialoq məkanı ünvanı;
beynəlxalq mötəbər məclislərə (Bakı Humanitar forumları və s.) evsahibliyi missiyası;
Üçüncülərdən burada qeyd ediləsi vacib olanlar. Rusiya Federasiyasının:
böyük dövlət statusu;
beynəlxalq siyasətə və regional proseslərə güclü təsiri;
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dövlət dilinin MDB linqvistik məkanı-mühitindəki dominant mövqeyi;
rəsmi dilinin hələ də AR-dən ötrü oynadığı «dünya elmi və mədəniyyətinə pəncərə» rolu və s.
Azərbaycan-Rusiya humanitar əməkdaşlığı XX əsrin sonları – XXI yüzilliyin əvvəllərində müxtəlif
sahələrdə və istiqamətlərdə yeni forma və üsullar vasitəsilə çoxsaylı tədbirlərlə gerçəkləşdirilir. Sahəistiqamət-formaların tərəfimizdən təhlili və ümumiləşdirilməsi belə bir qruplaşdırma aparmağa əsaslar verir:
1-cisi, konkret sahələr və yönlər üzrə həyata keçirilən humanitar əməkdaşlığın müqavilə-normativhüquqi bazası. Burada, öncə qeyd olunan konstitusional-konseptual səciyyəli müqavilələrlə yanaşı, onların
reallaşdırılması üçün lazım gələn konkret-sahəvi sazişlərin bağlanması nəzərdə tutulur. Təkcə bu diplomatik
faktı xatırlatmaq yetər ki, tərəflərin son vaxtlarda imzaladıqları 110-dan artıq hökumətlərarası və digər
sazişlərin böyük bir hissəsi humanitar əməkdaşlığın konkret sahələri ilə əlaqədardır ( 17, s.81; 24, s.221).
2-cisi, AR ilə RF-nın dövlət dillərinin bir-birlərində qarşılıqlı əsaslarla geniş yayılması
(populyarlaşması) ilə əlaqədar məsələlər və bu kontekstdə də rus dilinin Azərbaycandakı mövqeyi ilə bağlı
problemlər. Bu sahədə A.Rəhimova, Q.Paşayeva və b. araşdırmaçıların tədqiqatlarının nəticələri və xeyli
ekspert dəyərləndirmələri müəyyən elmi maraq doğurur (16; 17). Onların sırasından bəziləri daha çox
diqqətçəkənləri tezisvari belə ifadə oluna bilər:
a) humanitar əməkdaşlıqda bu iki dövlətin rəsmi dillərinin yeri və rolu;
b) AR-də hər hansı bir rəsmi statusa malik olmayan və yayılma arealı məhdudlaşan rus dilinin
Azərbaycandakı ikinci dil mövqeyi. Belə ki, hazırda AR-nın beynəlxalq siyasətə, dünya iqtisadiyyatına və
humanitar məkanına çoxşaxəli inteqrasiyası ilə əlaqədar olaraq ingilis dilinin Azərbaycanda populyarlaşmasına
baxmayaraq, rus dili ölkəmizin gündəlik həyatında (məişət səviyyəsindəki rusdillilikdə) üstünlüyünü
saxlamaqdadır;
c) tərəflərin rəsmi dillərin qarşılıqlı populyarlaşması və ölkələrdəki dil şəraitlərinin yaxşılaşdırılması
sahəsindəki çox(saylı)şaxəli yanaşmaları- tədbirləri:
Azərbaycanda həyata keçirilənlər: rus dilində orta və ali təhsil; «Azərbaycanda rus dili: Tarix.
Müasirlik. Perspektivlər» kitabının nəşri (Bakı, 2005); «Rus dilini qoruyaq» elmi-əməli konfransı (Gəncə,
2013); «MDB-də rus dilinin dəstəklənməsi inteqrasiya proseslərinin əsası kimi» başlıqlı regional forumu
(Bakı, 2013); «Rus dilinin keçmiş sovet ölkələrinin dövlət dilləri ilə əlaqələri» mövzusundakı «Sülh
göyərçinləri» adlı forumu (Bakı, 2013) və s. (6; 25; 26);
Rusiyada reallaşdırılanlar: paytaxtda və regionlarda Azərbaycan dilinə verilən dəstək; təhsil
sistemində Azərbaycan etnik-mədəni komponentinə diqqət-qayğı; MDB Humanitar Əməkdaşlıq üzrə
Dövlətlərarası Fondunun maliyyə dəstəyi ilə nəşr olunan «Azərbaycan dili» dərsliyinin M.Lomonosov adına
MDU-nun Asiya və Afrika ölkələri İnstitutunda təqdimatı (2009) (6, s.59; 25);
3-cüsü, təhsil və mədəniyyət, habelə idman, turizm, mesenatçılıq-xeyriyyəçilik və başqa sahələrdəki
əməkdaşlıqda yeni cəhətlər və nəticələr. Konkret sahələrə və problemlərə dair mövqe – tədbirlərlə bağlı burada
onların ən sanballı və səciyyəvi olanlarının qeyd edilməsi yerinə düşərdi:
a) təhsildə inteqrasiya-əməkdaşlıq sahəsində:
Azərbaycan Respublikasında: öncəliklə olduqca vacib bir məqam (10)– ölkəmizdə dövlətçiliyin
yenidən bərpasından sonra heç bir rus məktəbinin bağlanmaması halı (faktı); rəsmi sənədlərdə – dövlətlər
arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığa dair Protokolda (1.II.2002) və AR Təhsil nazirliyinin dövlətlərarası
təhsil əməkdaşlığına aid Arayışında (2011) ifadə olunan göstəricilər: ölkəmizdə 2009-2010-cu dərs ilində rus
bölməsindəki şagirdlərin ümumrespublika məktəblilərinin 7%-ni (95 min nəfər) təşkil etməsi; 1720 məktəbdə
(ümumölkə məktəblərinin 38,1%-i) rus dilinin xarici dil kimi tədris olunması; 2010-2011-ci dərs ilində ali
təhsil alanların 13%-ni (18175 nəfər) rus bölmələrindəkilərin təşkil etməsi (Müqayisə üçün –ingilis dilində
təhsil alanlar 2,8% və türk dilində isə 0,5% olmuşdur); müvafiq baza ali təhsil müəssisəsinin, yəni Bakı
Slavyan universitetinin (BSU) fəaliyyət göstərməsi; 2008-ci ildə M.Lomonosov adına MDU-nun və 2015-ci
ildə isə (İ.M.) Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb universitetinin (MDTU-nun) Bakıda filiallarının
yaradılması; BDU-da «Rus dünyası» fondu tərəfindən 2008-ci ilin noyabrında «Rus dili» kabinetinin və BSUda isə 2010-cu ilin sentyabrında «Moskva auditoriyası» Rusiya təhsil-mədəni mərkəzinin açılması; «Moskva
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merinin təqaüdü» proqramının həyata keçirilməsi və s. (6, s. 56-57; 17, s. 83-84; 25);
Rusiya Federasiyasında: Moskvada Azərbaycan etnik-mədəni komponentləri ilə 157 saylı məktəbin
fəaliyyət göstərməsi;son zamanlarda 5755 Azərbaycan vətəndaşının (onlardan 1420-nin Rusiyanın təqaüdü ilə)
ali təhsil alması; MDU-nun tarix fakütləsində və Rusiya Dövlət Humanitar universitetində (RDHU-da) bəzi
fənlərin Azərbaycan dilində tədrisi və 2009-cu ildən etibarən AR-ə aid diplom işlərinin müdafiəsi; Moskva
Dövlət Linqvistik universitetində (MDLU-da) Azərbaycan dilinin öyrənilməsi mərkəzinin təşkil olunması;
M.V.Lomonosov adına MDU-nun tarix fakültəsinin “Yaxın Xaric ölkələri” və RHDU-nin “Postsovet xaric”
kafedralarında dilimizin tədrisinə şərait yaradılması və s. (6, s.59-60; 25).
b) mədəni əlaqələr və idman, turizm əməkdaşlığı istiqamətlərində:
Azərbaycanda : bu ölkələrin xalqları arasındakı mədəni əlaqələrlə bağlı tarixi nümunələrin yaddaşın
bərpası konsepsiyası (xətti); Rusiya mədəniyyəti Günləri (1997, 2006, 2009, 2015) və Moskva mədəniyyəti
Günləri (1997, 2000, 2015); Azərbaycanda Rusiya İlinin (2000) elanı; kino sahəsində müştərək layihələr;
Rusiyanın da iştirakı ilə I Bakı beynəlxalq turist filmləri kinofestivalı (2013); Bakıda «Rus kitabının evi»nin
postsovet məkanında bu növ ilk ixtisaslaşmış mağazanın – açılması (2013) və s. (6; 17; 25);
Rusiyada: paytaxtda Azərbaycan mədəniyyəti Günləri (1993: həm də Peterburqda; 1996, 1999,
2009); Rusiyada Azərbaycan İlinin (2005) elanı; «Heydər Əliyev Fondu»nun və onun Rusiya
nümayəndəliyinin təşkilatçılığı, maliyyə dəstəyi ilə gerçəkləşdirilən çoxlu müxtəlif layihələr və bu yöndəki
tədbirlər: «Azərbaycan» kitabının rusca nəşrinin və «Baku» jurnalının təqdimatı; Kreml sarayında keçirilən
«Azərbaycan axşamı»; yazıçı R.İvanovun kitablarının Moskvada çapı; «Bakı haqqında məhəbbətlə»
fotosərgisinin paytaxtda nümayişi; Dərbənd, Ulyanovsk, Kazan, Tver, Çelyabinsk və digər şəhərlərdə görülən
humanitar səciyyəli işlər və s. (6; 17; 25).
c) xeyriyyəçilik- mesenatçılıq sahəsində: Elmi araşdırmalar bu kimi humanitar əlaqələrdə Azərbaycan
tərəfinin, xüsusilə də «Heydər Əliyev Fondu»nun fəaliyyətinin üstünlük tədbirlərinin isə çoxluq təşkil etdiyini
göstərir. Həmin silsilə tədbirlər sırasında diqqəti daha çox cəlb edənlərdən bəzilərinə nəzər salaq (6; 17; 25):
«Təhsilə dəstək» layihəsi çərçivəsində rusiyalı xəstə, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara,
RF məktəblərinə, körpələr evlərinə və s. müntəzəm göstərilən yardım və Moskva ilə yanaşı 13 regionda
keçirilən çoxlu humanitar aksiyalar;
«Koxlear implantasiyası» proqramına əsasən «Zəifeşidənlər dünyası» Ümumrusiya təşkilatı ilə
birlikdə 300-dən artıq şikəst uşaqdan ötrü təşkil olunan xeyriyyəçilik tədbirləri;
Dərbənddə 700 şagirdlik 4 saylı məktəbin təmiri və Ulyanovsk ümumtəhsil məktəbinə verilən
hədiyyə (AR-də istehsal olunan 20 noutbuk);
«Xocalıya ədalət» beynəlxalq kampaniyası, «Qanın milliyyəti yoxdur», “Günəşli gün” və s.
xeyriyyəçilik aksiyaları çərçivəsindəki işlər;
Rusiyanın «Yüzilliyin mesenatları» Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Fondu ilə birlikdə reallaşdırılan
layihələr.
AR-RF humanitar əməkdaşlığının formaları da yeniləşməkdə və zənginləşməkdədir. Burada üç yeni və
önəmli formadan - təcrübədən ayrıca bəhs etməyi lazım bilirik:
1) Humanitar forumlar.
2) Azərbaycanın Rusiyanın iri regionları ilə humanitar əlaqələri.
3) Diasporalar (etnik icmalar) arasında və onların vasitəsilə həyata keçirilən humanitar işbirliyi.
Humanitar forumlar əməkdaşlıq forma təcrübəsi də elmi cəhətdən öyrənilməsi çox vacib sayılan
məsələlərdəndir. Burada öncə həmin forumlar silsiləsindən bəzilərini qeyd etmək lazımdır:
a) Humanitar əməkdaşlığa dair Birinci Rusiya-Azərbaycan forumu. 2010-cu ildə Bakıda «RusiyaAzərbaycan: əməkdaşlığın üfüqləri» adı altında keçirilən həmin foruma dair dəyərləndirmələr ideyalar təkliflər sırasında bunlar daha diqqətçəkicidir (6, s.43; 27):
zəka meydanı və əməkdaşlığın nadir formatı;
XXI əsrdə humanitar əməkdaşlıq vektorunu müəyyənləşdirən perspektivli layihələrə start;
humanitar sahədə beynəlxalq əməkdaşlıqdan ötrü yaxşı nümunə;
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xalqları yaxınlaşdıran və birləşdirən ikitərəfli hərəkətli körpü və s.;
150 nəfərdən çox üzvdən ibarət Rusiya nümayəndə heyətinin qatıldığı bu forumda RDHU-nun
rektoru, «Rusiya-Azərbaycan» Dostluq cəmiyyətinin rəhbəri E.Pivoravın irəli sürdüyü təklifə əsasən 2010-cu
ildə Bakıda MDB ölkələri humanitar universitetləri rektorlarının Birinci forumu keçirildi (28). Humanitar
əməkdaşlığa dair Birinci Rusiya-Azərbaycan forumunun ən mühüm uğuru mövqeyi bu mötəbər məclisə
beynəlxalq status verilməsi və onun daimi olaraq (hər il) keçirilməsi təklifi sayılır;
b) Bakı Beynəlxalq Humanitar forumları (29). Bilavasitə AR və RF prezidentləri İ.Əliyevlə
D.Medvedyevin təşəbbüsü ilə keçirilən bu forumlar hazırda beynəlxalq humanitar əməkdaşlıqda önəmli yer
tutur və mühüm rol oynayırlar. İndiyədək keçirilən 4 forumda (2011-2014-cü illərdə) müasir beynəlxalq
humanitar əməkdaşlığın, o cümlədən də AP-RF mədəni və s. əlaqələrinin elmi-nəzəri və əməli problemlərinin
geniş spektri yaradıcı şəkildə müzakirə olunur. Onların da əsasında XXI əsrin çağırışlarına cavab ola və
təhdidlərindən qorunmağa imkan verə biləcək tövsiyələr, təkliflər formalaşdırılır və layihələr, proqramlar
hazırlanır.
AR-RF humanitar əməkdaşlığının formaları sırasında ölkəmizin Rusiyanın müxtəlif regionları ilə
çoxşaxəli əlaqələri xüsusi (fərqləndirici) yer tutur. Yəni dövlətlərarası humanitar əməkdaşlığın sərhədləri
yalnız paytaxtlarla məhdudlaşmır. Sərhədyanı formatla yanaşı həm də AR-in Rusiyanın çoxlu iri regionu ilə
birbaşa humanitar təmaslarını əhatə edir.
Bu yöndəki birgəfəaliyyətdə iki dəyərli tədbir müzakirənin önəmini diqqətə almaq gərəkdir. Onlardan
biri «Avrasiya Tədqiqatları İnstitutu»nun Rusiya İnkişaf Fondu tərəfindən 2010-cu ildə Bakıda «RusiyaAzərbaycan: regionlararası tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinə doğru» mövzusunda keçirilən «Dəyirmi
masa»dır (6, s.48; 17, s.88). Digəri isə, bir növ, onun davamı sayılan RF-AR regionlararası forumudur. 2011-ci
ildə Həştərxanda «Rusiya-Azərbaycan: regionlararası əməkdaşlığın yeni üfüqlərinə doğru» mövzusunda təşkil
edilən həmin forumda humanitar əlaqələrin vəziyyəti və perspektivləri ətraflı təhlil olundu (6, s.44-45).
Azərbaycanın Rusiya Federasiyasının regionları ilə humanitar əməkdaşlıq sahəsindəki birgəfəaliyyətinin
göstəricilərinə gəldikdə isə bunları nəzərə almaq lazımdır: Sverdlovsk vilayəti ilə 2000-ci ildə imzalanan
əməkdaşlıq Protokolu; Dağıstanda, Ulyanovsk regionunda gerçəkləşdirilən humanitar layihələr və s.
Diasporalar-etnik icmaların dövlətlərarası humanitar əməkdaşlıqdakı yeri və roluna dair də xeyli fərqli
elmi baxışlar mövcuddur(6; 17, s. 84; 30). Bu sahədəki AR-RF birgə təcrübəsinə gəldikdə əksər analitikekspertlər onu səmərəli və perspektivli hesab edirlər. Burada da təhlili gərəkən məqamlar heç də az deyil.
Onlardan bəzilərini ümumiləşdirilmiş şəkildə tezisvari belə ifadə edə bilərik. Diaspora-etnik icmaların:
• yarandıqları fərqli tarixi-siyasi şərait;
• formalaşmaları proseslərinin xüsusiyyətləri;
• zaman-zaman üzləşdikləri problemlər;
• mövcudluqlarını saxlama perspektivləri;
• dövlətlərarası humanitar əməkdaşlıqda iştirak səviyyələri, imkanları və s.
Azərbaycandakı rus və RF-dəki azərbaycanlı etnik icmaları diasporalarının çoxyönlü fəaliyyətində
tarixi humanitar əlaqələrin saxlanması və möhkəmləndirilməsi üstün istiqamətlərdən sayılır. Onların ölkələrin
ictimai-siyasi həyatındakı mövqeləri və dövlətlərarası humanitar əməkdaşlıqda iştirakı kontekstində isə
aşağıdakıları qeyd etmək olar:
a) Rusiyadakı azərbaycanlı diaspora-etnik icması (6, s.61-63; 17, s. 85):
RF-dəki etnik icmaların (diasporaların) ən çoxsaylılarından hesab olunur. (Rusiyanın AR-dəki səfiri
V.Doroxinin məlumatına görə, RF-də azərbaycanlıların sayı 2,5 mln nəfərə çatmışdır ki, onların da 700-800
mini vətəndaşlıq hüququna malikdir (Ekspert təhlilləri isə bu göstəricilərin müvafiq surətdə 1,1-1,3 mln və
600-700 min olduğunu göstərir);
Rusiya azərbaycanlılarının Federal milli-mədəni muxtariyyəti (1999), Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresi (ÜAK-2001) və Rusiyanın Azərbaycan Gənclər Təşkilatı (RAGT) və s. qurumlarda təşkilatlanmışdır;
dövlətlərarası münasibətlərə siyasi səciyyəli problemlər yaratmır;
Azərbaycanın zəngin tarixi-mədəni irsini Rusiyada yayır və təbliğ edir;
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«Heydər Əliyev Fondu»nun humanitar sahədəki fəaliyyətinin Rusiya istiqamətinə böyük dəyər və
ciddi dəstək verir;
zaman-zaman «Salam, Rusiya!», «Rusiyanın qızıl üzük» şəhərləri üzrə səyahət, «Bir-birimizi yaxşı
tanıyaq» və s. seriya-devizli silsilə tədbirlər həyata keçirir və s.;
b) Azərbaycanda rus etnik icma-diasporası (6; 17; 25):
Cənubi Qafqazdakıların ən irisi sayılır;
institusional formalaşma prosesinə 1992-ci ilin yayından etibarən – öncə «Azərbaycan-Rusiya»
cəmiyyətinin yaradılması və sonra isə Azərbaycan Rus icmasının təsisi ilə – başlamışdır (Hazırda 50-dən çox
yerli təşkilatda bir araya gələn 70 min nəfərdən çox rusu birləşdirir);
ölkəmizin humanitar mühitinə uyğunlaşma və inteqrasiyada ciddi problemlərlə üzləşmir;
humanitar əməkdaşlıq axarında – «inteqrasiyalı media» layihəsi çərçivəsində «Azerbaydjanskie
izvestiya» və s. qəzetlərin, bir sıra portalların (Day.Az, The First News və s.) fəaliyyətinə dəstək verir. Habelə
Bakıda 2008-ci ildə «Rus icması yolun 15 ili» adlı konfransı və «Azərbaycan tarixində ruslar» kitabının
təqdimatını keçirmişdir;
Bakıda 2009-cu ildə Rusiya informasiya-mədəniyyət mərkəzini açmışdır;
yaranmasının 20 illiyini və «Sodrujestvo» cəmiyyətinin 15 illiyini 2013-cü ildə qeyd etmişdir və s.
AR-RF humanitar əməkdaşlığının elmi tədqiqatına sistemli yanaşma bu sahədəki problemləri də nəzərə
almağı tələb edir. Həmçinin bu, önəmli işbirliyinin perspektivlərinin təhlili və proqnozlaşdırılması da olduqca
vacib və əhəmiyyətlidir. Dövlətlərarası humanitar əməkdaşlıq üçün müəyyən çətinliklər yarada biləcək
problemlərə bunları aid etmək olar:
MDB geosiyasi məkanındakı qütbləşmə prosesləri və Birliyə olan ümidlərin əsla özünü
doğrultmaması (31);
Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları və hərbi təcavüzünün Rusiya tərəfindən himayə olunması
(8, s.546-548);
bir sıra köklü baxış-məqamların Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşında və ictimai təfəkküründə haqlı
olaraq özünə möhkəm yer tutması. Məsələn: Rusiyanın ölkəmizə (xalqımıza) qarşı işğalçılıq və
müstəmləkəçilik siyasəti; onun təşkil etdiyi və dəstək verdiyi Bərdə (944), Şuşa (1905), 20 yanvar (1990); Xocalı (1992) faciələri və s.;
rus dilinin işlənmə arealının məhdudlaşması və onun yayılma məkanının daralması, bu yönlərdəki
üstün mövqelərin tədricən ingilis və türk dillərinə güzəştə gedilməsi;
Rusiyadakı azərbaycanlı əmək miqrantlarının vaxtaşırı əsassız-süni əngəllərlə qarşılaşması;
AR və RF-də fərqli qrafikalı əlifbaların (latın və kirill) işlənməsi və s.
Azərbaycanla Rusiya arasındakı humanitar əməkdaşlığın perspektivlərinə gəldikdə isə burada da bir çox
önəmli məqamların nəzərə alınması şəksizdir:
a) humanitar əməkdaşlıqda siyasətsizləşdirilmə, ideologiyasızlaşdırılma və müəyyən dərəcə-səviyyədə
muxtariyyətləşdirmə;
b) diasporaların-etnik icmaların qarşılıqlı humanitar əlaqələrə daha əhatəli inteqrasiyası;
c) AR-in humanitar layihələrinin gerçəkləşdirilməsində Rusiyanın regionlarına verilən dəyər;
ç) dövlətlərin humanitar siyasətində və əlaqələrində gənc nəslin – hər iki ölkənin sovet dövründə
yaşamayan əhalisinin – yeri və rolu;
d) rus dilinin postsovet məkanındakı millətlər(mədəniyyətlər)arası ünsiyyət vasitəsi mövqeyini itirmək
təhlükəsi və s.
AR-RF humanitar əməkdaşlığına dair məsələlərin elmi araşdırılması nəticəsində gəlinən qənaətlərimiz
isə qısa formada aşağıdakı dəyərləndirmə, müddəa və mülahizələrlə ifadə oluna bilər:
1. Azərbaycanla Rusiya dövlətləri arasındakı humanitar əməkdaşlıq XX əsrin 90-cı illəri – XXI əsrin
əvvəllərində keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Bu dönəmin humanitar işbirliyi müvafiq tarixi
əlaqələrdən xeyli fərqli xüsusiyyətlərə malikdir.
2. Dövlətlərarası humanitar birgəfəaliyyət yetərli siyasi-hüquqi bazaya əsaslanır. Yəni bu yöndə görülən

277

işlər müəyyən diplomatik sənədlər (müqavilə, protokol və s.) ilə tənzimlənir.
3. Hazırda dinamik, çevik, məhsuldar və s. inkişaf dövrünü yaşayan AR-RF humanitar əməkdaşlığı
oxşar və fərqli səciyyəli potensiala (imkanlara) malikdir. Mövcud resursların səmərəli uzlaşdırılması və
birləşdirilməsi əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinin mühüm vasitələrindəndir.
4. Qarşılıqlı humanitar əlaqələrdə bir sıra yeni və faydalı işbirliyi sahələri, yönləri və formaları
yaranmışdır. Bunlara postsovet humanitar məkana inteqrasiya, SSRİ-nin süqutu ilə yaranan dövlətlərarası yeni
sosial-siyasi fenomenlə (diasporalarla) bağlı etnik icmalar arasında çoxşaxəli əlaqələr, forumlar təcrübəsi, ARin Rusiya regionlarıyla müxtəlifyönlü təmasları və s. nümunə ola bilər.
5. AR-RF münasibətlərinin hazırda strateji tərəfdaşlıq səciyyəsi daşıması və humanitar əməkdaşlığın
bunun amili olması baxışı elmi tədqiqatçılar, diplomatlar, ekspertlər və s. tərəfindən birmənalı qəbul olunmur.
Bu cür yanaşma – dəyrələndirmələr ilə razılaşmayanlara görə, Rusiyanın «Dağlıq Qarabağ problemi» ilə
əlaqədar ermənipərəst mövqeyi, RF-nin müəyyən problemlərlə bağlı AR-ə etdiyi üstüörtülü təzyiq və s.
dövlətlərarası strateji tərəfdaşlıq (maneələrsiz humanitar əməkdaşlıq) barədə qəti qənaətə gəlməyə əsas vermir.
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INTERNATIONAL TERRORISM: CAUSES AND FORMS
The origin reasons, historical roots, forms are examined in the article. The economic, political, ideological, religious, ethnic terrorism are indicated as the main forms of the international terrorism. In the article
the author especially grounds that it is not right to link terror with any religious.
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ABŞ-ı hədəf seçmiş 11 Sentyabr terror aktlarından sonra beynəlxalq terrorizm anlayışı dünya gündəmini
tutan əsas məsələlərdən birinə çevrildi. Əvvəllər də beynəlxalq terrorizm bəşəriyyət üçün narahatedici amil
hesab olunsa da, etiraf etmək lazımdır ki, məhz 11 sentyabr hadisələrindən sonra bu qlobal bəlanın hansı
təhlükəli mərhələdə olduğu barədə dolğun təsəvvür yarandı. Bu baxımdan beynəlxalq terrorizmə qarşıpraktiki
addımlarla yanaşı, onun mahiyyəti və yaranma səbəblərinin elmi- nəzəri cəhətdən tədqiq olunmasına böyük
ehtiyac var. Düzdür, bu sahədə xeyli sayda ədəbiyyat yaransa da, onun mövzunun aktuallığı və genişliyi
baxımından kifayət etdiyini söyləmək qeyri- dəqiq olardı. Bu qlobal təhlükəni araşdırdıqda ilk növbədə onun
tarixi köklərinə və yaranma səbəblərinə nəzər salmaq daha vacibdir.
Ümumiyyətlə, terrorizmi və onun ana xətti olan beynəlxalq terrorizmi mürəkkəb fenomen hesab etmək
yanılmaqdır. Yəni müəyyən terror aktını həm adi cinayətkarlığa və yaxud da insanlıq əleyhinə yönəlmiş
zorakılığa, həm də milli- azadlıq mübarizəsinin xüsusi formasına bənzətmək olar. Lakin istənilən halda hər
hansı terror aktını adətən siyasi məqsədlər üçün günahsız insanlara qarşı yönəlmiş zorakılıq nümunəsi kimi
qəbul etmək lazımdır (2, 96). Məhz terrorun bu xüsusiyyəti onu həm adi cinayət hadisəsindən fərqləndirir, həm
də milli- azadlıq mübarizəsi kimi müdafiə edilməsini əngəlləyir. Beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərindən
beynəlxalq terrorizmə verilən tərif onun mahiyyətini demək olar ki, açır: beynəlxalq terrorizm- beynəlxalq
qurumları konkret dövlətlərin hökumət orqanlarını və ya dövlət rəhbərlərini hər hansı qərarın qəbul edilməsinə,
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beynəlxalq hüquq əsasında müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsindən çəkindirməyə məcbur etmək,
beynəlxalq təhlükəsizliyi və ya dövlətlərarası münasibətləri pozmaq məqsədi ilə konkret fərdlər və ya fərdlər
qrupu tərəfindən dövlət başçılarına və ya hökumət nümayəndələrinə bədən xəsarəti yetirilməsi və ya onıarın
öldürülməsi, beynəlxalq təşkilatların və ya həmin təşkilatlara tabe olan qurumların yerləşdiyi binalarn müxtəlif
üsullarla dağıdılması, əməkdaşlarına bədən xəsarəti yetirilməsi və ya onların öldürürlməsi, diplomatik
nümayəndəliklərin partladılması və ya onlara çalışan fiziki şəxslərə bədən xəsareti yetirilməsi və ya onların
öldürürlməsi, qeyd olunan qurumların və ya onlarda çalışan şəxslərin əmlaklarının məhv edilməsi, yaxud bu
cür hərəkətləri barədə təhdid edilməsidir.
Beynəlxalq terrorizmin hazırki təhlükəli mərhələyə çatdığı məqamda onun yaranma səbəblərini
araşdırmaq öz aktuallığını artırır. Bütövlükdə, beynəxalq terrorizmin yaranma səbəblərinə konseptual
yanaşdıqda onun həm cəmiyyət daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə kökləri olduğu ortaya çıxır. Cəmiyyət
daxilində terrorizmin yaranma səbəblərinə müxtəlif rakurslardan baxılsa da, eyni motivlər diqqəti cəlb edir.
BMT-nin “Beynəlxalq terrorizmlə mübarizə tədbirləri” haqqında 1996-cı il konvensiyasında terrorizmin
səbəbləri kimi aşağıdakılar göstərilmişdir: yoxsulluq, işsizlik, savadsızlıq, yaşayış yerinin çatışmaması,
əhalinin marginallaşması, sosial qeyri- bərbərliyin kəskinləşməsi, habelə kütləvi informasiya vasitəlıri ilə
zorakılıq, dözümsüzlük ideyalarının yayılması və s. (4, 123).
Hazırda beynəlxalq terrorizm özünün müxtəlif formalarda biruzə verir. Göstərilənlərdən çıxış edərək
terrorizmin müəyyən təsnifatını da vermək olar: iqtisadi terrorizm, siyasi terrorizm, ideoloji terrorizm, dini
terrorizm, etnik terrorizm və s. İqtisadi terrprizm ağır iqtisadi- sosial çətinliklər nəticəsindı yaranır. Həmin
terrorun hədəfi kimi iqtisadi qurumlar seçilir. Siyasi terrorizmin mahiyyəti odur ki, müəyyən terrorçu qrup
tərəfindən dövlət orqanlarının çıxardığı qərarlara təsir etmək və ya onları ləğv etmək məqsədi ilə keçirilir. Belə
terrorizm bir qayda olaraq, bu və ya digər ölkədə sosial böhran dövründə, əhalinin öz maddi və məişət
şəraitindən narazılıqlarının artdığı, yaşayış şəritinin pisləşdiyi halda yaranır. İdeoloji terrorizm müəyyən
ideyanın yayılmasını təmin etmək üçün həyata keçirilir. İdeoloji terror heç də həmişə terror aktı ilə müşaiət
olunmur. Bu növ terrorun arxasında əsasən müəyyən dövlətlər dayanır və əsas məqsəd dövlətin digər
regionlarda öz maraqlarını təmin etməkdir.
Dini terrorizm- hər hansı dini ideologiyanı yaymaq üçün rdikal dini qruplaşmalar tərəfindən həyata
keçirilir. Son illərdə məhz dini xarakterli terror aktları daha tez- tez baş verir. Bir faktı da qeyd etmək zəruridir
ki, bu gün terrorçu qrupların çoxunu dini qruplar təşkil edir. Belə qrupların hədəfi əsasən böyük hərbi- iqtisadi
güc olan qərb cəmiyyətləridir. Bu cür ekkstremist qruplar anlayırlar ki, Qərbi, xüsusilə ABŞ-ı ənənəvi döyüşdə
məğlub etmək mümün deyil və bu səbədən də onlar terror aktlarına əl atırlar. Ən təhlükəlisi isə sözsüz ki, belə
qrupların kütləvi qırğın silahlarına yiyələnməsi və ondan istifadəsidir.
Nəhayət etnik terrorizm- milli azlıqların toplum halında yaşadıqları ölkələrdə yer alır. Bu halda milli
azlıqlar içərisində onların müstəqilliyi məsələsini qaldıran şəxslər, yaxud şəxslər qrupu yaranır, ya da
birincilərin milli nümayəndələrinin kompakt yaşadığı ölkəyə qarşə ərazi iddiaları qaldırmağa başlayırlar.
Burada bir qayda olaraq milli kart oynanılır, yəni xalqlar arasında milli ədavət qızışdırılır, nəticədə xalqlar
arasında bir- birinə qarşı qarşılıqlı nifrətin yarandıöı ilk qurbanlar peyda olur. Separatist maraqlardan yaranan
terror fəaliyyəti uzun illər davam edir(2, 65).
Beynəlxalq terrorizmə qarşı beynəlxalq təşkilatların içərisində BMT-nin rolu xüsusi qeyd olunmalıdır.
BMT Baş Assambleyasının 36-cı sessiyası çərçivəsində 36/109 saylı beynəlxalq terrorizmin qarşısının
alınması haqqında qətnamə, Baş Assambleyanın 38-ci sessiyası çərçivəsində 1983-cü il dekabrın 30-da
keçirilən iclasında 38/130 saylı beynəlxalq terrorizmin qarşısının alınması haqqında qətnamə və baş
assambleyanın 42-ci sessiyası çərçivəsində 87-ci il dekabrın 7-de keçirilən iclasında beynəlxalq terrorizmə aid
42/22 saylı beynəlxalq münasibətlərdə hədə-qorxu gəlmə və güc tətbiq etmək prinsiplırindən imtina etmənin
effektivliyinin gücləndirilməsi haqqında bəyannamə qbul edilmişdir. Nəhayət, 12 Sentyabr 2001-ci ildə qəbul
olunmuş 1368 saylı qətnaməyə əsasən Təhlükəsizlik Şurasına beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi təhdid edən
terror aktlarının qarşısını almaq üçün bütün tədbirləri görməyi həvalə etdi və 11 Sentybar 2001-ci il qorxunc
terror hücumlarını pislədi(1, 5).
Beynəlxalq terrorizm hazırda elə bir mərhələdədir ki, onunla yalnız bir dövlətin mübarizə aparması
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səmərə verməz. Bəzən kiçik dövlətlərin də terrorla mübarizəyə qoşulması prosesin uğurlu alınmasında
əhəmiyyətli rol oynayır. O cümlədən ölkəmizin də anti- terror koalisiyasındakı iştirakını xüsusi vurğuıamaq
lazımdır. Koalisiyaya qoşulan ilk dövlətlərdən olaraq, Azərbaycan həm Əfqanıstanda, həm də İraqda
sülhyaratma korpusunda öz hərbi kontingenti ilə iştirak etmişdir. Bunun həm də müsəlman ölkəsi olaraq
mühüm əhəmiyyəti vardır. Bunlardan əlavə, Azərbaycan respublikası beynəlxalq terrorizmə qarşı bir sıra
mühüm konvensiyalara da qoşulmuşdur.
Azərbaycanın da hədəfində olduğu beynəlxalq terrorizmin güclənməsində və genişlənməsində onun
maliyyə mənbələri mühüm rol oynayır. Bir çox hallarda insanları qətlə yetirməyə və onlara nifrət etməyə pul
vəsaitləri tələb olunur. Bu gün dunyada fəaliyyət göstərən 500-ə yaxın terrorçu təşkilatın ümumi büdcəsi 10-20
milyard ABŞ dolları məbləğində qiymətləndirilir. Bu baxımdan terror təhlükəsinə son qoymaq üçün terrorun
maliyyə mənbəlirini bağlamaq gərəkdir. Qeyd edək ki, artıq bu istiqamətdə də bir sıra addımlar atılıb. Belə ki,
112-dən artıq dövlət terrorizmi maliyyələşdirmək üçün istifadə olunan vəsaitlərin qarşısının alınması və
dondurulması üçün sərəncamlar vermişdir. Maliyyə vəsaitlərinin terrorçu təşkilatlara axınının
müəyyənləşdirilməsi və qarşısının alınmasında 29 dövlətdən ibarət Maaliyyə Addımı işçi qrupu xüsusilə fəal
rol oynamışdır.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС КАСПИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ
Каспийское море приблизительно 250 лет принадлежало двум государствам - Россия (Российская империя СССР) и Иран (Персия). Новые "владельцы", которые появились на ее побережье после
краха СССР - Азербайджан, Туркмения и Казахстан, объявили свои права на его богатство. Соответственно, после краха СССР, возникла проблема определения морских границ.
У Каспийского моря был общий правовой статус, который был установлен Соглашением между
РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 и Соглашением относительно торговли и навигации между
СССР и Ираном от 25 марта 1940. Соглашения обеспечивают свободу навигации на всей водной области моря, свободу рыбалки за исключением десятимильных национальных рыболовных зон и запрета
на суда, не принадлежащие Каспийским государствам.
Крах СССР изменил существенно ситуацию, которая требовала принять новый международный и правовой статус Каспийского. Статья пролила свет на исторические предпосылки и текущее
состояние проблемы.
Ключевые слова: Каспийское море, «Контракт века», «кондоминиум», «открытое море»,
«закрытое море», внутренние (внутриконтинентальные) воды, интернациональное озеро,
приграничное озеро, секторальное деление, национальные сектора, срединная линия
Togrul IDAYATZADEH,
Master, Azerbaijani University of Tourism and Management
INTERNATIONAL AND LEGAL STATUS OF THE CASPIAN ‘SEA’: HISTORICAL
PREREQUISITES OF CURRENT PROBLEMS
The Caspian Sea belonged about 250 years to two states - Russia (Russian Empire USSR) and Iran
(Persia). The new "owners" who appeared on its coast after the collapse of the USSR - Azerbaijan,
Turkmenistan and Kazakhstan declared their rights to its riches. Accordingly, after the USSR collapse the
issue of the sea delimitation arose.
The Caspian Sea had the general legal status, which was established by the Treaty between RSFSR and
Persia of February 26, 1921 and the Treaty of commerce and navigation between the USSR and Iran of March
25, 1940. The treaties provide freedom of navigation on all water area of the sea, a freedom of fishing except
for ten-mile national fishing zones and a ban on ships not belonging to the Caspian states.
The collapse of USSR changed dramatically the situation that necessitated working out a new
international and legal status of the Caspian. The article cast a light upon the historical prerequisites and the
current state of the problem.
Keywords: Caspian sea, «Contract of the century», «condominium», «open sea», «landlocked sea»,
internal (midland) waters, international lake, border lake, sectoral division, national sectors, midline
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Toğrul HİDAYƏTZADƏ,
Magistr, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
XƏZƏRİN BEYNƏLXALQ-HÜQUQİ STATUSU:
CARİ PROBLEMLƏRİN TARİXİ ARAYIŞLARI
Xəzər dənizi, təxminən 250 il ərzində iki müstəmləkə dövlətə - Rusiya (Rusiya federasiyası, SSSR) və
İrana məxsus olub. SSSR-nin süqutundan sonra, Xəzər dənizin sahillərində yaranmış yeni dövlətlər –
Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxstan Xəzər dənizi və onun sərvətlərinə olan hüquqlarını elan etdilər və
bununla da dəniz sərhədlərinin təsbit olunması problemi yarandı.
Xəzər dənizi RSFSR və İran arasında 1921-ci il 26 fevral tarixində imzalanmış Razılıq və SSSR və İran
arasında1940-cı il 25 mart tarixində imzalanmış ticarət və naviqasiya haqqında Sazişə görə ümumi hüquqi
statusa malik idi. Sazişlər dənizdə naviqasiya azadlığı, və on millik milli balıqçılıq və gəmiçilik zonası
xaricində balıqçılıq və gəmiçilik azadlığını təmin edir və bu zonada Xəzəryanı ölkələrin gəmilərindən başqa
gəmilərə giriş qadaşğan elan olunur.
SSSR-in süqutu mövcud vəziyyəti dəyişdi və bu dəyişiklik Xəzərin yeni beynəlxalq hüquqi statusunun
yaranmasını tələb etdi. Məqalədə problemin tarixi aspektləri və mövcud vəziyyəti işıqlandırıldı.
Açar sözlər: Xəzər dənizi, «Əsrin müqaviləsi», «kondominium», «açıq dəniz», «qapalı dəniz», daxili
(kontinentdaxili) sular, beynəlmiləl göl, sərhədyanı göl, sektoral bölgü, milli sektorlar, orta xətt
Отличительной чертой Прикаспийского региона является то, что он приобретает статус не только
сырьевого, но и транзитного региона, который позволяет соединить пути между Востоком и Западом.
Проблема определения международно-правового статуса и режима международного
экономического сотрудничества в отношении водных пространств и недр Каспийского моря остается
стратегически важным вопросом для всех прикаспийских государств. Энергетические и другие
ресурсы региона, вопросы судоходства и торговли, экология – пожалуй, неполный список того, что
стимулирует международные усилия по решению этой проблемы.
Несмотря на то, что тема правового статуса Каспийского моря достаточно широко освещается в
средствах массовой информации и на международных конференциях, однако в науке в большей мере
рассматриваются текущие геополитические и международно-правовые аспекты проблемы. Основной
целью этой статьи является рассмотрение исторических аспектов, приведших к проблеме определения
международно-правового статуса Каспия.
Каспийское море один из важнейших регионов в мире по своему геополитическому значению и
богатым запасам углеводородных ресурсов. В последнем десятилетии XX века в результате общественно-политических процессов, протекающих на международной арене, образования однополярной
мировой системы, глобализации и других, взоры международной политики вновь обратились на Каспийское море и Кавказский регион (1. с. 128-130).
Юридический статус Каспия охватывает широкий спектр вопросов, таких как энергетика, мореходство, охрана природных и биологических ресурсов, предотвращение загрязнения вод данного водоема и др. По сегодняшний день вокруг этих вопросов идут межгосударственные политические и научно-теоретические дискуссии. Эти обсуждения нередко возрастают до уровня межгосударственных
столкновений и противоречий. Каждое прикаспийское государство, которое недавно обрело свою независимость, хочет использовать природные ресурсы Каспия на максимальном уровне для укрепления
своей независимости и экономики, а также утверждения на мировой арене.
Говоря о природных ресурсах Каспийского моря, в первую очередь надо отметить, что этот регион один из самых богатых в мире по запасам углеводородных и других природных, биологических ресурсов. В XX веке, когда нефтяной фактор превратился в движущую силу индустриальной цивилизации, Каспийское море и Кавказский регион по своему значению заняли одно из центральных мест в
мире (2. с. 73).
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Можно сказать, что бывшее зоной политических и экономических интересов между Россией и
Ираном в течении 250 лет Каспийское море, после распада СССР, превратилось в поле интересов между Россией, Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном. Молодые преемники Союза Советских Социалистических Республик объявили о праве на морские богатства, и это обстоятельство
вознесло на качественно новый политический уровень проблему определения статуса Каспийского моря. Чтобы понять возникшую проблему, необходимо обратить внимание на историю возникновения
данной проблемы.
Проблема статуса Каспийского моря впервые возникла во время «Персидского похода» (17221723 гг.) Петра I, и корни ее необходимо искать в подписанных вслед за этим походом Петербургском
(1723 г.), Рештском (1729 г.), Гюлистанском (1813 г.) и Туркменчайском (1828 г.) договорах. В целом,
суть данных договоров заключалась в полном присоединении Каспия к внутренним водам Российской
империи и в предоставлении исключительного права России иметь военный флот на Каспийском море.
Другими словами, в то время Каспийское море рассматривалось не как международное море или интернациональное озеро, а как внутренние (внутриконтинентальные) воды Российской империи.
Советская Россия отказалась от права монополии над Каспийском морем, и в заключенных на
неограниченный срок в 1921, 1935 и 1940 гг. советско-иранских договорах были определены исключительные и равные права на морскую деятельность в Каспийском море двух прикаспийских государств –
СССР и Ирана. Широко используемый в те времена термин «советско-иранское море», означал право
пользования морем исключительно этих двух государств, их граждан и организаций. Закрытость Каспийского моря для третьих стран определялся 14-м пунктом договора 1935 г., в котором говорится: «На
всем протяжении Каспийского моря могут находиться только суда, принадлежащие СССР и Ирану, и
равным образом гражданам и торговым транспортным организациям одной из обеих Договаривающихся Сторон, плавающие соответственно под флагом СССР или под флагом Ирана. Они равным образом
соглашаются иметь в качестве экипажа на судах только лиц, принадлежащих к их государству». Они
договорились о равноправном нахождении на кораблях в качестве экипажа граждан только двух государств. Иран также удовлетворил просьбу СССР о не нахождении в Пехлевидском (Энзели) порту персидксих (иранских) служащих, рабочих и подрядчиков среди административного персонала (2. с. 7071).
Однако, Советская Россия, согласившись поменять статус Каспийского моря с «внутреннего водоема России» на «Советско-иранский внутренний водоем», ни во время подписания договоров, ни
позже, равно как и в отношении к морям и интернациональным озерам, не ставила вопрос об определении границ Каспийского моря и отделения территориальных вод. И иранская сторона не выступала с
данными претензиями в течении этих лет. Наоборот, оба государства неоднократно заявляли о неимении границ внутри Каспия. Например, в отправленной в 1976 г. МИД Ирана ноте в советское посольство говорится: «Между Ираном и СССР в отношении вопроса, касающегося морской пограничной
линии нет договора и соглашения или четко определенного правила». Наряду с этим, с 1934 г. обе стороны, и на море, и в воздушном пространстве охраняют условную границу вдоль линии АстараГасангулу, и данная юридически не определенная условная морская граница превратилась в «юридическую» норму, обоюдно соблюдаемую в отношениях между СССР и Ираном, касаемо Каспийского моря
(1. с. 135).
Тем не менее, больше геополитические, нежели политические статьи договоров 1921, 1935 и
1940 гг. в советский период потеряли свою силу. Необходимо также подчеркнуть тот факт, что была
претворена в жизнь односторонняя деятельность по определению статуса Каспийского моря со стороны СССР. В законе 1982 г. о государственных границах СССР говорится, что «в озерах и других водных бассейнах государственные границы СССР определяет прямая линия соединяющая выходы государственных границ СССР с берегом озер или других водных бассейнов». Это значит, что данный закон без согласия на то Ирана, разделил Каспий по статусу озера между СССР и Ираном (2. с. 73).
В связи с этим, в советский период все прикаспийские государства единогласно признавали существующий статус Каспия и то, что он был определен не верно. Поэтому к выработке нового статуса
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Каспия присоединились также все прикаспийские государства. С 1992 г. они фактически заложили основу многосторонних отношений и переговорного процесса. Данный процесс продолжается и по сей
день. Параллельно с этим продолжаются двухсторонние встречи и переговоры.
С развалом СССР и обретением независимости Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном,
число прикаспийских государств достигло пяти. В настоящее время, все прикаспийские государства в
зависимости от своих политических и экономических интересов предлагают свою версию разделения
Каспия. Одни государства предлагают предоставление общего права пользования Каспием прикаспийскими государствами, другими словами, признают Каспий закрытым водным бассейном, принадлежащим лишь прикаспийским государствам. Другие государства предлагают принцип разделения Каспия
на секторы согласно мировой практике. Несмотря на то, что между Россией, Азербайджаном и Казахстаном есть соглашение о разделе морского дна на сектора, статус Каспия все еще остается нерешенным. Пока не изменится иная (неконструктивная) позиция Ирана и Туркменистана в вопросе определения правового статуса Каспия и претензии этих государств на расположенные в азербайджанском секторе месторождения, отношения между прикаспийскими странами останутся напряженными (4. с. 174).
Правовой статус Каспия – международный вопрос и в этой плоскости пересекаются интересы в
первую очередь ведущих государств мира – США и России, стран Европы и Азии, а также региональных государств. Каждое из них четко осознает, что укрепив позиции на Каспии, можно обеспечить себе
превосходные условия на всем Кавказе, Центральной Азии и Среднем Востоке.
Статус Каспия в настоящее время регулируется подписанным 26 февраля 1921 г. Договором
дружбы между Россией и Ираном, а также подписанным 25 марта 1940 г. Соглашением о Торговле и
Судоходстве (мореходстве). По тому делению по прямой линии протяженной от Астары (Азербайджан) до жилой местности Гасангулу (Туркменистан) на долю Ирана приходилось 14%, а на долю
СССР 86% территории Каспия. СССР в свою очередь по своим внутригосударственным правилам (по
принципу срединной линии) разделил Каспийское море по национальным секторам между четырьмя
союзными республиками – Россией (19%), Казахстаном (29%), Азербайджаном (21%) и Туркменистаном (16%) и определил водные границы между республиками.
По мнению международных наблюдателей в настоящее время нет особой нужды, чтобы начать
рассматривать данный способ разделения Каспия. Если даже придется рассмотреть, этот раздел должен
быть осуществлен по этим же принципам, а они не предполагают доли Ирана в 20%, а также передачи
Туркменистану дополнительных месторождений. По взаимному согласию прикаспийских государств,
достигнутому 12 ноября 1991 г. в Ашхабаде, настоящий правовой режим и все соглашения остаются в
силе до принятия и подписания новой Конвенции. Страны-наследницы приняв 12 декабря 1991 г. Алма-Атинскую декларацию, приняли также обязательства по всем международным договорам, подписанным СССР и в следствии этого, приняли также обязательства по советско-иранскому соглашению
(8. с. 678).
В современном мире Каспийский регион в геополитическом отношении считается местом столкновения интересов и острого соперничества ведущих государств мира. Это соперничество, характеризующее современную геополитическую ситуацию в регионе и выступающее ее главной особенностью,
с одной стороны выступает как конкуренция между крупными холдингами и компаниями за нефтегазовые контракты, с другой стороны за участие в транспортировке нефти и газа из региона в мировые
рынки. Особенно оно наблюдается в обостряющихся отношениях между Россией и США (2. с. 89-90).
Таким образом, можем отметить, что важность Каспийского региона заключается, прежде всего,
в перспективах эксплуатации его энергетических ресурсов. Бассейн Каспийского моря, в силу своих
запасов углеводородных ресурсов превратился в один из важнейших геоэкономических факторов и по
сей день влияющих на мировую политику и экономику.
В начале XXI в. в определении геополитического положения той или иной страны, важную роль
играет степень контроля над своими энергетическими ресурсами и соответствующей транспортной инфраструктурой, а также способностью обеспечить ее надежную защиту от атак международного терроризма (3. с. 40-44).
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В 90-х гг. прошлого столетия распад одной из двух сверхдержав мира, образования независимых
государств на Южном Кавказе и Центральной Азии, привели к радикальному пересмотру ранее неизменных геополитических реалий по Каспийскому региону.
Один из важных внешних факторов, оказывающих сильное влияние на регион в конце XX в. вначале XXI в. является расширение круга государств, имеющих геополитические и геоэкономические
интересы здесь. Кроме таких традиционных геополитических игроков, как Россия, США, Великобритания, Турция и Иран, в Каспийском регионе все больше возрастает активность Франции, Китая, Пакистана, Саудовской Аравии, Японии и ряда других государств, что влечет к своеобразной геополитической головоломке (6. с. 103-105).
Важный геоэкономический фактор, имеющий сильное виляние на разделение геополитических
сил в Каспийском регионе, это большие запасы углеводородных ресурсов – нефти и газа. По оценке
российских экспертов, из общемировых запасов нефти в 150 млрд. тонн, 25 млрд. тон нефти приходится на долю Каспийского региона. По мнению же западных экспертов, сырье из Каспийского моря будет
иметь огромное значение для Европы, как альтернатива арабской нефти, когда уменьшится производство из Северного моря. По оценкам газеты “New-York Times” только Казахстан, Азербайджан и Туркменистан обладают запасами нефти больше 100 млрд. баррелей, что делает Каспийский регион третьим
по масштабу общемировых запасов нефти после Сибири и Персидского залива. Все это превращает
регион в основной центр геополитического и геоэкономического соперничества. (6. с. 105).
Геополитическая борьба Запада и России за энергетические ресурсы, находившая свое отражение
в конфликтах на Южном Кавказе, вспыхнувших в 80-х гг. прошлого столетия, с середины 90-х гг., после подписания «Контракта века» 20 сентября 1994 г. в Баку, становилась все более заметным (5. с. 22).
После распада СССР число прикаспийских стран достигло пяти, а это привело к необходимости
пересмотра правового статуса Каспийского моря. В результате этого стал актуальным вопрос о делимитации Каспия и определении государственных границ. Начиная с 1992 г. в двусторонних и многосторонних встречах прикаспийские государства вели переговоры о юридическом статусе Каспия.
Затяжные переговоры по определению юридического статуса Каспийского моря и вопросам его
делимитации перешли от теоретического толкования к практическим действиям. Но за этот период
юридический статус Каспия все еще не был определен. Также за эти годы не удалось достичь консенсуса по вопросу определения статуса Каспийского бассейна, как «море» или «озеро». Дальнейшие переговоры по юридическому вопросу Каспия показали, что к проблеме юридического статуса каждое
государство имеет свой подход и в этом случае опираются больше не на юридические нормы, а на
национальные интересы (7. с. 64).
Переговоры по правовому статусу Каспийского моря условно можно разделить на три этапа.
Первый этап охватывает 1991-1994 гг. Этот этап можно назвать разведкой и поиском удовлетворительного варианта разрешения проблемы. Второй этап охватывает 1995-1999 гг. За эти годы сформировались реальные взгляды и подходы, были проведены встречи и конференции на высоком уровне.
На этих встречах и конференциях были обсуждены проблемы по определению статуса Каспия и другие
вопросы. Последний, третий этап начался с января 2000 года, а именно с приходом на политическую
арену президента В.Путина. Его приход запомнился формированием новой концепции Российской Федерации в отношении прикаспийского региона и проблем Каспия (9. с. 32-36).
Рассмотрим каждый из этих этапов в отдельности.
Основными характерными чертами первого этапа являются то, что в этот период, как прикаспийские государства, так и другие заинтересованные акторы – США, Турция, Китай, европейские государства, рассматривали Каспий как источник энергоресурсов. Оценивались свои возможности и возможности других игроков, а также изучались юридические, экономические, исторические, географические
и политические аспекты формирующегося геополитического пространства. Определение статуса Каспия стало первостепенной задачей. Формирование неоднозначных подходов к решению вопроса исходило из интересов каждой из стран (9. с. 39-41).
Начиная с декабря 1991 г. РФ в вопросе определения юридического статуса Каспия, исходила из
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принципа признания Каспия внутренним водным бассейном, регулирующимся советско-иранскими
договорами. Причинами, по которым этот принцип все еще не утратил своей актуальности, являются:
а) Каждое прикаспийское государство имеет суверенное право на 10 мильную зону для рыбной
ловли, и все прикаспийские государства имеют равные права на остальную территорию Каспия;
б) Каспийское море закрыто для государств, не имеющих природного выхода к нему, а это лишает права морской деятельности государств, не имеющих береговой линии с Каспием, а также их корпораций и организаций. Однако, в связи с известными событиями начала 1990-х, в настоящее время Каспийское море уже стало зоной интересов пяти государств;
в) Так как Россия является юридическим наследником СССР, оба субъекта советско-иранских
договоров все еще остаются на карте;
г) В рамках подписанной Алма-Атинской декларации 21 декабря 1991 г. все новообразованные
независимые государства приняли обязательства соблюдения всех договоров и соглашений подписанных СССР;
д) Будущий статус Каспия должен определяться взаимным согласием всех пяти прикаспийских
государств, при этом, всякий односторонний пересмотр советско-иранских соглашений исключался
(10. с. 28-31).
После обретения независимости новых прикаспийских государств, вопрос об определении статуса Каспия, а именно чем оно является, морем или озером, возобновился. Надо отметить, что здесь значение наличия разных подходов к проблеме заключается больше не в том, чем является Каспий, морем
или же озером в географическом значении, а в том будет ли Каспий включен в Конвенции ООН по
морскому праву. Именно от этого зависит принцип разделения площади, дна, биологических и минеральных ресурсов Каспия (4. с. 121-122).
В случае признания Каспия морем к нему будут применяться Конвенции ООН по морскому праву и праву континентального шельфа 1958 и 1982 гг. По этому сценарию правой статус Каспия определяется нижеследующими пунктами:
1. Каждое прикаспийское государство получает суверенное право на обладание территориальными водами площадью 12 миль и исключительную экономическую зону площадью 200 миль. По причине того, что площадь максимальной ширины Каспия не превышает 200 миль внешние границы исключительной экономической зоны можно определить по принципу срединной линии.
2. В этом случае другие государства, в том числе и государства, не имеющие прямого выхода к
Каспию (например, США и Великобритания) приобретают в исключительной экономической зоне свободу судоходства и полета, свободу в прокладке труб и кабелей, а также свободу в научноисследовательских мероприятиях и других видах законной деятельности с точки зрения международного права.
3. Каждое прикаспийское государство может привлечь компании других не прикаспийских государств в дело освоения своих континентальных шельфовых запасов.
Несмотря на то, что Россия и Иран с некоторыми условиями сообщали о готовности применения
варианта «открытого моря», однако суть этих условий сводилась к определению правового статуса
Каспия на основе кондоминиума, с условием недопущения в бассейн Каспия иностранных государств
(2. с. 82).
Казахстан считает Каспий «закрытым морем» и является приверженцем применения норм Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 г.
Позиция Азербайджана сводилась на признании Каспия «приграничным озером» и разделе бассейна Каспия между прикаспийскими государствами на национальные сектора (6. с. 659).
Несмотря на то, что Россия и Иран сообщали о заинтересованности в решении проблемы с определением правового статуса Каспия, на деле являясь ярыми приверженцами практики советскоиранских договоров, старались обойти новые тенденции. Причинами такого отношения являлись: в
случае признания Каспия морем или «закрытым морем», к нему должны применяться нормы международного морского права. В этом случае не будет нужды в дополнительном договоре по разделу Каспия,
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так как автоматически будут применены статьи Конвенции ООН. Как известно, в случае признании
Каспия озером, появится необходимость в заключении дополнительных договоров и соглашений по
международно-правовому статусу и разделу. Россия и Иран выдвигали идею превращения Каспия в
площадь совместного пользования. Российский вариант был отмечен дополнительным пунктом в соглашении, однако, данный пункт был отвергнут сначала Азербайджаном, а затем и Казахстаном, и
Туркменистаном (6. с. 691).
Подписание в 1994 г. «Контракта века» послужило краеугольным камнем в развитии дальнейших
межгосударственных переговоров. До подписания этого соглашения Россия и Иран не хотели даже обсуждать возможность пересмотра статуса Каспия в будущем. После подписания «Контракта века» Россия и Иран решили обосновать освоение минеральных и биологических запасов Каспия с образованием
нового правового статуса.
Итак, первый этап заложил основу противоречий и элементов больших интриг под предлогом
определения международно-правового статуса Каспия в геополитической игре больших и малых, старых и новых государств Каспийского региона. А это, в свою очередь, на втором этапе послужило мотивом будущего сотрудничества прикаспийских государств в сфере международных отношений (12. с.
64-66).
Официальные круги России очень резко отреагировали на подписание «Контракта века». 5 декабря в ООН был направлен специальный документ под названием «Позиция Российской Федерации в
отношении определения международно-правового статуса Каспийского моря», с целью распространения среди государств-членов ООН. В документе говорится: «…некоторые прикаспийские государства,
заложив основу односторонних действий и не считаясь с нормами и принципами международного права, стараются получить односторонние привилегии в ущерб других прикаспийских государств» (5. с.
54).
Рассматривая данную проблему можно сказать, что практика разделения Каспия на сектора существовала и в советское время, и Азербайджан не нарушал ни норм и принципов международного
права, ни сложившуюся практику.
1. Часть Каспийского моря, относящаяся СССР (севернее линии Астара-Гасангули) была разделена между Россией, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном по принципу «международного
озера» – срединная линия была определена линией разграничения с соседними Союзными республиками.
2. Согласно закону «О государственных границах СССР» 1982 г. Каспий был разделен между
СССР и Ираном, сам факт наличия национальных секторов Ирана и СССР наглядно подтверждает советская географическая карта.
3. В совместной резолюции Совета Министров Азербайджанской ССР и Министерства нефтегазовой промышленности СССР отмечается, что Азербайджан является субъектом, имеющим право на
привлечение иностранных компаний для разведки и развития добычи, а также освоения полезных ископаемых в секторе Каспийского моря, определенного по срединной линии (11. с. 24).
Второй этап сотрудничества прикаспийских стран, начатый с 1995 года можно охарактеризовать
как геополитическую игру с увеличивающимся числом игроков. На данном этапе задача нового определения международно-правового статуса Каспия стала прерогативой не только прикаспийских государств, но и государств Европы, Азии, а также США. Данный этап, являющийся периодом многостороннего сотрудничества прикаспийских государств в деле определения правового статуса Каспия и
форм его эксплуатации, запомнился несчитанным количеством официальных встреч, научнопрактических конференций, частой сменой позиций и приоритетов прикаспийских государств, а также
политическими столкновениями в переговорном процессе.
Несмотря на все это, ни одна из сторон не решалась идти даже на незначительные уступки и хоть
немного смягчить свои позиции. Иран и Россия, как и прежде оставались сторонниками «кондоминиума», Азербайджан – секторального деления, Казахстан – признания Каспия «открытым морем» (14. с.
40).
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Самые важные изменения начались с 1997 года, и в первую очередь это было связано изменением позиции России. В 1997 году в северной части Каспия были обнаружены богатые нефтяные месторождения. А это создало благоприятные условия для раздела Каспия по принципу «кондоминиума». Но
для России позиция Азербайджана с принципом «разделения морского дна и вод» не была приемлема.
Данный аспект больше носит геостратегический, нежели экономический характер. Дело в том, что при
«разделении морского дна и вод» по принципу национальных секторов только Азербайджан имел бы
естественные границы со всеми четырьмя прикаспийскими государствами. А Россию больше интересовали прямые отношения с ее стратегическим партнером Ираном, нежели природные ресурсы Каспия.
Данное заключение справедливо и для Ирана. А по такому принципу дележа природная граница с Ираном стирается, и Россия остается в зависимом положении от Азербайджана (14. с. 44).
Исходя из всего этого, Россия выдвинула принцип «делим дно моря, а воды остаются общими».
От Азербайджана и Казахстана, несколько отошедшими от своих бывших позиций, не пришлось долго
ждать изменения приоритетов, и они согласились с вариантом России, заложившим основу третьего
этапа в процессе определения правового статуса Каспия. Некоторое изменение в позициях Азербайджана и Казахстана объясняется тем, что в то время для обоих государств было принципиально важным освоение их природных месторождений, а переговоры по определению правового статуса Каспия
замедляли данный процесс. В результате было подписано два соглашения. С начала, в 1998 году было
подписано соглашение о «Разделении северной части дна Каспийского моря в целях обеспечения соблюдения суверенных прав на использование морских недр». Затем, в декабре 2001 года, во время проведения юбилейного саммита СНГ, президенты Азербайджана и Казахстана подписали соглашение о
разделении морского дна. Во время визита президента РФ В.Путина в Азербайджан, между ним и
Г.Алиевым было достигнуто соглашение о разделе Каспия между Азербайджаном и Россией (15. с.
221-223).
Так, произошла перестановка «десятилетних слагаемых» процесса определения правового статуса Каспия: противоречия с участием с одной стороны России, Туркменистана и Ирана, а с другой стороны Азербайджана и Казахстана превратились в противоречия с участием с одной стороны России,
Азербайджана и Казахстана, а с другой стороны Ирана и Туркменистана (12. с. 23-24).
В сложившейся ситуации можно выделить следующие варианты в прогнозировании дальнейшего
развития событий:
1) Слишком велика возможность создания специального международно-правового статуса
Каспия. На данном историческом этапе самыми благоприятными вариантами развития событий представляются пакетно-комплексное или рамочное решение проблемы. С целью определения статуса Каспия существовали следующие задачи для обсуждения и урегулирования между прикаспийскими государствами: а) определение приоритетов в добыче и освоении биологических и минеральных месторождений, создание механизма их разделения между прикаспийскими государствами; б) определение черты суверенных прав прикаспийских государств; в) учитывая высокий уровень отношений прикаспийских государств, разработка механизмов решения таких экологических проблем, как совместная охрана и защита морского бассейна; г) обеспечение военной безопасности и решение проблем военного судоходства. Каждая из этих проблем может быть урегулирована отдельными договорами и соглашениями, а гарантом выполнения условий договора может выступать организация регионального сотрудничества. Кроме вопроса о делении минеральных ресурсов, прочие вопросы не рождают антагонистских
противоречий.
2) Существует также предположение об определении международно-правового статуса Каспия
через международный суд. Во-первых, официальный Баку высказал свое намерение о том, что готов
вынести вопрос об определении международно-правового статуса Каспия на мировую арену. Вовторых, в мировой истории такое уже практиковалось. В одно время Международный суд разделил Северное море. По предварительной оценке, экспертов, принятие окончательного вердикта Мирового суда займет минимум пять лет, а по принципам международного права до вынесения окончательного
вердикта без предварительного соглашения любые действия на спорной территории запрещены.
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3) Существуют некоторые причины, способствующие предположить готовность прикаспийских государств пойти на взаимные уступки в будущем определении международно-правового статуса
Каспия.
4) Существует потенциальное военное разрешение проблемы. Ведь на деле вопрос идет не о
разделе моря, а о разделе третьего по масштабу нефтяного резервуара, приносящего миллиарды прибыли, о возможности овладения экономическим и политическим первенством в стратегическом регионе планеты (13. с. 43-45).
Хотя в последнее время статус Каспия вновь начал обсуждаться на уровне рабочих групп, созданных представителями прикаспийских государств, в ближайшем будущем не видится возможным
принятие конкретных решений по определению международного статуса Каспия. А это в свою очередь
создает благоприятную среду для маневров России, в целях контроля над регионом (15. с. 64).
В Каспийском регионе, также, как и в других регионах мира, протекают аналогичные процессы и
явления, характерные для мировой политики и экономики, такие как – региональная интеграция, демократизация внутренней и внешней политики, транснациональное сотрудничество.
С момента развала СССР вопрос о разделе Каспия остается предметом разногласий, которые связаны с такими аспектами, как раздел природных ресурсов дна Каспия – нефти, газа и биологических
ресурсов. Переговоры о международно-правовом статусе Каспия продолжаются и по сей день.
Азербайджанской Республикой заключены соглашение с Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, соглашение с Российской Федерацией о разграничении сопредельных участков дна северной части Каспийского моря (от 23 сентября 2002 года), а также трехстороннее азербайджано-российско-казахстанское
соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря (от 14
мая 2003 года), которыми установлены географические координаты разделительных линий, ограничивающих участки дна, в пределах которых государства осуществляют свои суверенные права в сфере
разведки и добычи минеральных ресурсов.
Неопределенность правового статуса Каспия, была и остается причиной для разногласия всех
прикаспийских государств. Основной проблемой в деле определения статуса Каспия, являются богатые
залежи углеводородных ресурсов. Прикаспийские государства в настоящее время развиваются весьма
динамично, чему в немалой степени способствуют значительные, по оценкам экспертов, запасы углеводородных и биоресурсов. Вместе с тем, выгодное геостратегическое положение Каспийского бассейна и наличие «большой» нефти и газа отвечает интересам ведущих мировых держав, и обусловливает
укрепление внешних сил в регионе.
Каждое прикаспийское государство трактует свое понимание о статусе Каспия, исходя из исторических документов, в той форме, в какой выгодно для него самого, как в экономическом, так и в геополитическом значении, а это в свою очередь мешает прозрачному анализу и закреплению окончательно признанного международно-правового статуса Каспия.
Можно сделать вывод о том, что пять прикаспийских государств, начиная с 1992 года, определили свои позиции по статусу Каспийского моря на различных совместных совещаниях, которые ежегодно проводились в прикаспийских государствах. Мнения стран региона по настоящее время являются
противоречивыми и по многим вопросам не совпадают, поэтому международно-правового статуса
Каспия, четко закрепленного в общих международных нормативно-правовых актах, до сих пор не существует.

291

Литературы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

292

Azərbaycan neft sənayesi tarixinə dair 7 iyun 1996-cı ildə Bakı şəhərində keçirilmiş birinci beynəlxalq
konfransın materialları. Bakı, 1996
Bağırov Elmir Məmməd oğlu. Xəzər regionunda Azərbaycanın milli mənafeyinin prioritet istiqamətləri.
– dissertasiya, 2008
Əhmədov M. Azərbaycan: yeni neft erası və beynəlxalq siyasət. Bakı, 1997
Əliyev Q.M Azərbaycan nefti dünya siyasətində. Avtoreferat. Bakı, 2003
Əsrin müqaviləsi – 10. Azərbaycan böyük inkişaf yollarında.
Heydər Əliyevin neft strategiyası. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin katibliyi. Cild I-II. Bakı, 2001
Həsənov Ə.M. Neft strategiyası və Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətinin qurulması. Əsrin
müqaviləsi-10. Bakı, 2005
Гасанов А.М. Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана.
Баку, 2005
Nəsibli N. Azərbaycanın geopolitikası və neft. Bakı, 2000
Şahbazov E. Heydər Əliyev və Azərbaycan neftinin inkişafı. Bakı,1997
Yusifzadə X. “Neft və qaz beynəlxalq konfransında çıxış”. Bakı, 4 iyun 2003. AR XİN Arxivi; Xəzər
dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı çıxışlar qovluğu, 2003
Akgün Mensur. Hazarın statüsü Yeni Yüzyıl. №7, 9, 1998
Ali Faik Demir. Türk Dış politikasının perspektifinden Güney Kafkasya. İstanbul, 2001
Faruk Arslan. Hazarın kurtlar vadisi. Petrol imparatorluğundakı güç savaşları. İstanbul, 2005
Дарабади П. Геоистория Каспийского региона и геополитика современности (Азербайджанский
институт стратегических исследований развития Кавказа). Баку, 2003 (23)

Ульвия АЛИЕВА,
Диссертант, Бакинский Государственный Университет
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В данной статье отражено, как сотрудничество между Китаем, Россией и США имеет определенные ограничения как по ширине, так и по глубине охвата. Формирование реальных отношений
всестороннего сотрудничества между ними представляется весьма проблематичным. Центральная
Азия для Китая - прежде всего борьба с исламским экстремизмом, представляющим угрозу исламизации и территориальной целостности северо-запада Китая. Для России главное - перекрытие наркотрасс и каналов связи между террористами в Центральноазиастком регионе и Чечне. Для США поддержка военной компании в Афганистане и борьба с экстремизмом и наркотрафиком находятся
на втором плане.
Ключевые слова: геополитика, геоэкономические интересы, Центральная Азия, Китай, США,
Россия
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Dissertant, Bakı Dövlət Universiteti
MƏRKƏZİ ASİYA REGİONUNDA GEOİQTİSADİ MARAQLAR
Bu məqalədə Çin, Rusiya və ABŞ arasındakı əməkdaşlığında eni və əhatə dərinliyinə görə müəyyən
məhdudiyyətlər göstərilir. Arasında hərtərəfli əməkdaşlığın real münasibətlərin formalaşması çox problemli
görünür. Çin üçün Mərkəzi Asiya İslam ekstremizmə qarşı mübarizədir hansı ki, islamlaşma və Çinin şimalqərb ərazisi bütövlüyünə bir təhlükə göstərir. Rusiya üçün isə əsas narkotrassın və Mərkəzi Asiya regionunda
və Çeçenistanda terrorçuların arasında rabitə kanalları bağlanmasıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları üçün
Əfqanıstandaki hərbi kampaniya və ekstremizm və narkotik alverinə qarşı mübarizə dəstək ikinci səviyyədədir.
Açar sözlər: geosiyasət, geoiqtisadi maraqlar, Mərkəzi Asiya, Çin, ABŞ, Rusiya
Ulviyya ALİYEVA,
PhD candidate, Baku State University
GEO-ECONOMIC INTERESTS IN CENTRAL ASIA REGION
This article describes that the cooperation among China, Russia and United States has certain limitations in the width and depth of coverage. Formation of the real relations of comprehensive cooperation among
them is presented as very problematic. Central Asia for China is particularly the fight against Islamic extremism which poses a threat of Islamization and territorial integrity of northwest of China. For Russia the main
thing is the overlap of drug tests and channels of communication of terrorists in Central Asia region and
Chechnya. For United States support for the military campaign in Afghanistan and the fight against extremism
and drug trafficking are on the second level.
Key words: geopolitics, geo-economic interests, Central Asia, China, USA, Russia
Стратегии Китая, России и США пересеклись в Центральной Азии, и хотя чаще уместнее говорить о столкновении интересов, все три державы намерены закрепиться в регионе.
На рубеже XXI века произошел резкий рост внимания к Центральной Азии, особенно три великие державы - Китай как крупнейший сосед, Россия как бывшая метрополия и США как лидер антитеррористической коалиции - оказались непосредственно вовлеченными в ситуацию в регионе, который еще недавно считался «сонной глубинкой».
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Начиная с 1990-х годов на фоне общего подъема международного терроризма активность деятельности «Восточного Туркестана» повысилась, он превратился в крупную террористическую, сепаратистскую и экстремистскую группировку, которая стала представлять угрозу государственному
единству Китая и социальной стабильности на северо-западе страны. По историческим, национальным,
культурным, языковым и религиозными причинам движение «Восточный Туркестан» имеет тесные
связи в странах Центральной Азии. С одной стороны, Центральная Азия является одной из важнейших
зарубежных баз, связующих движение «Восточный Туркестан» с силами международного терроризма,
и, таким образом, главным направлением его проникновения на территорию Китая. В связи с этим одна
из основных целей внешней политики Китая в отношении Центральной Азии заключается в недопущении на территории региона деятельности, ставящей под угрозу территориальную целостность КНР, а
также в том, чтобы все центральноазиатские государства отказались от поддержки китайских сепаратистов, ограничили или запретили деятельность «Восточного Туркестана», препятствовали проникновению сил международного терроризма с их территории в Китай.
Гарантии безопасности Центральной Азии, обеспечивающие надежный стратегический тыл Китая. Центральная Азия соприкасается с северо-западом Китая. Здесь имеется протяженный участок
границы. Это относительно самостоятельный геополитический регион в ближайшем окружении Китая,
он образует основную составляющую северо-западного стратегического направления КНР. В соответствии с особенностями стратегических интересов Китая и геополитическим положением центральноазиатского региона последний можно рассматривать в качестве стратегического тыла КНР. Только такое положение дел, при котором Центральная Азия действительно будет являться стабильным тылом
Китая, сможет в полной мере соответствовать стратегическим интересам КНР.
Развитие экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и превращение ее в
один из основных источников импорта энергии. Энергетика - важнейшая составляющая экономического сотрудничества Китая со странами Центральной Азии. Гарантия надежного энергетического снабжения быстро развивающейся экономики КНР является долгосрочной задачей, имеющей стратегически
важное значение. Если бы ежегодный объем импорта нефти из региона составил 10-20 млн. тонн, его
доля составила бы около 10%. После обеспечения стабильных поставок нефти из России и стран Центральной Азии Китай мог бы считать проблему диверсификации долгосрочного обеспечения энергоресурсами в большой степени решенной, тем самым значительно уменьшив свою зависимость от рисков,
связанных с нестабильностью международной обстановки.
Основа российских интересов - стремление к сохранению особых отношений между Россией и
Центральной Азией в политической, экономической, оборонной, культурной и даже языковой сферах.
Конечная цель российской политики в регионе состоит в интеграции в экономике, политике и обеспечении безопасности.
Главное место в текущих интересах России занимают вопросы безопасности. Они особенно актуальны в условиях слабости нынешнего российского государства. Одна из проблем - угроза России со
стороны международного терроризма и религиозного экстремизма. Вторая - контрабанда наркотиков
из Центральной Азии - также представляет серьезную угрозу безопасности, этот регион примыкает к
Афганистану, одному из самых продуктивных в мире источников наркотиков. Третьим уровнем государственных интересов России в Центральной Азии, связанных с проблемами безопасности, является
региональная стабильность. Наконец, в сферу безопасности России входит поддержание Центральной
Азии в качестве своего «заднего двора», что подразумевает недопущение попадания региона по контрили другой великой державы, равно как и создания геополитической стратегической угрозы интересам России.
Экономические интересы России в Центральной Азии имеют вполне практический характер.
Главный низ них - непростое наращивание объемов товарооборота, а удержание экономики стран региона в русле российской экономической системы, достижение их интеграции с Россией. Другая область экономических интересов России в Центральной Азии связана с энергией. Регион очень богат
нефтью и природным газом, но пути их транспортировки раньше полностью контролировались Росси-

294

ей. Центральная Азия заинтересована в диверсификации транспортировки своих энергоносителей. С
появлением альтернативной сети транспортных трубопроводов Россия, с одной стороны, понесет экономический ущерб от сокращения объемов транспортируемых с Каспия природного газа и нефти, с
другой - потеряет часть влияния в регионе.
Кроме того, в Центральной Азии проживает большое количество русских, что обусловливает
особые интересы России. После распада СССР в бывших советских республиках осталось примерно 20
млн. русских, из них около половины проживали на территории Центральной Азии. Обеспечение прав
и равного положения русских в этих странах делается все более важной составляющей государственной политики России, становясь отдельным направлением ее интересов.
В первые годы после коллапса Советского Союза интересы США в Центральной Азии еще не
были окончательно сформулированы. События 11 сентября 2001 года значительно увеличили значимость в Центральной Азии во внешней политике США.
Борьба с терроризмом. Это один из главных интересов США. События 11 сентября в корне изменили американскую концепцию и стратегию безопасности. Международный терроризм стал главной
угрозой национальной безопасности США, а борьба с ним была отнесена к числу стратегических задач
государства. Центральная Азия приобрела для них большое значение в глобальной борьбе против терроризма. Регион окружен территориями, на которых активны международные террористы, да и сам по
себе относится к районам их активной деятельности.
Контроль над энергоресурсами Каспийского бассейна. Важной частью стратегической идеологии
США является контроль над мировыми энергоресурсами, в том числе над месторождениями бассейна
Каспийского моря. Центральная Азия и Каспийский бассейн располагают вторыми в мире по величине
запасами нефти после ближневосточных. Установление контроля над запасами центральноазиатских и
каспийских месторождений - часть более общего плана американцев. Стремление США к контролю
над энергоносителями объясняется не только желанием полностью обеспечить внутренние потребности. Энергоносители можно использовать как мощное средство давления в международных делах.
Стратегические геополитические намерения. После 11 сентября Америка под флагом борьбы с
терроризмом неожиданно ввела в Центральную Азию войска, вторгшись тем самым в традиционную
сферу влияния России. Что касается Китая, то Соединенные Штаты появились прямо в тылу, максимально приблизившись к границам. Военные базы дают американцам возможность мониторинга, ограничения роста влияния Китая и России, стимулирования независимого от России политического курса
центральноазиатских государств, недопущения создания Россией и Китаем союзов, имеющих антиамериканскую направленность.
Начиная с декабря 1991 года, когда республики Центральной Азии получили независимость после распада Советского Союза, Китай, Россия и США начали расширять свое проникновение в регион,
используя для этого различные пути, формы и средства. У всех трех держав в регионе имеются значительные интересы. Каждая из них формировала собственную платформу и занимала определенное место в Центральной Азии. События 11 сентября изменили геополитическую ситуацию в Центральной
Азии в пользу США, но никто не покинул сцену, так что присутствие каждой из этих стран в регионе
будет долгосрочным и стратегическим.
Китай, Россия и США стратегически столкнулись в Центральной Азии. Все они останутся в регионе надолго.
В центральной Азии существует широкая область общих интересов и взаимной выгоды Китая,
России и США. К ним относятся борьба с терроризмом, контрабандой наркотиков, обеспечение региональной безопасности, препятствование распространению религиозного экстремизма и др. Все это создает объективные предпосылки для стратегического диалога, а возможно, и сотрудничества между
тремя странами.
Самим крупным общим для них интересом в регионе можно считать борьбу с терроризмом, которая одновременно является областью, наиболее приемлемой для создания отношений сотрудничества между ними. Борьба с терроризмом в Центральной Азии совпадает с целями антитеррористиче-
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ской деятельности США в глобальном масштабе. Они также соответствуют интересам России, устраняя источник террористической угрозы на южном направлении и способствуют установлению контроля Китая над силами сепаратистов «Восточного Туркестана».
Другая общая цель трех великих держав в Центральной Азии - обеспечение безопасности, стабильности и развития региона. Центральноазиатские государства еще слабы, они сталкиваются с множеством политических, экономических, религиозных, национальных и социальных проблем. Им трудно самостоятельно препятствовать проникновению терроризма и экстремизма извне, да и сами они создают благоприятную почву для распространения этих явлений.
Три великие державы также должны вместе противостоять нетрадиционным угрозам и решать
глобальные проблемы, к числу которых относятся борьба с производством и контрабандой наркотиков,
а также защита окружающей среды и т. д.
Наличие общих интересов в Центральной Азии Китая, России и США не означает, что сотрудничество между ними может непрерывно углубляться. Во-первых, если трехстороннее сотрудничество
состоится, оно будет носить пассивный или вынужденный характер. Во-вторых, в регионе существуют
структурные противоречия между Китаем, Россией и США. Имеются две противоположные зоны: в
одной из них их интересы совпадают, а в другой расходятся. Это и обусловливает сложность отношений между тремя державами.
Реальная суть российско-американских отношений в Центральной Азии мало располагает к
партнерству. Суть состоит в том, что США вытеснили Россию с доминирующих позиций в зоне ее традиционных, естественных интересов, имеющих для нее стратегическое значение, и обосновались здесь
всерьез и надолго.
Появление США в тылу Китая закономерно воспринимается как угроза в Пекине. Становятся более уязвимыми стратегически важные объекты на севере-западе Китая, связанные с производством и
испытаниями ракетно-ядерного оружия. Возникают новые возможности вмешательства извне в межэтнические отношения в северо-западном регионе. Будучи в перспективе крупнейшим потребителем
энергоресурсов региона, Китай приобрел в лице США потенциального конкурента, заинтересованного
в том, чтобы развернуть транспортировку углеводородов в сторону Запада.
Страны Центральной Азии приветствуют приход к ним КНР, поскольку видят в его лице богатого нового партнера, потенциального инвестора их развития. Появление такого партнера, помимо всего
прочего, укрепляет их позиции в диалоге с Россией. Также относятся они и к присутствию США. Для
России же приход Китая в зону ее традиционных интересов означает подрыв ее монопольного положения, ослабление ее политического и экономического статуса. Тем не менее очевидно, что противоречия
между Россией и Китаем не носят острого характера.
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политической системы. В статье проанализированы концепции происхождения государства, а также
основные признаки, функции государства, причины и условия его возникновения
Ключевые слова: государство, концепция общественного договора, цель государства, Функции
государства
Aygün MUSAYEVA,
dissertant, Bakı Dövlət Universiteti
DÖVLƏT SİYASİ SİSTEMİN ƏSASS İNSTİTUTU KİMİ
Bu məqalədə müasir siyasət nəzəriyyələrinin prioritet təşkil edən məsələsi- dövlət, eyni zamanda
dövlətin yaranma səbəblərinə dair müxtəlif yanaşmalar, dovlətin əsas daxili və xarici funksiyaları araşdırılır.
Açar sözlər: dövlətin yaranma konsepsiyaları, dövlət məqsədləri, xarici və daxili funksiyalar
Aygun MUSAYEVA,
dissertant,Baku State University
STATE AS THE MAJOR INSTITUTE OF THE POLITICAL SYSTEM
The major internal and external functions, main feautures of the state, also the different approaches regarding to the causes of establishment of the state are being researched in this article.
Key words: establishment conceptions of the state, state objectives, external and internal functionsof the
state
Ведущим институтом политической системы, является государство. Именно вокруг государства
группируются основные политические институты. Важнейшей характеристикой государства является
то, что оно действует как институциональная система политического господства и обладает монополией на легитимное применение насилия. Государство организует совместную деятельность и отношения
людей, социальных групп, классов, ассоциаций и контролирует ее. В руках государства концентрируются власть и ресурсы, позволяющие ему решающим образом влиять на все проявления общественной
жизни.
Почему именно государство является основным институтом политической системы общества, а
не, политические партии или общественные организации? Это объясняется рядом причин. Общество
делегирует государству , в лице его органов, основные властные функции и полномочия. В руках
государства сосредоточены главные экономические, политические, военные и др. рычаги воздействия
на общество оно обладает всей полнотой власти на определенной территории. Государству
принадлежит исключительное право издания законов и других нормативных актов, обязательных для
выполнения всеми гражданами и другими субъектами на его территории, чего не может себе позволить
ни один другой политический институт общества. Только государству дается право на легальное
применение силы, в том числе право физического принуждения.
С момента появления первых политических теорий и до сего дня в политологии не прекращаются
попытки понять сущность государства, причины и процесс его возникновения, охарактеризовать его
функции и свойства. Для Аристотеля оно - олицетворение разума, справедливости, общего блага, от-
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ражение родовой сущности человека, как "политического животного, стремящегося к совместному сожительству". Напротив, для Т. Гоббса государство подобно библейскому чудовищу, сеющему вокруг
себя страх и ужас.
Понятие «государство», производное от латинского status, появляется в период итальянского Ренессанса (XIV в.) и до XIX в. распространяется в Европе. Ранее для обозначения властного устройства
использо-вались другие понятия: «polis», «res publica», «civitas regnum», «imperium», «reich» и др. В те
времена эти термины указывали, прежде всего, на положение правителя или правителей, на присущее
им величие, и потому само понятие редко употреблялось без указания на того, к кому оно конкретно
относилось. Позже вследствие долгого процесса трансформации слово «государство» стали использовать для обозначения земельных владений, т.е. территории, находящейся во владении правителя.
В политологии одной из сложнейших проблем является проблема происхождения государства.
Существует множество концепций происхождения государства. К наиболее распространенным относятся:
1. теологическая (религиозная) – происхождение государства есть результат деятельности богов.
2. патриархальная (основатель Конфуций) – государство рассматривается как большая семья, во
главе которой стоит отец-патриарх, который заботиться о поданных и действует от имени всех
3. психологическая (основатель Цицерон) – государство связывается с наличием у людей различных импульсов, направленных к властвованию и подчинению
4. концепция общественного договора (основатели Гоббс, Локк, Монтескье) – природа государства во всеобщем примирении людей (страх перед агрессией со стороны других людей, опасение за
жизнь, свободу и имущество; вера в то, что государство способно лучше обеспечить права человека;
человеческий разум на первом плане)
5. органическая концепция (создатель Спенсер) – государство рассматривается как произведение
сил природы
6. марксистская теория – основывается на возникновении семьи, частной собственности, классов, а в результате появляется государство, которое регулирует отношения между ними.
Кроме этих концепций , существуют две пути возникновения государства:
Восточный (азиатский) - данный путь является универсальным, поскольку по этому пути возникали и развивались не только государства Азии, но также государства Африки и Америки. Для него
характерно то, что государство сформировалось на основе сложившегося в условиях первобытного
общества аппарата управления. В зонах посевного земледелия, где возникали и появлялись первые государства, возникала необходимость сложных ирригационных сооружений (Египет, Месопотамия). Это
требовало большого количества людей, а, следовательно, централизованного управления и создания
специального аппарата, то есть органа, должностных лиц, которые бы такое управление осуществляли.
Органы общественного управления и должностные лица создавались для выполнения и других функций. Постепенно должностные лица выполняли функции общественного управления, превращались в
чиновников, которая явилась прообразом будущего государственного аппарата.
Западный (европейский) - данный путь рассматривается как уникальный. Для него характерно
то, что основным государствообразующим фактором было разделение общества на классы, в основе
которого лежала частная собственность на землю и другие средства производства. Совпадает с концепцией марксизма.
В первобытном обществе не было ни государства, ни какой-либо политической системы, поэтому
возникавшие проблемы и противоречия между членами общества решались силой авторитета вождей,
общественного мнения и привычек. Однако с развитием общества появилась необходимость адекватного и однозначного решения общих проблем. Осуществление этих функций без специально созданных органов управления было невозможным.
Одновременно происходила дифференциация социальной структуры общества. Возникали новые
социальные группы - слои и классы, со своими специфическими интересами и потребностями. Появилась частная собственность. В результате возникла потребность в создании эффективного механизма
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регулирования взаимоотношений между группами, в защите частной и коллективной собственности.
Эти и ряд других обстоятельств послужили причинами возникновения государства.
Основными признаками государства являются:
• Оно выступает как единая организация политической власти в масштабах всей страны, осуществляет власть в пределах определенной территории, пространственные пределы которой определены государственной границей. Целостность общества и взаимосвязь его членов обеспечивает институт
гражданства.
• Государство обладает специальным механизмом, системой органов и учреждений, непосредственно управляющих обществом. К ним относятся институты законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти, органы принуждения: армия, милиция (полиция), службы безопасности.
• Государство выступает источником права и закона, для осуществления которых оно располагает специальными органами (суды, прокуратура, пенитенциарные (исправительные) учреждения).
• Государственная власть независима от других властей как внутри страны, так и вне ее. Ее суверенитет выражается в верховенстве, то есть: в обязательности ее решений для всего населения;в возможности отмены актов негосударственных политических институтов;в обладании исключительным
правом на издание законов, в монополии на легализованное насилие.
• Государство обладает правом взимания налогов и других обязательных платежей, обеспечивающих его экономическую самостоятельность.
Социальное назначение государства выражается в его целях и функциях.
Цель государства – то желаемое, возможное и необходимое состояние общества, его жизнедеятельности, которое должно быть достигнуто; это тот идеал, та логически обоснованная конструкция,
образ, который требуется создать, воплотить в жизни. Цель государства закрепляется в основном законе (конституции) и определяет функции государства.
Функции государства (это внутренняя и внешняя политика) – главные направления деятельности, виды управляющего воздействия на общество со стороны органов государственной власти и
должностных лиц.
К внутренним функциям, охватывающим сферу внутренней, самостоятельной жизни государства,
непосредственно касающимся каждого члена общества, относятся следующие виды функций:
1. Экономическая функция, проявляется в активной разработке и проведении государством экономической политики, которая строится на принципах свободного рынка и свободного предпринимательства. Государство влияет на экономику через налоговую политику, кредитно-финансовую и валютно-денежную системы;
2. Социальная функция, проявляется в заботе о тех гражданах, кто в силу каких-либо причин не в
состоянии обеспечить для себя нормальное существование, достойное человека. Государство проводит
мероприятия направленные на защиту от безработицы, проявляет заботу о детях и нетрудоспособных
людях, принимаются меры по развитию систем здравоохранения, поощряет деятельность, способствующую укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. Поощряются добровольное социальное страхование,
создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. Таким образом, государство принимает различные меры для повышения жизненного уровня граждан;
3. Культурно-воспитательная функция , общество в целом и государство заинтересованы в том,
чтобы каждый гражданин имел образование, соответствующее принятому стандарту. Без образования в
настоящее время немыслимо активное участие граждан в общественной жизни, в производстве, во всех
сферах государственной деятельности, в связи с чем во многих государствах образование является обязательным. Государство поощряет и развивает искусство, обеспечивает для граждан свободу творческой деятельности. Не может быть сильного, процветающего государства без уважения и сохранения
исторических традиций и культурного наследия.
4. Правовая функция, защита законных прав и интересов граждан, предотвращение социальных
конфликтов;
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5. Природоохранительная функция, в современную эпоху проблемы охраны и рационального использования природных богатств приобрели большое экономическое, социальное и политическое значение. Они затрагивают интересы всех народов и государств.
6. Охранительная функция , проявляется в обеспечении государством общественного и правового
порядка, защите и охране прав и интересов граждан и организаций, защите конституционного строя и
государства от противоправных посягательств. Эта функция также направлена на охрану жизни, здоровья, чести и достоинства граждан, а также на охрану государственного и общественного имущества, на
охрану частной собственности. Любое посягательство на частную собственность граждан, их имущество, а также и на государственное имущество влечет за собой административные и уголовные наказания [1, с. 85].
Внешние функции государства связаны с защитой границ, территории страны (оборонная), вмешательством в дела других государств (военно-агрессивная, насильственная), поддержанием и развитием межгосударственных отношений (дипломатическая), а также осуществлением внешней торговли,
координацией совместной деятельности с другими государствами в различных сферах, участием в блоках, союзах. Борьба с международной преступностью - ни одно государство не в силах в одиночку
справиться с этой проблемой. Очевидна необходимость совместных действий государств по борьбе с
международной преступностью, а именно создание международных организаций по борьбе с преступлениями (Интерпол).
Соответствии с функциями государства создаётся структура его органов управления: представительных, исполнительно-распорядительных, судебных, охраны общественного порядка, национальной
безопасности, надзорно-контрольных. Для более эффективного выполнения функций в государстве
сформировалась система разделения властей. [2, c. 28]. Наиболее распространенным сегодня в мире
является разделение властей на представительную (законодательную), исполнительную и судебную.
Иногда, особенно в последнее время, выделяют еще и четвертую власть – СМИ. Однако юридически
это не совсем корректно, об их властных функциях правильно говорить лишь в переносном смысле.
СМИ не входят непосредственно в структуру государственных органов.
Можно сделать вывод, что государство – основной и один из важнейших институтов не только
политической системы общества, но и всего общества в целом. Этот институт возложил на себя огромный перечень функций и целей по всестороннему регулированию общественной жизни. Государство –
это не просто организация общества, а высшая форма общности, содержанием которой является народ,
и через эту форму каждый народ-нация представляет себя в мировом сообществе как единое неделимое
целое.
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İSLAM-XRİSTİAN QARŞIDURMASI, YOXSA MARAQLARIN TOQQUŞMASI?
Bu məqalədə beynəlxalq münasibətlərin hazırkı durumuna nəzəri və praktik münasibət öz əksini tapır.
Gedən siyasi proseslərin, toqquşmaların və maraq nümayişinin sivilizasiyalararası münasibətlərin deyil, material iddiaların səbəb olduğu fikri müdafiə edilir.
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В данной статье отражены практические и теоретические подходы по нынешнему состоянию
международных отношений. А также были рассмотрены мнение о том, что основная причина нынешних политических процессов, столкновения и демонстрации интерес является материальные интересы, а не идеология столкновение цивилизаций.
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CLASH OF ISLAM AND CHRISTIANITY OR COUNTERACTION OF INTERESTS
Practical and theoretical view on current state of international relations is reflected in this article. The
opinion that material interests are the main reason of ongoing political processes, clashes and interest demonstrations, rather than clash of civilizations is analized.
Key words: clash of civilizations, international situation, foreign policy and national interests.
Son zamanlar baş verən hadisələrin fonunda «Sivilizasiyaların toqquşması?» nəzəriyyəsi yenidən öz aktuallığını artırmış görünür. Xüsusilə, Avstraliyadan tutmuş Almaniya, Fransaya qədər bir çox ölkələrdə antiislam/müsəlman çıxışlarının baş verməsi artıq analiz ederek deyil, eşidərək inanmağa üstünlük verən
“kütlə”nin bu ideologiya ilə “zəhərləndiyini” deməyə əsas verir. 2015-ci ilin son hadisələri (Rusiya mülki
təyyarəsinin partladılmasını İŞİD-in öz üzərinə götürməsi, Fransada baş vermiş konsert stadionun partladılması) İŞİD-i İslam sivilizasiyası ilə eyniləşdirən bəzi kütlələr tərəfindən Xristian və İslam qarşıdurması kimi
anlamağa bəs etmiş kimi görünür. Hadisələrin praktik təhlili ilə yanaşı nəzəri müzakirəsi də vacibdir. «Sivilizasiyaların toqquşması?» kimi ritorik, tarixi və ümumbəşəri sualın müəllifi (S.Hantinqton) onların harmoniyasına ciddi əngəllər törədən və qarşıdurmanı qaçılmaz edən 6 səbəb təhdid [8, s. 208] üzərində dayanır.
Müasir analitiklər [6] müxtəlif yönlü digər təhdidləri vurğulayırlar. Beləliklə onların mahiyyətini açıqlayan və
səciyyələndirən başlıca məqamlar isə tezisvari belə ifadə oluna bilər:
1. Sivilizasiyalararası köklü fərqlər.
2. Xeyli darısqallaşan dünya.
3. Beynəlxalq «qüvvə balansı»nda yeni düzən.
4. İqtisadi modernləşmə və sosial dəyişikliklər.
5. Yerdə çox böyük demoqrafik assimmetriya.
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6. Qərbin dünyadakı yeri və rolunda ikiləşmə.
7. Qloballaşma multikultiralizmdə və milli özünüdərkdə (özünəməxsusluqda) ifratavarma.
8. Varlı Şimal (“qızıl milyard”) və yoxsul Cənub (“milyard işsiz”).
9. Beynəlxalq terrorçuluğun çoxşaxəli nəticələri və s.
Bu kimi səbəb təhdidlərin bəzilərinin burada qısaca açıqlamasına və izahına ehtiyac vardır. Sivilizasiyaların uzlaşmasını təhdid edən köklü fərqlərin uzunömürlülüyü, sinfi ideoloji siyasi özünəməxsusluqlara
nisbətən daha köklülüyü və digər məqamlar burada xüsusilə diqqətə alınmalıdır. Elə S.Hantiqtonun özü
«fərqlər müxtəlif münaqişələr deyil, münaqişə də hökmən zorakılıq deyil» [7] yazsa da, həm o, həm də digər
araşdırmaçılar sivilizasiyaların əsasən və məhz bu zəmində qarşıdurma həddinə yetişmələrini vurğulayırlar.
Nüfuzlu mütəxəssislərin qənaətlərinə görə, sivilizasiyalararası fərqlərin hazırda dini cəhalətə, mədəni
dözümsüzlüyə yeni nəfəs vermək imkanları rahatsızlıq yaradır. Yəni bəşəriyyətin «Yeni orta
əsrlərə» etnosiyasi, dini münaqişələr zamanına dönüşü ehtimalları ortalıqdadır.
Sivilizasiyaların harmoniyasına hədə və təhlükə kimi də səciyyələndirən iqtisadi modernləşmə, sosial
innovasiyalar, elmi texniki tərəqqi, qloballaşma, Qərbin rolunun ikiləşməsi, və s. ilə bağlı bəzi yanaşmalar
mövcuddur. Onları ümumiləşmiş şəkildə aşağıdakı mülahizə və fikirlərlə ifadə etmək olar:
• fərqli sivilizasiyalara məxsus xalqlar (dövlətlər) arasında genişlənən əlaqələrin heç də həmişə
qarşılıqlı anlaşma və uzlaşma ilə nəticələnməməsi;
• iqtisadi modernləşmə, sosial innovasiyalar və sairənin, əsasən, qərbləşmə səciyyəsi daşıması və,
bununla da, ənənəvi sivilizasiya sistemini, həyat tərzini, qaydalarını dağıtması;
• beynəlxalq aləmdə və həyatda yeri rolu ikiləşən Qərbin zivilizasiya təsiri və təzyiqinin əksnəticələrə,
əksfəaliyyətə və s. səbəb olması;
• dünyanın sekulyarlıqdan (dünyəvilikdən) diniləşməyə üz tutmasının üstün sosial proses məcrasına
yönəlməsi və s.
Müasir elmi təhlillərdə dünyanın «güc mərkəzləri»nin yeni düzəni, «qüvvələr balansı» və s. məsələlərin
də sivilizasiyalararası münasibətlərin uzlaşmasına mənfi təsiri problemi nəzərdən keçirilməkdədir. Bu zaman
Çinlə Hindistanın, Yaxın və Orta Şərqin bəzi dövlətlərinin çoxşaxəli sıçrayışı, «Böyük 20-lər»dən (dünyanın
20 iqtisadi nəhəngindən) 10-nun Qərb ölkəsi olmaması və s. məqamlar üzərində xüsusilə dayanılır.
Hazırda dünyanın əhalisinin hədsiz qeyri bərabər artımının yaratdığı çox böyük demoqrafik assimmetriyanın sivilizasiyalar arasındakı ahəngdarlığa problemlər törətməsi də ciddi araşdırılan mövzulardandır.
Bununla bağlı isə elmi analitik tədqiqatlarda bu kimi konkret müddəalar (tezislər) önə çəkilir:
a) demoqrafik assimetriyanın Şimal Cənub sivilizasiyaları arasındakı problemləri daha da
dərinləşdirməsi;
b) sənaye cəhətdən xeyli inkişaf edən və, eyni zamanda, demoqrafik iflasa məruz qalan Avropanın əhalisi həddindən artıq olan Cənubla üz-üzə qalması;
c) Qərbə (Avropaya) Cənubdan güclü mühacir axını. (BMT ekspertlərinin hesablamalarına görə, elə
təkcə XX əsrin 2-ci yarısında Cənubdan Şimala 60 mln. insan köç etmişdir. Dünyadakı mühacirlərin sayı
2005-ci ildə 191 mln. nəfər çatmışdır. Ümumdünya bankının məlumatlarına əsasən, mühacirlər təkcə 2007-ci
ildə Cənub dövlətlərinə 217 mlrd. dollar (yalnız qeydə hesaba alınan) pul göndərmişdilər.
Az öncə də qeyd edildiyi kimi, qloballaşma və «qüvvələr balansı» məsələlərinin sivilizasiyaların
uzlaşmasına müəyyən problemlər yaratması günümüzün gerçəkliklərindəndir. Habelə beynəlxalq terrorçuluğun
sivilizasiyaların qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığına ciddi təhlükələr törətməsi də çağdaş dünyanın reallıqlarındandır.
Sivilizasiyalararası toqquşmanın qaçılmazlığını doğuran amilləri və onların dialoquna təhdidləri analiz
edən tədqiqatçılar bir sıra ümumiləşdirilmiş mülahizələr və fikirlər üzəridə dayanırlar: qloballaşma- tarixi və
obyektiv prosesdir, ondan eyni zamanda həm qazananlar (razı qalanlar) və həm də itirənlər (narazılar) var,
olacaqdır. Bir vaxtlar yeni texnologiya əsasında qurulmuş nəhəng zavodlar inkişaf etmiş dövlətlərə kapital,
yeni iş yerləri, əhaliyə firavan güzəran vəd edirdisə, sonradan məlum oldu ki, bu hal həm də özünəməxsus
problemlər yaratmışdır. Belə ki, bu kimi proseslərin nəticəsində həm də əhalinin milli tərkibi dəyişir, dövlətin
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sosial təminat sisteminin miqrantlara tətbiqi zərurəti ortaya çıxır, yerli xalqlarla gəlmələr arasında problemlər
özünü göstərir və s.
Beləliklə, müasir dünya nizamının əsas tendensiyalarından biri qloballaşmanın vüsət alması və
qarşısıalınmaz prosesə çevrilməsi, digəri isə bu prosesin daha təhlükəsiz məcraya salınmasıdır. Bəs görəsən,
buna hər zaman nail olmaq mümkündürmü? Nəzərə alsaq ki, qloballaşmada iştirak edən əsas söz sahibləri
böyük güclərdir, onda məsələnin əsl mahiyyəti üzə çıxır. Məsələn, qloballaşmanın mənfi tərəflərindən biri də
prosesi idarə edən lider dövlətlərin öz maraqlarını əsas tutaraq çıxış edərək, ona subyektiv yanaşmaları və ikili
standart nümayiş etdirmələridir.
Mövcud problemlərin kəskinləşməsi və ziddiyyətli qloballaşma ilə əlaqədar yeni çətinliklərin yaranması
qlobal təhdidlərdə daha əyani təzahür etmişdir. Bu təhdidlər dünyanın inkişafında yeni ictimai həyatın, sivilizasiyalararası münasibətlərin və beynəlxalq siyasi-iqtisadi əlaqələrin təkrar istehsal mexanizminin normal,
sabit fəaliyyətini pozan amillərin nəticəsidir. Dünya miqyasında təhdidlərə terrorçuluq, dini ekstremizm, etnik
düşmənçilik, nəzarət edilməyən miqrasiya, qanunsuz silah alveri və başqa məsələlər aiddir. Məlumatlardan da
görünür ki, qloballaşma bəşəriyyətin texnoloji nailiyyətləri ilə yanaşı, dünya miqyaslı təhlükələrə də yol açır
və qlobal risk cəmiyyətini formalaşdırır.
Aparılan elmi araşdırmalar və müasir siyasi dəyərləndirmələr göstərir ki, qlobal təhlükəyə çevrilmiş terrorizm xalqlar, dinlər, mədəniyyətlər, dövlətlər arasındakı münasibətlərin nizama salınmasında başlıca
maneədir. Tanınmış rusiyalı ekspert A.Kulikovanın fikrincə, terrorçuluq sivil dünyanı hədəfə götürmüş qlobal
cinayətkarlığın ən dəhşətli təzahürüdür. Müəllifin hesablamalarına görə, bu cür cinayətkarlığın il ərzində dünyada 5%-lik artım sürətinin qarşılığında əhalinin çoxalması cəmisi 1% təşkil edir [5].
Bəzi ekspertlərin fikrincə, XXI əsrin ilk onillikləri nəinki köhnə təhlükələrin aradan qalxdığını, əksinə,
dünya üçün yeni keyfiyyətdə kriminal hədələrin meydana gəldiyini nümayiş etdirdi. Beynəlxalq terrorizm adlı
ümumbəşəri təhlükənin ünvanlandığı məkan ABŞ (Nyu-York, Vaşinqton) və faciənin qeydə alındığı zaman isə
2001-ci il sentyabrın 11-i oldu. Həmin terror aktları nəticəsində ABŞ 1941-ci il dekabrın 7-də PörlHarbordda Yaponiyanın zərbələrinə məruz qalarkən aldığı itkidən təqribən 2 dəfə çox tələfatla üzləşdi [3, s. 5].
Çoxşaxəli təhlillərdən də göründüyü kimi, dialoqa təhdidlər mövcuddur və terrorizm isə sivilizasiyalararası
münasibətlərə ciddi zərbə vuran amil kimi çıxış edir.
ABŞ-ın keçmiş Dövlət katibi H. Kissincerin 2001-ci ildə Nyu-Yorkda nəşr olunmuş yeni əsərində [10]
təhlil və tədqiq olunan problemlər araşdırdığımız mövzunun bəzi nəzəri-konseptual və əməli məsələlərinin
öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tanınmış politoloq XX əsrin 90-cı illərilə bağlı siyasi-analitik
yönümlü ümumiləşdirmələr aparmış, müvafiq nəticələr çıxarmış və habelə XXI yüzilliyin diplomatiyasının
mahiyyəti və məzmunu ilə, sivilizasiyalararası münasibətlərin gələcəyi ilə əlaqədar proqnozlarını vermişdir.
2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ və dünyanın perspektiv geosiyasi konfiqurasiyasını
Rusiyada çıxan “Nezavisimaya qazeta”nın materialları və məlumatlarına istinadən təhlil edən E.Nəsirov [3, s.
160] yazır ki, terrorizmə qarşı ümumi və mücərrəd mübarizə ideyasından fərqli olaraq konkret hədəflərin
göstərilməsi ABŞ-ın potensial təhlükə mənbələrinə münasibətdə yeni “taktiki davranışı”ndan istifadə edəcəyindən xəbər verir. Bu cür yanaşma ABŞ-ın çəkindirmə siyasətindən (containment) qabaqlama strategiyasına
(preventive) keçid xəttinin reallaşdırmasını nəzərdə tutur. Bununla da, sərhədlərinə gəlib çatanadək təhlükəni
üzə çıxarıb məhv etməklə ABŞ öz vətəndaşlarının və onların maraqlarının daxildə və xaricdə müdafiəsini planlaşdırır.
Başqa sözlə, təhdid mənbəyinin yerindəcə, yəni o real təhlükəyə çevrilənədək məhvi yeni strategiyanın
əsas tələblərindəndir [3]. Qeyd etmək lazımdır ki, məşhur “11 sentyabr hadisələri”ndən sonra “şər oxu”nda
təmsil olunan üçlüklərdən biri, yəni İraq 2003-cü ildə susdurulmuş, S.Hüseyn rejimi devrilmiş və, beləliklə də,
“qlobal təhdid təhlükə mənbəyi”nin biri sıradan çıxarılmışdır. Suriya isə iki ildir ki, gedən müharibədən sonra
çətin ki potensial təhlükə siyahısında qala biləcək gücə malik olacaq.
Analitik təhlillər göstərir ki, müasir sivilizasiyalarararsı əlaqələrin ən aktual məsələləri sırasında qloballaşan dünyanın əsas problemlərindən biri olan istehsalat tələbləri (enerji daşıyıcıları, xammal, texnologiya,
kapital, satış bazarları) sahələrindəki rəqabət də toqquşmaları labüdləşdirir. Bu gün dünyanın əsas neft istehlakçısı (48%) olan ABŞ getdikcə Çin və Hindistan kimi dövlətlərlə dünya bazarlarında ucuz neft uğrunda
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toqquşmalı olur. Odur ki, dünyanın böyük və inkişaf etmiş dövlətləri arasında neft istehsal edən ölkələrlə
tərəfdaşlıq münasibətləri uğrunda ciddi rəqabət və qarşıdurma mövcuddur. Bu mənada bəzi analitiklər Yaxın
və Orta Şərqi “barıt çəlləyi”nə də bənzədirlər. Ərəb dövlətlərində siyasi böhranların səbəbləri və mahiyyətini
təhlil edən S.Həmidov [2] yazır ki, oradakı üsyanların səbəbləri kimi göstərilən iqtisadi durğunluq, korrupsiya,
işsizlik, sosial qeyri-bərabərlik, yoxsulluq kimi amillərin araşdırılması onların baş verən hadisələri izah etmək
üçün yetərli olmadığını aşkarlayır... Yaxın Şərqdə baş verən hadisələrin ilkin səbəbini geosiyasi amillərdə axtarmaq lazımdır. Əlbəttə ki, Yaxın Şərq həmişə geosiyasi cəhətdən mühüm region olmuşdur və onun strateji
önəmi təkamül etmişdir. “Soyuq müharibə” bitdikdən sonra Xəzər regionundan və Rusiyadan karbohidrogen
ehtiyatlarının Türkiyə ilə Yunanıstan vasitəsilə Aralıq dənizinə, habelə Avropaya nəqli Yaxın Şərqin də strateji
vəziyyətinə birmənalı olmayan təsir göstərmişdir.
Rusiyalı ekspert A.M.Vasiliyevin fikrincə, “Soyuq müharibə” dövründə ABŞ uzun müddət demokratiyanı sabitliyə qurban verərək, Yaxın Şərqdəki avtoritar rejimlərə göz yummuşdur [4]. “Soyuq müharibə”
bitdikdən sonra ABŞ bu xarici siyasət yanaşmasını dəyişdi. 1990-cı illərdə ABŞ-da müxtəlif səviyyələrdə irəli
sürülən demokratiyanın coğrafiyasının genişləndirilməsi konsepsiyası yeni şəraitdə dövlətin beynəlxalq
siyasətinin prioritetinə çevrildi.
Birinci və İkinci Körfəz müharibələrindən sonra regionda öz dayaqlarını möhkəmləndirən ABŞ-ın artıq
diktatorlara olan ehtiyacı əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Beləliklə, beynəlxalq münasibətlər sisteminin
strukturunda baş verən ciddi dəyişikliklər sivilizasiyalararası normal münasibətlərə təhdidlərin zərərsizləşdirilməsində Yaxın Şərqin əhəmiyyətini artırmışdır.
Aparılan araşdırmalar sübut edir ki, sivilizasiyalararası uzlaşmaya təhlükə və təhdidlərin coğrafiyası
artıq Xəzər sahillərinədək genişlənmişdir. Enerji qaynaqları ilə zəngin olan Xəzər hövzəsinin təbii ehtiyatları
Qara və Aralıq dənizləri üzərindən dünya bazarlarına nəql edilir. (Qərbin analitik mərkəzlərinin rəylərinə
əsasən planetin həcminə görə buradakı üçüncü neft rezervuarı XXI əsrdə dünya bazarında karbohidrogen
xammalının əsas tədarükçüsü olacaqdır ).
Yaxın Şərqdə cərəyan edən hadisələrin neftin qiymətinə təsiri, Rusiyanın Şərqi Avropaya qarşı təbii
qazdan siyasi məqsədlərlə istifadə etməsi, Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin BTC və BTƏ-yə təsiri, UkraynaRusiya, Rusiya-Türkiyə qarşıdurması və s. hallar Cənubi Qafqazın Qara dəniz və Aralıq dənizi regionları ilə də
qarşılıqlı əlaqədə olduğunu sivilizasiyalararası münasibətlərdə mühüm rol oynadığını göstərir. Beləliklə,
müasir dünyada təkcə “Soyuq müharibə” dövrünün ideoloji qarşıdurması nəinki aradan qalxmamış, əksinə,
sivilizasiyaların yaxınlaşmasına əngəl olan yeni və daha ciddi təhlükələr yaranmışdır.
Sivilizasiyaların yaxınlaşmasını təhdid edən güc mərkəzləri ilə əlaqədar məqamlar sırasında başlıcalarından biri fəaliyyəti xüsusilə maraq doğuran Avropa İttifaqının gələcəyi məsələsidir. Birlik daxilində Almaniya və Fransanın fəallığı daha aydın gözə çarpır. Almaniyanın iqtisadi dirçəlişi onun tarixi-siyasi
təkəbbürünü doğurmadıqca, bu inkişaf ABŞ tərəfindən razılıqla qarşılanır. Hazırda cərəyan edən proseslər
gələcəkdə qitədə daha çox “almaniyalaşmış Avropa İttifaqı”nın ola biləcəyi ehtimalını yaradır.
2011-ci ildə AFR kansleri A.Merkeli Ağ evdə qəbul edən B.Obama ABŞ-Almaniya münasibətləri
haqqında “Avropanın ürəyində yerləşən Almaniya bizim ən güclü müttəfiqlərimizdən biridir...Almaniya kimi
dövlətlərlə əməkdaşlığımız bizim üçün heç vaxt olmadığı qədər önəmlidir...”, deyə qeyd etmişdi. Öz
növbəsində A.Merkel isə fəaliyyəti dövründə Almaniyanın şərq qonşuları ilə münasibətlərini bərpa etdi və
ABŞ-la əməkdaşlıqda önəmli, təminatlı addımlar atdı.
Burada bu məqam da vurğulana bilər ki, Aİ-nin iqtisadi cəhətdən zəifləməsi və ya siyasi təsirinin azalması ABŞ-ın maraqlarına cavab vermir: Hazırda onun ixracatının mühüm hissəsi Avropaya edilir, buna görə
də, iqtisadi cəhətdən zəif Avropa ABŞ üçün daha az ixracat gəliri deməkdir. Hazırkı güc mərkəzləri arasında
Avropa ABŞ-ın ən etibarlı tərəfdaşıdır.
Digər bir hələki bitərəf görünən, ancaq mübahisəsiz bir qütb rolu oynayan aktor da Çindir. Hazırda
kütləvi informasiya vasitələrində Çinin iqtisadi irəliləyişi və nüfuzunun artımı haqqında statistik analitik
məlumatlar yayılır. Bu kimi məsələlərlə bağlı Böyük Britaniyalı alim, məşhur qəzetlərin redaktorluğunu etmiş
M. Jacques “Çin dünyanı idarə edəndə: Qərb dünyasının sonu və yeni qlobal nizamın yaranması” və jurnalist-
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araşdırmaçı J.Kynge “Çin dünyanı silkələyir: titanın dirçəlişi və narahat gələcək Amerika üçün maneə” adlı
kitablar nəşr etdirmişdir.
H. Kissincer “Çin haqqında” kitabında [9, s. 531] yazır ki, o, XXI əsr dünyasında müstəsna rol oynayacaq iqtisadi supergücə və qlobal siyasi düzəninin formalaşmasında önəmli amilə çevrilmişdir; Çin ABŞ
əməkdaşlığı dünya sülhü və qlobal rifah üçün əsas amildir. Sözgəlişi, görkəmli diplomat araşdırmaçının bu
müddəasını da sivilizasiyaların uzlaşmasına olan təhdidlərin dəf edilməsinə yönəlik təkliflərdən biri kimi
qiymətləndirmək mümkündür.
Son zamanlar Çini iqtisadi sahədə ABŞ-ın əsas rəqiblərindən biri kimi də dəyərləndirirlər. Çinin
iqtisadiyyatının 2027-ci ilə kimi ABŞ-ınkını qabaqlayacağı da təxmin edilir. Ancaq bunlara baxmayaraq
ABŞ-ın güc ehtiyatlarına bərabər olmaq üçün Çinin xeyli zamana ehtiyacı var. Əgər Çinin ÜDM-i 2030-cu
illərdə ABŞ-ın göstəricilərinə çatsa da, iki iqtisadiyyat yalnız həcm baxımından bərabər olacaq,
keyfiyyət mahiyyət baxımından isə fərqli qalacaqdır. Başqa sözlə, Çinin iqtisadi inkişafı yaxın on illər ərzində həcm etibarilə ABŞ-ı keçsə də, keyfiyyət və sosial rifah sahəsində ABŞ-a bərabər olmayacaqdır.
Çin iqtisadi inkişafda güc qütbü olsa da, onun digər qüvvət mərkəzləri üçün təhlükə yaratdığını da tam
əsaslarla demək olmur. Çünki Çinin hərbi sahədə yaxın vaxtlarda ABŞ-ı təhdid edəcək səviyyəyə çatması
şübhə doğurur. Digər tərəfdən də, Çinin dünyada Asiyada nüfuzunun artmasında Rusiya, Hindistan və Yaponiya da maraqlı deyillər.
Son baş verən hadisələr göstərir ki, beynəlxalq münasibətlərin söz sahibi olan aktorları hazırda hər biri
özünəməxsus siyasi fəaliyyət nümayiş etdirməkdədir. Artıq yüz ilə yaxındır ki, birbaşa rəqib olan ABŞ və
Rusiya yenə də əsas rollarda çıxış edirlər. Çin və Yaponiya gözləmə mövqeyindədirlər. Avropanın isə hansı
səfdə olması aydındır. Türkiyə və Rusiya qarşıdurması tarixin təkrar olduğunu bor daha sübut edir. Hazırkı
proseslərin mahiyyət etibari ilə daha öncələr dünyada baş vermiş toqquşmalardan köklü fərqi yoxdur. Cüzi fərq
özünü toqquşmanın ssenarisində göstərsə də, rollar və iştirakçılar dəyişməmiş qalır, təbii ki, kökdə duran maraqlar da. Bütün bunların fonunda sanki, dünya daha öncə daim sülh olan bir məkan imiş, indi İslamın
qərbə/xristianlığa olan münasibəti nəticəsində toqquşmalar və müharibələr məkanına çevrilib kimi fikirlərin nə
qədər əsassız olduğu gün kimi aydındır.
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AVROPANIN ENERJİ GƏLƏCƏYİ:
CƏNUB QAZ DƏHLİZİ, YENİ İMKANLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR
Yeni dünya düzəni çərçivəsində enerji hal hazırda dövlətlərin, transmilli korporasiyaların əsas siyasi
hədəfinə çevrilmişdir. Enerji ehtiyatları ilə zəngin olan bir çox regionlarda son dövrlər baş verən siyasi
münaqişələr istər enerji istehsal edən, istərsə də idxalçı dövlətlər üçün əsas təhlükəsizlik istiqaməti olaraq
enerjinin seçilməsini zəruri etmişdir. XXI əsrdən etibarən xarici siyasət, hərbi, milli təhlükəsizlik
konsepsiyaları ilə bərabər “enerji təhlükəsizliyi” konsepsiyalarının qəbul edilməsi enerjinin önəmini ortaya
qoyur və bu konsepsiyalar dünyada yeni enerji xəritəsinin yaranmasına gətirib çıxarır. Dünyanın ən çox enerji
idxal edən regionu olaraq Avropanın da enerji gələcəyi bu istiqamətdə son dövrlər müzakirə olunan əsas
gündəm mövzularından biridir. İqtisadi böhranlar, siyasi münaqişələr, neftin qiymətinin kəskin enməsi, Rusiya
ətrafında baş verən proseslər Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına hədə yaradır və Avropada
enerjinin gələcəyi haqqında fikirləri sual altına qoyur.
Açar sözlər: Avropanın enerji siyasəti, Xəzər regionu, Rusiya, Cənub Qaz Dəhlizi, Türkiyə.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ:
ЮЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОРИДОР, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящее время энергия стала главной политической целью для транснациональной
корпорации и государств. В последнее время политические конфликты случившееся богатых энергиев
регионов с делала важным вопросам энергетической безопасности не только в государствах
производителей энергии и также для импортер государствах. ХХI века принятия не только концепйии
военной национальной безопасности и также “концепция энергетической безопасности" показывает
важность энергии. Будущее наиболее энергетически импортер регион мира Европейский
энергетический подвески очень часто обсуждаются в последние годы. Экономические кризисы,
политические конфликты, снижение цен на нефть, происходящее вокруг России создает угрозу для
энергетической безопасности Европы.
Ключевые слова: Энергетическая политика Европы, Каспийский регион, Россия, Южный
газовый коридор, Турция
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EUROPE'S ENERGY FUTURE:
THE SOUTHERN GAS CORRIDOR, NEW OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES
Within the framework of a new world order nowadays, energy has become a major political target for
transnational corporations and states. Political conflicts happening in energy-rich regions in recent years
have necessiated the selection of energy security as the main security issue not only by the energy producing
states but also importing countries. Since the twenty-first century, the adoption of “energy security” concept
along with the concepts of foreign policy, defense and national security reveals the importance of energy and
these concepts leads to a new energy map of the world. As The world's most energy-importing region Europe's energy future is one of the main agenda being discussed in this direction in recent years. The
economic crisis, political conflicts, sharp decline in oil prices, processes taking place around Russia creates a
threat to Europe's energy security and puts into question ideas about the future of energy in Europe.
Key words: European energy policy, Caspian region, Russia, The Southern Gas Corridor, Turkey.
XXI əsrdən etibarən tək qütblü, lakin çoxmərkəzli sistemə istər siyasi, istərsə də iqtisadi aspektdən
yanaşsaq, beynəlxalq münasibətlərin ən önəmli aktorları hesab edilən dövlətlərin daxili və xarici siyasəti,
iqtisadi davamlılıq məsələsi, dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər qlobal enerji siyasəti ilə sıx bağlıdır.
Böyük dövlətlərin enerji tələbatının artması, enerji siyasətində baş verən son dəyişikliklər, neftin qiymətinin
kəskin şəkildə aşağı düşməsi, enerji mənbələrində mövcud qeyri-sabitlik, Rusiya kimi böyük enerji
potensialına malik dövlətin bundan siyasi məqsədlər üçün istifadə etməsi, Avropada yaranan rus sindromu və
yeni enerji mənbələrinin axtarışı son dönəm ölkələrin enerji siyasətinin əsas gündəm mövzularını təşkil
etməkdədir. Məhz bu baxımdan Avropa İttifaqının, ümümilikdə Avropa regionunun enerji siyasəti, Avropanın
enerji gələcəyi, yeni imkanların yaranması və bundan maksimum istifadə ilə enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunması prosesi araşdırılması gərəkən prioritet istiqamətlərdən biridir.
Avropanın enerji gələcəyinə bir neçə prizmadan yanaşmaq lazımdır:
Avropa İttifaqında enerji təhlükəsizliyi problemləri və perspektivlər;
Rusiya amili, neft və qaz asılılığının aradan qaldırılması;
Diversifikasiya meyilləri, alternativ enerji mənbələri;
Ukrayna böhranları, yeni tranzit zona-Türkiyə;
Cənub Qaz Dəhlizinin Avropanın enerji gəlcəyində rolu.
Enerji təhlükəsizliyi termini Avropa gündəminə ilk dəfə 1970-ci illərdə baş verən neft şokları ilə bağlı
daxil olmuşdur. Avropa üçün enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması Avropa bazarlarına enerjinin davamlı,
yetəri miqdarda, təhlükəsiz və müxtəlif mənbələrdən, sabit qiymətlərlə çatdırılmasıdır. Bundan başqa
Avropada enerji istehsal imkanlarının araşdırılması, enerji istehsalının artırılması, alternativ enerjinin payının
artırılması, bunlara bağlı olaraq ətraf mühitin qorunması kimi məsələlər Avropa İttifaqı üçün əsas önəm
daşıyır.
28 dövləti özündə birləşdirən Avropa İttifaqı dünyanın ən böyük iqtisadi mərkəzlərindən biridir. 77
trilyon dollar Dünya ÜDM-un 18 trilyon dolları Aİ-nin payına düşür. 18.4 trilyon dollar olan dünya əmtəə
ixracının 5.9 trilyon dolları, 18.6 trilyon dollar olan dünya əmtəə idxalının 6 trilyon dolları Avropa İttifaqı
tərəfindən edilir və 37 trilyon dollar həcmində olan dünya ticarətində Avropa 32%-lik, yəni 11.7 trilyon
dollarlıq paya sahibdir.
Hal hazırda Avropa İttifaqı iqtisadiyyatı üçün lazım olan enerjinin 40%-ni neft, 25%-ni təbii qaz, 17%-i
kömür, 18%-i isə nüvə, hidroelektrik və digər alternativ enerji hesabına təmin edir. (Avropa İttifaqı tərəfindən
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aparılmış araşdırmalara əsasən dünya enerji tələbatının 82%-i neft, qaz və kömür, 5%-i nüvə enerjisi və 13%-i
alternativ enerji hesabına ödənilir.)

Dünyanın ən böyük enerji idxalatçısı olan Avropa İttifaqı yetərli neft və təbii qaz ehtiyatlarına malik
olmadığı üçün neftin 84%-ni, qazın isə 64%-ni idxal edir və bu da Aİ-nin enerji sahəsində 55% xarici bazarlara
bağlı olduğunu göstərir. İttifaq öz enerji təminatını başda Rusiya olmaqla Xəzər hövzəsi, Yaxın Şərq, Şimali
Afrika regionundan qarşılayır. Lakin bu bölgələrin və Ukrayna, Cənubi Qafqaz, İran, Türkiyə kimi tranzit
zonaların bir çoxunun siyasi cəhətdən qeyri-sabit durumu, burada yaşanan geopolitik problemlər Avropaya
daşınan enerji nəqlinə, enerji təhlükəsizliyinə başlıca hədə hesab olunur. 2011-ci ildən etibarən başlayan “Ərəb
baharı” Şimali Afrika və Yaxın Şərqdə münaqişə ocaqlarının yaranması, Misir, Liviya kimi ölkələrdə siyasi
gərginlik, Əlcəzair və Tunisdə qeyri-sabitlik, digər enerji təchizatçısı Nigeriyada müsəlman xristian
qarşıdurması, Boko Haram təşkilatının fəaliyyəti, Suriyada baş verən vətəndaş müharibəsi, Cənubi Qafqaz,
Ukrayna böhranı, Rusiya-Türkiyə “təyyarə şoku” Avropa enerji təminatında təhlükəsizlik problemlərinin
müzakirə olunmasını və bu regionlarda sabitliyin yaradılmasını zəruri edir.
Dünya qaz ehtiyacının 17%-i, istehsalın 4%-inə sahib Avropa İttifaqının neft və təbii qaz ehtiyacının
ödənilməsində aparıcı ölkələr Şimal dənizi vasitəsilə Norveç, Böyük Britaniya və Hollandiyadır. Təbii qazın
30%-ni, neftin 15%-ni Aİ Norveç hesabına ödəyir. Türkiyə və Balkan ölkələri də daxil olmaqla Avropanın
qaza olan ehtiyacı 450 mlrd m3-dir ki, bunun da 64%-i idxal olunur. Araşdırmalara əsasən 2030-cu ildən
etibarən ümumi tələbatın 775 mlrd m3-ə, idxalın isə 625 mlrd m3-ə çatacağı bildirilir ki, bu da Avropanın
xarici bazarlardan asılılıq faizini 80%-ə qədər yüksəldəcək, əlavə olaraq Avropa regionunda enerji
ehtiyatlarının tükənməsi problemi də yeni enerji mərkəzinin tapılmasını labüd edəcək. 2014-cü ildə Rusiya 200
mlrd m3 ixracının 130 mlrd m3-ni Avropa İttifaqına (2030-cu ilə qədər bu rəqəmin 230 mlrd m3-ə qədər
artacağı gözlənilir), qalan 70 mlrd m3 həcmində qaz isə Türkiyə daxil digər ölkələr satılıb. Ümumilikdə
Avropa idxal etdiyi neftin 34.5%-ni, təbii qazın 30%-ni, kömürün 27%-ni Rusiyadan əldə edir, bu da ümumi
enerji təminatında Rusiyanın payının 32% olduğunu göstərir.
Avropanın enerji idxal etdiyi regionları ümumiləşdirsək, Rusiya, Norveç, Şimali Afrika (Əlcəzair və
Liviya), Yaxın Şərq və qismən də Xəzər regionu ölkələrini əhatə edən geniş bir mənzərə qarşımıza çıxır.
Yuxarıdakı statistik məlumatlardan da göründüyü kimi Avropanın enerji bazarında Rusiyanın payı olduqca
böyükdür və bu Avropa üçün bir növ təhlükə mənbəyi hesab olunmalıdır. Çünki qəbul etdiyi enerji
konsepsiyalarında göstərilən diversifikasiya amili, eyni tranzit bölgədən asılı olmamaq kimi şərtlərə tam olaraq
riayət olunmur. 2000-ci illərin əvvəllərində Rusiyadan 80%-ə qədər qaz asılılığına malik Avropanın bu rəqəmi
15 il ərzində 30%-ə qədər azaltması göz önündədir, lakin Rusiyanın enerji ehtiyatlarından siyasi vasitə kimi
istifadə etməsi də bizə məlumdur. Nəzərə alsaq ki, Rusiya da öz neft və qazının 70-75%-ni məhz Avropa
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regionuna satır, Avropa ilə ticarət həcmi 330 mlrd dollardır (ABŞ ilə ticarət həcmi 38 mlrd dollardır), o zaman
qarşıdakı illər ərzində Avropanın Rusiyadan kənar mənbələrdən enerji idxalı məsələsi sual altındadır, nə
Rusiya bu siyasətdən imtina edə bilər, nə də Avropa yaxın illər ərzində Rusiyaya alternativ mənbə tapa bilər və
ən az 5 il müddətində Avropa Rusiya qarşılıqlı asılılıq prosesi davam edəcəyi realdır.

Avropada enerji təhlükəsizliyi dedikdə təkcə enerji xətlərinin təhlükəsizliyi kimi yox, həmçinin enerji
diversifikasiyası kimi başa düşülməlidir. 2007-ci ildən sonra Avropanın siyasi həyatına daxil olan enerji
təhlükəsizliyi termini artıq bütün enerji konsepsiyalarının əsas istiqaməti olaraq götürülmüşdür. Avropa Rusiya
arasında əlaqələrin analizindən sonra enerji təhlükəsizliyi, enerji diversifikasiyasının Avropa üçün nə qədər
önəmli olduğunu başa düşürük. Avropa üçün diversifikasiya, yəni şaxələndirmə enerji mənbələrinin, enerji
xətlərinin, tranzit bölgələrin, enerji növünün, enerjinin istifadə sahəsinin şaxələndirilməsidir. Enerji mənbələri,
enerji xətləri baxımından Avropa üçün Rusiya və ondan gələn enerji nəqliyyat xətləri, enerjinin boru
kəmərləri, yoxsa tankerlər vasitəsilə daşınması, tranzit bölgə kimi daha çox münaqişəli Ukrayna, enerji növü
olaraq neft və qaz nəzərdə tutulur. 2030-cu ildən etibarən Avropada enerji mənbələrinin tükənməsi problemi
diversifikasiya amilinin rolunu daha da artıracaq.
Avropa İttifaqının enerji təminatında 32% Rusiyaya bağlılıq Avropa ölkələrinin yeni enerji mənbələrinin
axtarışı üçün eyni mövqedən çıxış etməsinə gətirib çıxarır. Xüsusilə cənub-şərqi Avropa ölkələrinin Rusiyadan
80-100% asılılıq problemi diversifikasiya meyillərini daha da gücləndirir. Bəs Rusiyaya alternativ ola biləcək
enerji mənbələri mövcuddurmu?Təbii ki, mövcuddur. Avropanın coğrafi mövqeyi enerji mənbələri ilə zəngin
regionlar ətrafında yerləşdiyindən bu problemin həlli mümkündür, lakin son 20 il ərzində bu regionlarda baş
verən münaqişələr enerji təhlükəsizliyi problemini ortaya atmışdır. Bundan başqa orada olan mövcud
infrastruktur, Avropaya enerji nəqli üçün yaradılan şərait, boru xətlərinin çəkilməsi və buna tələb olunan
maliyyə imkanları bunun qarşısını alan əsas məsələlərdir. Hal-hazırda Şimali Afrika regionu ölkələrindən
Aralıq dənizinin dibi ilə, tankerlər vasitəsilə, Yaxın Şərq ölkələrindən tankerlər vasitəsilə, qismən Xəzər
regionundan boru xətləri vasitəsilə Avropaya nəql olunan neft və qazın payının artırılması ilə Rusiyanın enerji
asılılığını aradan qaldırmaq mümkündür. Lakin 2011-ci ildən Ərəb baharı bütün Şimali Afrika, Yaxın Şərq
regionunu hədə altında saxlayır, Xəzər regionundan əldə olunan neft isə əsasən Rusiya vasitəsilə Avropaya
daşınır. Rusiyaya əsas alternativ bu baxımdan İran və İraq qeyd olunmalıdır. Bu ölkələrin birlikdə neft
ehtiyatları 300 mlrd bareldən artıqdır, qaz ehtiyatları baxımından isə 2015-ci il BP-yə aid statistik məlumatlara
əsasən İranın kəşf olunmuş qaz ehtiyatları 34 trln m3 həcmində dəyərləndirilir. Rusiyada bu rəqəm 32 trln m3dir. Lakin 1995-ci ildən etibarən ABŞ-ın İranla bütün ticarət əlaqələrinin kəsilməsi haqqında qərarı, 20102012-ci illərdə Aİ-nın İrana qarşı sərt sanksiyaları bu ölkənin dünya bazarına çıxışına tam olaraq əngəl yaratdı,
2014-cü ildə illik 173 milyard m3 qaz istehsal edən İran bunun yalnız 2.4 mlrd m3-ni ixrac edə bildi. (Halhazırda İran və İraqın birlikdə günlük neft istehsalı 7 mln bareldir, Rusiyada bu göstərici 10 mln barelə
bərabərdir.) 2015 iyulda İranla P5+1 ölkələri arasında razılığın əldə olunması ilə sanksiyaların tədricən aradan
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qaldırılması ölkənin dünya bazarına çıxmasına şərait yaradacaq, lakin indiki şəraitdə İranın təbii qaz
yataqlarının inkişaf etdirib Avropada Rusiyaya alternativ olması və dünya bazarlarına yetəri qədər qaz
çıxartması üçün ən az 6-7 il vaxt lazımdır. Digər amil İranın qaz sahələrinin böyük qisminin cənubda
yerləşməsidir (Ən böyük qaz yatağı - Cənubi Parsdır, 14 trln m3). Dolayısı ilə İran istehsal etdiyi qazın
mövcud şərtlərlə yaxın bazarlara satması daha realdır. Qiymət aspektindən yanaşsaq, Avropaya nisbətən baha
qiymətə Şərq ölkələrinə (Yaponiya, Cənubi Koreya, Çin) qaz satışı İran iqtisadiyyatına daha çox yardım edə
bilər, nəinki İranın cənubundan şimala doğru 1800 km-lik yeni bir kəmərin salınması, daha ucuz qiymətlərlə
Avropaya satış imkanları. Hazırki durum əsasında Avropaya qaz nəqli işlək vəziyyətdə olan illik ötürmə
qabiliyyəti 10 mlrd m3 olan Təbriz-Ankara boru xəttinin gələcəkdə ötürmə qabiliyyətini 2 qat artırmaqla əlavə
10 mlrd m3 qazın TANAP və TAP vasitəsilə ötürülməsi mümkündür, lakin bu Avropada Rusiyaya alternativ
olaraq qəbul edilə biləcək bir vəziyyət deyil.
Göründüyü kimi Rusiyaya alternativ mənbələr hazırki siyasi münasibətlər çərçivəsində Avropada
Rusiyanı əvəzləyəcək durumda deyildir. Şimali Afrika, Yaxın Şərq ölkələrində yaşanan siyasi münaqişələr,
İranda mövcud iqtisadi şərait və yuxarıda göstərilən səbələr, Xəzər regionunun hüquqi status məsələsi və
Avropada getdikcə azalan enerji ehtiyatları Avropada Rusiya təzyiqinin azaldılması üçün ümumi enerji
təminatında alternativ enerjinin payının artırılması və LNG formada qazın idxalına üstünlük verə bilər. Avropa
İttifaqının “2020 Enerji Strategiyası”na əsasən 2020-ci ilədək alternativ enerjinin payının 20%-ə qaldırılması
məsələsi prioritet kimi qəbul edilsə də, hazırda alternativ enerjinin payı 12%-ə bərabərdir, bunun 2020-ci
ilədək 20%-ə qaldırılması sual altındadır, lakin Beynəlxalq Enerji Agentliyinin hesabatına əsasən 2015-2040-cı
illər arasında alternativ enerjiyə 7 trln dollar həcmində yatırım planlaşdırılır. Bütün bunlara baxmayaraq 2030cu ilə qədər Avropa enerji təminatında qazın payının 34%-ə qalxacağı gözləntilərini nəzərə alaraq qarşıdakı
illərdə Rusiyaya ən böyük alternativ olaraq LNG (Liqued Natural Gas-Mayeləşdirilmiş təbii qaz) ola bilər.
1960-cı illərdən dünya qaz bazarına daxil olan LNG 70-ci illərdə ümumi qaz ticarətinin yalnız 6.6%-ni təşkil
edirdi. Ancaq texnologiyanın inkişafı və maliyyə imkanlarının dəyişməsi hesabına 2015-ci ildə bu rəqəm artıq
32%-dən artıqdır və yaxın zamanda bu rəqəmin 40%-ə qədər qalxacağı təxmin edilir. (LNG-təbii qazın -162
dərəcədə soyudulub 600 dəfə kiçildilmiş maye qaz formasıdır.) Hal-hazırda dünya qaz ticarətinin 664 mlrd m3-i
kəmərlər vasitəsilə, 334 mlrd m3 isə LNG formada tankerlər vasitəsilə daşınır. Dünya LNG idxalının 14%-i
Avropa regionunun payına düşür. Ən böyük LNG ixracatçısı Qatar hər il Avropaya 30 mlrd m3, Əlcəzair 14
mlrd m3, Nigeriya, Misir və Trinidad və Tobaqo isə birlikdə 20 mlrd m3 LNG qaz ixrac edir. Bütün bunları
nəzərə alaraq gələcəkdə bu sahənin inkişaf etdirilməsi ilə Avropada Rusiyaya alternativ qüvvənin
formalaşdırılması mümkündür.
Avropada enerji təminatına əngəl yaradan əsas səbəblərdən biri də tranzit bölgə problemidir. 2003 və
2004-cü illərdə Gürcüstanda və Ukrayna baş verən rəngli inqilablar ilə hakimiyyətə gələn qərb yönümlü
idarəetmə sistemi NATO və Aİ-na inteqrasiya prosesi ilə Rusiyanın maraqlarına cavab vermədiyi üçün artıq
2005-ci ildən enerji siyasətində Avropaya qarşı daha çox qış aylarında “qazdan siyasi istifadə” strategiyası rol
oynamağa başladı. Bu dövrdən etibarən qazın nəqlinin kəsintili olaraq verilməsi, bəzən tam olaraq kəsilməsi
ilə Rusiya istər Ukraynaya, istərsə də Avropaya öz təsir imkanlarından istifadə etməyə başlayır. 2008-ci il
Gürcüstana qarşı 5 günlük müharibə nəticəsində yeni münaqişə ocaqları yaradılır, 2009-cu ilin yanvarında
Avropaya Ukrayna vasitəsilə göndərilən qaz tamamilə kəsilir. Bu proseslərin ardınca 2010-cu ildə Ukraynada
rus meyilli Yanukoviçin hakimiyyətə gəlməsilə münasibətlər normallaşır. Rusiya ilə Krımda yerləşən
Sevastopol hərbi bazasının müddətini 25 il uzadılması haqqında müqavilə də izmalanır. Hətta Ukraynaya
satılan qazın qiyməti 400$-dan 285$-dək azaldılır (sonradan 485$-a qədər qaldırılır). 2014-cu ilin əvvəlində
Yanukoviç ölkəni tərk edir və mayın 25-də hakimiyyətə qərb yönümlü Petro Poroşenko gəlir. Krım işğal
olunur, tam müharibə vəziyyəti yaranır, 2014-cü iyun ayında Aİ və Ukrayna arasında sərbəst ticarət haqqında
müqavilənin imzalanması ilə Ukraynaya qaz nəqli yenidən durdurulur. Səbəb olaraq bu müqavilənin
münasibətlərə zərər verdiyini və ən əsas yaranmış 4.5 mlrd dollar borcun olduğunu bildirmişdir. Ukrayna bu
borcun bir hissəsini ödəsə də, mövcud problem hələ də davam etməkdədir. 2015-ci ilin əvvəlində NaftoGaz və
Gazprom arasında anlaşmaya əsasən “ön ödəmə” sistemi əsasında qaz nəqli həyata keçirilir, yəni ödənilmiş
qazın həcmi qədər qaz ixrac olunur və bu həcm bitdikdə qazın nəqli dayandırılır. Və 2015-ci il noyabrın 25-də
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də yenidən Ukraynaya qazın göndərilməsi anlaşma səbəbilə dayandırılıb.
Göründüyü kimi Ukrayna Rusiya arasında yaşanan gərginlik Avropa ölkələrinə ciddi təsir göstərir.
Çünki Rusiya öz neft və qazının 49%-ni Ukrayna vasitəsilə ixrac edir. Münaqişələrin yarandığı zamanlarda isə
əziyyət çəkən ölkələr əsasən cənub-şərqi Avropa ölkələri olur və Polşa, Bolqarıstan, Slovakiya, Ruminya,
Çexiya və s kimi ölkələrin 80-100% Rus qazından asılılığı Avropada Rusiyaya alternativ mənbənin
tapılmasına zəmin yaradır. Rusiya özü də Ukraynanı “by pass” edəcək layihələr axtarışındadır, istifadədə olan
Şimal axını, perspektiv Cənub axını, Türk axını və s kimi layihələr Rusiya gündəmindədir, lakin son dönəm
Rusiya Türkiyə arasında yaşanan gərginliklərin yekunu olaraq Türk axını layihəsinin dayandırılması Rusiyaya
qarşı Avropada yaranan fikir ayrılıqlarını daha da dərinləşdirib. Amma Avropaya giriş qapısı olan Ukrayna
uğrunda Avropa və Rusiya arasında mübarizənin asanlıqla yekunlaşmayacağı görünür.
2030-cu ilə qədər Avropada qaz idxalının 80%-ə qədər artması proqnozu Avropa ölkələrinin
diversifikasiya meyillərini gücləndirməsinə və yekunda Türkiyənin önəminin regionda tranzit ölkə kimi
artmasına səbəb olur. Yaxın perspektivdə Avropa üçün ən önəmli layihə kimi Cənub Qaz Dəhlizi (Bakı-TiflisƏrzurum, TANAP və TAP) qəbul edilməlidir. Bu layihə həm mənbə olaraq Rusiya qazından imtina, həm də
daha təhlükəsiz regionlardan keçməklə Avropaya çatdırılan rahat və kəsintisiz qaz layihəsi kimi geniş
perspektiv vəd edir. Bu layihə istər Avropa, istərsə də Türkiyənin enerji təminatında önəmli rola sahib ola bilər
və gələcəkdə layihənin genişləndirilməsi ilə Türkiyənin Avropanın enerji mühitində əsas rol oynamasına
gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan İlk öncə Türkiyənin enerji siyasətinə nəzər salaq. 2014-cü il məlumatlarına
əsasən 50 mlrd m3 qaz ehtiyacının 54.7%-nin Rusiyadan, qalan 40-45% isə Azərbaycan, İrandan boru
kəmərləri, Əlcəzair və Nigeriyadan LNG formasında idxal olunur. Qaz tədarükünün 98%-ni xarici bazarlar
hesabına ödəyir. Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşması halında Rusiyadan asılılığı 30%-ə qədər azaltmaq
mümkündür, hətta gələcəkdə əlavə boru kəmərləri ilə Türkmənistan, Qazaxıstan, İran, İraq qazı hesabına bu
rəqəmi 10%-dən də aşağı salmaq olar. Cənub Qaz Dəhlizi, AGRİ, Ağ Axın Avropa İttifaqı üçün “Prioritet
Layihələr” statusuna daxildir. Bu layihələrlə Avropa Xəzər hövzəsindən çıxarılan enerjinin Avropaya rahat
daşınmasını təmin edə bilər. Ümumilikdə Xəzər hövzəsinə baxsaq, region dünya neft ehtiyatlarının 18%-nə,
qaz ehtiyatlarınınn 48%-nə sahibdir. Region ölkələrində neft və qazın ümumi ixracatdakı payı 72-96%, büdcə
gəlirlərindəki payı isə 30-50%-dir. Cənub Qaz Dəhlizinin əsas oyuncusu Azərbaycanın qaz ehtiyatları 3 trilyon
m3 həcmində dəyərləndirilir. 2007-ci ildən Bakı-Tiflis-Ərzurum boru xətti vasitəsilə Şahdəniz-1 qaz
yatağından çıxan 6.6 mlrd m3 həcmində qaz ixac olunur. 2018-ci ildən etibarən isə Şahdəniz qaz yatağının 2-ci
fazasından 16 mlrd m3 qaz istehsal olunacaq, bunun 6 mlrd m3 Türkiyəyə, 2019-cu ildən isə Avropaya ixracı
planlaşdırılır. Azərbaycanda Abşeron, Ümid, Babək, Asiman, Zəfər-Məşəl, Naxçıvan kimi qaz yataqlarının
olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycanın 2025-ci ilə qədər 55-60 mlrd m3 qaz istehsal ediləcəyi təxmin edilir.
Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə 2026-cı ildən Avropaya 31 mlrd m3-ə qədər qaz nəqli planlaşdırılır.
Avropaya Cənub Qaz Dəhlizi layihəsini həyata keçirməklə bir sıra məqsədlərə nail olmağa çalışır:
Əsas məqsəd bu dəhliz vasitəsilə gələcəkdə ildə 60 mlrd m3 qaz nəql etmək;
Rusiyadan qaz asılılığı, Ukraynadan tranzit asılılığı həll etmək;
Türkiyənin mövqeyini tranzit bölgə olaraq gücləndirmək;
Bu dəhliz vasitəsilə Türkmənistanın TransXəzər layihəsinin reallaşdırılmasından sonra (hələ ki,
Xəzərin statusu problemi buna imkan vermir) şərqdəki qaz yataqlarından istifadə edərək 1200
km-lik Şərq-Qərb boru xəttinin çəkilməsi ilə qaz nəqlini reallaşdırmaq;
Qazaxıstanın Rusiyadan yan keçməklə Avropaya enerji nəqlinə şərait yaratmaq;
İranın bu dəhlizdən istifadə edərək Avropaya enerji ixrac etmək.
Avropada baş verən proseslər, iqtisadi böhran, neftinin qiymətinin kəskin azalması, Suriya, İraq
ətrafında baş verən gizli “dünya müharibə”si enerjinin nə qədər əhəmiyyətli bir amil olduğunu bir daha ortaya
qoyur və qarşıdakı 10 il ərzində də enerji uğrunda siyasi münaqişələrin, maraq toqquşmalarının azalması
ehtimalı olduqca azdır. Avropanın enerji gələcəyi məhz bu münaqişələrin sonundan bəlli olacaq, ya Rusiya
asılılığını qəbul edəcək, ya da Rusiyaya alternativ tapma yolunda apardığı savaşda qalib gələrək öz sağlam və
təhlükəsiz enerji gələcəyini qurmuş olacaq.
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Bu məqalədə Türkiyə-İsrail münasibətlərinin tarixi, 2010-cu ildən etibarən münasibətlərin qısa
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ТУРЕЦКО - ИЗРАИЛЬСКИЕ ОТНОЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ПЕРИОДЕ
Турция и Израиль как и в области, так и во всём мире являются двумя важными странами как
геостратегически, экономически и политически. С 1949 года до сегодняшнего дня ТурецкоИзраильские отношении прошли не стабильную дорогу. Несмотря на то, что 1990-ые года происходили двухсторонние стратегические отношения между двумя странами, 2000-ые года запомнились,
как напряжённые. Напряжённость в этих отношениях : 2008-ой год операция «Растаянный свинец»,
2009-ый год «Давос экономический форум», кризис «Низкого кресла» и 2010-ый год операция Израиля
«Голубая Мармара » привела к точке расторжения.
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TURKEY-İSRAELI RELATİONS İN MODERN AGE
Turkey and İsrael are very important for region and for the world with regard to their geostrategic, political and economy positions. The Relation between two countries has gone uncertain development path from
1949 till today. İn bilateral relations the 1990’s were accompanied by strategical cooperations whereas the
2000’s were characterized by political tensions. This controversial issue caused to the breaking level of the
bilateral relation during "The Operation Cast Lead" in 2008, the Davos Forum in 2009, "Lower armchair
scandal" and “Mavi Marmara” crisis in 2010.
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İn this article I analysed subsequent themes such as the history of the relation between Turkey and
Israel, short characteristics of their relation since 2010, factors which will be affected to the future
development of relations and the perspevtive of relations
Keywords: Turkey, Israeli, political relations, Davos, “Mavi Marmara” crisis, factors which affecting
the future development of relations.
Türkiyə-İsrail münasibətləri həm hər iki ölkənin xarici siyasəti, həm də beynəlxalq münasibətlər sistemi
baxımından diqqət mərkəzində olan mövzulardan biridir. Türkiyə-İsrail münasibətləri 1948-ci ildə İsrail
dövlətinin qurulması və 28 mart 1949-cu ildə Türkiyənin İsrailin müstəqilliyini tanıması ilə başlamışdır. Bu
tanınmaya baxmayaraq Türkiyə-İsrail münasibətlərində daimi olaraq enişlər və çıxışlar yaşanmışdır. Müasir
dövrdə Türkiyə-İsrail münasibətləri ilə bağlı fikir söyləmək üçün Türkiyə-İsrail münasibətlərinin qısa tarixinə
nəzər salmaq lazımdır. Ümumiyyətlə Türkiyə ilə İsrail münasibətlərinin gedişatına təsir göstərən mühüm
faktorlardan biri də həmin dövr üçün səciyyəvi olan siyasi atmosferdir. Bunu münasibətlərin yaranmasından
bugünə qədər də müşahidə etmək olar.Belə ki Soyuq müharibənin başlaması ilə əlaqədar kommunist SSRİ
təhlükəsinə qarşı Qərb cəbhəsində yerini bərkitmək istəyən Türkiyə ABŞ-ın aktiv cəhdləri ilə İsraillə
münasibətlərini genişləndirməyə cəhd etmişdir.İsrail baxımından isə Türkiyə İsrailin İslam ideologiyasının
hakim olduğu Orta Şərq coğrafiyasında dəstəyinə və əməkdaşlığına ehtiyac hiss etdiyi bir ölkə olmuşdur.
Türkiyə-İsrail münasibətlərinin sonrakı inkişafı Yaxın və Orta Şərqdəki güc tarazlığı ,dəyişən hadisələrlə
paralel irəliləmişdir.Türkiyə-İsrail münasibətlərindəki ilk böhran Türkiyənin 1955 –ci İraqla birgə yaratdığı
sonrasında İngiltərə,İran və Pakistanın də daxil olduğu Bağdad Paktında iştirak etməsi ilə ortaya çıxdı.Bu pakt
İsrail tərəfindən Türkiyənin Ərəb-İsrail qarşıdurmasında Ərəblərin tərəfində yer aldığı mənasını verən bir cəhd
kimi qiymətləndirilmişdir.(4, s.20)1956- ci ildə Süveyş böhranı Türkiyənin böyük reaksiyasına səbəb
oldu.Nəticədə Türkiyə 1956 ci ilin noyabr ayında öz səfirini geri çağırmışdır və iki ölkə arasında təmsil
səviyyəsi məsləhətgüzarlıq səviyyəsinə endirilmişdir. Türkiyə İsraili rəsmi olaraq 1949- cu ildə tanımasına
baxmayaraq ikili münasibətlərin tarixini bəzi elmi dairələr 1958 –ci il tarxində imzalanan hərbi razılaşma ilə
hesablayırlar. Bu hərbi razılaşma İsrail baş naziri David Ben Gurion və Türkiyə Baş naziri Adnan Menderes
arasında imzalanmışdır.Siyasi və hərbi xüsusiyyətlərə malik olan ,daha sonra İranın da daxil olduğu bu
razılaşma ilə Orta Şərqdə bir kəşfiyyat şəbəkəsinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.(14,s.49) 1967-ci ildə
Türkiyə-İsrail münasibətləri yenidən iflasa uğramışdır.Tarixdə “6 günlük savaş “ kimi bilinən Ərəb-İsrail
savaşı əsasında və sonrakı dövrdə Türkiyə açıqca ərəblərin yanında yer almışdır. Türkiyə-İsrail münasibətləri
1970 və 1980 ci illər boyunca ümumiyyətlə soyuqluqla müşahidə olunmuşdur.1980- ci ildə İsrailin Qüdsü
paytaxt etməsi ilə əlaqədar müsəlman türk xalqının həssaslığı yenidən meydana çıxmışdır və bu zəmində
Türkiyə İsrail ilə münasibətlərini diplomatik münasibətlərdə ən aşağı səviyyə olan ikinci katiblik səviyyəsinə
endirmişdir.(12,s.186) İsrailin 1982-ci ildəki Livan işğalı Türk cəmiyyətində narazılığa səbəb olsa da eyni
zamanda diplomatik münasibətlərin yumşalma mərhələsinə daxil olmasına səbəb olmuşdur.Belə ki işğal
ərəfəsində Livana daha öncədən yerləşmiş ASALA kimi erməni terror təşkilatları İsrailin çağırışı ilə Türk
qüvvələri tərəfindən sıxışdırılmışdır.( 10, s.195 )Bu hadisə regional kəfiyyat razılaşmasının imzalandığı 1958
ci ildən 1982- ci ilə qədər münasibətlərdə bir çox gərginlik yaşanmasına baxmayaraq ,iki ölkə maraqlarının
kəsişdiyi məqamlarda etibarlılığını davam etdirdiyini göstərməsi baxımından önəmli olmuşdur.
1990-cı illər Türkiyə-İsrail münasibətlərinin qızıl dövrü olmuşdur.90- cı illər boyunca tərəflər arasında
xeyli sayda rəsmi səfərlər həyata keçirilmiş ,siyasi ,iqtisadi,hərbi razılaşmalar imzalanmışdır.Hətta 1994- cü
ildə Türkiyə başnaziri Tansu Çillər İsrail səfəri sırasında ikili münasibətləri strateji ortaqlıq kimi
qiymətləndirmişdir. (9, s. 147) Bu dövrdə xüsusilə təhlükəsizlik qayğıları iki ölkəni bir-birinə
yaxınlaşdırmışdır.Belə ki Suriya və İraqın dağılan Sovetlərə aid silahları alması Türkiyə və İsraili əməkdaşlığa
getməyə sövq etmişdir.Həmçinin Türkiyədə fəaliyyət göstərən PKK terror təşkilatının 90 –cı illərdə intensiv
şəkildə terror hadisələri törətməsi,Türkiyənin cənub qonşularının PKK-nı dəstəkləmələri istiqamətində inancı
onu İsraillə əməkdaşlıq yaratmasında təsirli olmuşdur.90-ci illər ərzində əməkdaşlığın inkişafında digər bir
önəmli faktor da Türkiyə-İsrail münasibətlərinin önəmli həlqəsi olan Fələstin probleminin həllinə yönəlik
arayışların artması olmuşdur.
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2000-ci illərdə isə Türkiyə-İsrail münasibətlərinin seyri dəyişmişdir.Belə ki,münasibətlər 90-cı illərin
strateji ortaqlığından siyasi çəkişməyə doğru yol almışdır.Buna iyirmi birinci yüz ilin əvvəlində həm
Türkiyədə həm də İsraildə baş verən hakimiyyət dəyişiklikləri də təsir göstərmişdir.2001- ci ildə İsraildə Ariel
Şaron başnazirliyindəki yeni hökümətin sərt Fələstin siyasəti 2002-ci ilə Türkiyədə hakimiyyətə gələn Ədalət
və İnkişaf Partiyası hökümətinin narazılığına səbəb olmuşdur.İsrailin 2004- cü ildə İordan çayının qərb
sahilində inşa etdiyi təhlükəsizlik divarı və 2006- cı ildə Livan müdaxiləsi kimi hadisələrlə münasibətlər
yenidən gərginləşəndi.(13, s . 431) . 27 dekabr 2008 ci ildə Qəzza zolağında başladılan “ Əridilmiş Qurğuşun
“ əməliyyatı ilə gərginləşmiş münasibətlər böhran həddinə çatmışdır.(6,s .63) 30 yanvar 2009 ci il tarixində
İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda İsrail prezidenti Şimon Peres ilə Türkiyə baş
naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında yaşanan sərt mübahisə elmi ədəbiyyatda özünə “ one minute “ adı ilə
yer etmişdir (17, s 57).İsrail prezidenti Peresin Qəzza hücumunun haqlı səbəblərə dayandığı barəsindəki
çıxışını “İstanbula raket atılsaydı, siz nə edərdiniz?” sualı ilə davam etdirməsi nəticəsində moderator forumu
dayandırmağa çalışmışdır.Buna cavab olaraq Ərdoğan , “ olmaz,one minute “ deyərək Peresə müraciət edərək
“Hörmətli Peres ,səsin yüksək çıxır.Səsinin yüksək çıxması günahkarlıq psixologiyası ilə əlaqəlidir.Siz insan
öldürməyi yaxşı bilirsiniz “demişdir.Ərdoğan çıxışından sonra “ Daha , Davosa gəlmərəm ‘ deyərək forumu
tərk etmişdir.Sonrasında Peres Ərdoğandan telefonla üzr istəsə də, “one minute” Türkiyə-İsrail
münasibətlərində dərin yaralar açmışdır. Türkiyəni uzun illər İsrailin sadiq bir ortağı olaraq görən Ərəb
ölkələrinin Davos böhranından sonra Ərdoğan və Türkiyəyə qarşı müsbət hissləri güclənmişdir.( 11, s.231 )
+Davos gərginliyinin ardınca İsrail Quru qüvvələri komandiri Avi Mizrahi “Ərdoğan güzgüyə baxsın
.Erməniləri qətl etdilər indi eynisini kürdlərə edirlər .Bizi Fələstini işğalla günahlandırırlar ancaq hamıya
məlumdur ki, özləri Kiprin şimalını işğal ediblər“ şəklində Türkiyə əleyhinə ifadələr səsləndirdi (3) .Bu
ifadələrlə əlaqədar Türkiyə tərəfindən İsrailə nota verildi.
İki ölkə arasındakı bu gərginlik fərqli sferalarda da özünü göstərməyə başladı. Türkiyə və İsrail
münasibətləri Davosdakı ‘one minute' hadisəsindən sonra bu dəfə də 'Anadolu Qartal'ı əməliyyatının İsrailin
də iştirak edilməsi planlaşdırılan beynəlxalq bölümünün ləğv edilməsi ilə gərildi.( 23) Türkiyə-İsrail
münasibətləri Davos böhranının təsiri aradan qalxmamış yeni bir böhran ilə sarsıldı.Mediada bu böhran “ alçaq
kreslo ”böhranı kimi yadda qalmışdır. Belə ki, Türkiyədə yayımlanan “Qurdlar vadisi” teleserialındakı İsraili
alçaldan səhnələr bəhanəsi ilə 2010-cu ilin 13 yanvar tarixində Türkiyənin İsraildəki səfiri Oğuz Çəlikkolun
İsrail XİN-nə çağrılaraq “alçaq kreslo” səhnəsi ilə xarici işlər nazirinin müavini Danni Ayalon tərəfindən
təhqir edilməsi iki ölkə arasındakı son illər mövcud gərginliyi pik nöqtəyə çatdırmışdır.(19,s.4) Bütün bu
böhranlarla gərilən Türkiyə-İsrail münasibətləri 31 may 2010 ci il tarixində gerçəkləşən qanlı “Mavi Mərmərə
“ hücumu nəticəsində qopma nöqtəsinə gəlib çatmışdır.Belə ki 2007- ci ildən İsrailin mühasirəsi altında olan
Qəzza Bölgəsinə və Fələstin xalqına humanitar yardım aparan gəmilərə Mavi Mərmərə gəmisi də daxil
olmaqla İsrail tərəfindən dənizdən və havadan müdaxilə olmuşdur.Bu müdaxilə nəticəsində 9 Türkiyə
Respublikası vətəndaşı həyatını itirmiş,bir çox kişi yaralanmışdır.Dönəmin XİN Əhməd Davudoğlu bu
hadisəni “ Türkiyənin 11 sentyabrı” kimi qiymətləndirərkən baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan “beynəlxalq
hüqüq çərçivəsində nə lazımdırsa edəcik” şəklində çıxış etmişdir.(2)
Türkiye Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurasını fövqəladə iclasa çağıraraq İsrailin Mavi Mərmərə
gəmisinə təşkil etdiyi hücumu qınayan və Qəzzadakı mühasirənin aradan qaldırılmasını ehtiva edən bir
bildirişin yayınlanmasını təmin etdi. Ardınca Türkiyə İsraildəki səfiri Oğuz Çəlikkolu geri çağırmaq qərarı
aldı.BMT-nin Baş katibi Ban Ki Moon Mavi Mərmərə hadisəsini araşdırmaq üçün Yeni Zelandiyanın eks baş
naziri Geoffrey Palmer sədrliyində bir komissiya yaratdı. Bu komissiyanın hazırladığı 2011 ci ilin sentyabr
ayında yayımlanan hesabat iki ölkənin də hadisə ilə əlaqəli araşdırma hesabatlarını ehtiva etməklə yanaşı
,gələcəkdə oxşar hadisələrin yaşanmaması üçün bir yol xəritəsi müəyyən etdi.Hesabatda “Mühasirə altında
tutulan bölgənin çox uzağında son xəbərdarlıq edilmədən İsrail hərbi qüvvələri tərəfindən Mavi Mərmərə
gəmisinə edilən hərbi əməliyyat ölçüsüz və qeyri məntiqidir. İsrail hərbi qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən
əməliyyatda 9 sərnişinin öldürülməsi və bir çox insanın yaralanması qəbul edilməzdir “ifadələri ilə 31 May
2010 –cı il tarixində İsraildən təxminən 70 mil uzaqda beynəlxalq sularda meydana gələn bu hadisədə İsrailin
məsuliyyət daşıdığı müəyyən edilmişdir.Bununla yanaşı hesabatda komissiya İsrailin Qəzzadan gələn
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təhdidlər qarşısında özünü qoruma haqqını tanıyarkən dəniz mühasirəsini qanuni bir təhlükəszilik tədbiri kimi
qəbul etdi.Hesabatda “Dəniz mühasirəsi Qəzzaya dəniz yoluyla silah daşınmasına mane olmaq məqsədiylə,
beynəlxalq hüquqa uyğun qanuni bir təhlükəsizlik tədbiri olub , həyata keçirilməsi beynəlxalq hüququn
ehtiyaclarına uyğundur” ifadəsi yer aldı.(20, s 4) Beləliklə donanmanın dəniz mühasirəsini pozmağa
çalışmaqla pervasızca davrandığı qeyd edilərək Türkiyənin mövqeyi tənqid olundu.Donanmadakı heyətin
şiddətə meyilli olmadıqları qeyd olunarkən “donanmanı təşkil edənlərin bu donanmanı təşkil etmə səbəbləri
ilə bağlı ciddi şübhələrimiz var ” deyildi . Palmer komissiyası münasibətlərin normallaşması üçün İsrailin
kədərini bildirməsini və gəmidə ölən doqquz adamın ailələrinə təzminat ödəməsini təklif etdi. Türkiyə və
İsrail təmsilçiləri hesabatın sonuna əlavələr edərək fərqli baxışlarını bildirdilər: Türkiyənin təmsilçisi Özdəm
Sanbərk dəniz mühasirəsinin qanuniliyini və hesabatdakı donanmanın məqsədlərinin şübhəli olduğu fikrini
rədd edərkən; İsrailin təmsilçisi Joseph Ciechanover isə İsrail əsgərlərinin özlərini müdafiə etdiklərini iddia
etdi. İki ölkə arasındakı münasibətlərin normallaşması məqsədini daşıyan Palmer Hesabatı İsraili müdafiə
etməsi səbəbiylə Türkiyə tərəfındən imzalanmadı və etibarlı hesab olunmadı. İsrailin ölümlərə səbəb olduğu
üçün kədərini ifadə etməsini kafi hesab etməyən Türkiyənin rəsmi üzr tələbi İsrail tərəfındən o dönəmdə qəbul
edilmədi və münasibətlər ən alt səviyyəyə endirildi. Palmer hesabatında ən diqqət çəkici nöqtə, hesabatın
hər hansı bir hüquqi qüvvəsinin olmamasını vurğulamasıdır.Hesabatda bununla bağlı belə bir ifadə işlənir :
“Panel bir məhkəmə deyildir. Paneldən hüquqi mövzular barəsində mühakimə etmək və məsuliyyət barəsində
hökm vermək istənməmişdir.”
Rəcəb Tayyib Ərdoğan, yayınlanan Palmer hesabatını dəyərləndirərək , “Bu hesabatın heç bir önəmi
yoxdur, bu hesabat onu yazanların ayıbıdır. Hesabat işgala qapı açır. Biz bunu qəbul etməyəcik” dedi. Türkiyəİsrail münasibətlərinin böhran səviyyəsinə çatmasında “Mavi Mərmərə” basqının yeri isə danılmazdır. 2010cu il sentyabr ayının 2-sindən etibarən böhran yeni mərhələyə keçmişdir. İsrail “Mavi Mərmərə” hadisəsi ilə
bağlı Türkiyənin tələblərini (rəsmi üzr, təzminat və Qəzzaya blokadanın ləğvi) qəbul etməməsi üzərinə Əhməd
Davudoğlu sentyabrın 2-də aldıqları rəsmi qərarları açıqlamışdır. Buna görə: 1. Türkiyə İsraillə diplomatik
əlaqələri ikinci katib səviyyəsinə endirib. Bu səviyyənin üstündəki bütün diplomatik nümayəndələr isə ölkəsinə
geri göndərilib. 2. Türkiyə İsraillə hərbi müqavilələri dondurub. 3. Türkiyə Aralıq dənizinin şimal hissəsində
hərəkət sərbəstliyi üçün lazımı tədbirləri görməyə başlayıb. Bu çərçivədə Türk hərbi donanması və təyyarələrin
bölgədəki fəallığı gücləndirilib. 4. Türkiyə Qəzza blokadası məsələsinin Beynəlxalq Ədalət Divanında
gündəminə gəlməsi üçün cəhdlərə başlayacağını açıqlayıb. 5. Türkiyə Mavi Marmara-ya İsrailin hucumu
zamanı ölən yerli və xarici vətəndaşların məhkəmələrə müraciətlərinə hərtərəfli dəstək verəcəyini bildirib. İki
ölkə arasında böhran daha sonra yeni cəbhələrə yayılmağa başlamışdır. Rəsmi Ankara, İsrailin NATO-da
nümayəndəlik açmaq cəhdinə veto silahını istifadə hədəsi ilə mane olurdu. Türk rəsmiləri bir yandan İsraili
tənqid edən sərt açıqlamalar verir, digər yandan isə beynəlxalq toplantılarda İsrail rəsmilərini dinləməyərək
protesto edirdilər. Türk mediasında İsrailin PKK terrorunun arxasında olduğuna dair iddialar daha sıx-sıx yer
almağa başlayırdı. Bunun əvəzində İsrail də Türkiyəyə qarşı yeni addımlar atmaqda davam edirdi. Artıq İsrailYunanıstan və Yunan Kipri arasında yeni əməkdaşlıq müqavilələri imzalanmışdı. İsrail Türkiyənin qarşı
çıxmasına baxmayaraq Aralıq dənizində Yunan Kipri ilə birlikdə neft-qaz kəşfiyyatı işləri aparmağa
başlamışdı(18, s. 90). Qərb mediasında Türkiyə əleyhinə təbliğat artırılırdı. Hər nə qədər sonradan söylənildiyi
rədd edilsə də, İsrail Xarici İşlər Naziri Advogor Libermanın PKK-ya dəstək verə biləcəklərinə dair bəyanatı
gündəmə gəldi. Türkiyə-İsrail böhranı ABŞ-İsrail və ABŞ-Türkiyə müzakirələrinin əsas mövzularından birinə
çevrilmişdi. Ancaq bu böhran sırasında rəsmi Vaşinqtonun nisbətən yumşaq üsuldan istifadə etdiyi və açıq
şəkildə İsrail tərəfdarı kimi görünməməyə çalışdığı müşahidə edilirdi. Bunda Türkiyənin bölgədə artan önəmi
ilə yanaşı, Obama administirasiyasının İsraildəki mövcud Netanyahu höküməti ilə pis münasibətlərinin də rolu
vardı. Digər tərəfdən, ABŞ-ın bu prosesdəki mövqeyinin Türkiyə-İsrail böhranının əslində “planlanmış
böhran” olduğu mövzusunun məntiqi nəticəsi olduğu düşüncəsi də öz aktuallığını davam etdirirdi. Qeyd etmək
lazımdır ki, buna görə, ABŞ (və ölkədəki Yəhudi lobbisinin mühüm hissəsi) Yaxın Şərqdə İranın artan
nüfüzunu tarazlamaq üçün bölgədə Türkiyə amilini irəli sürmüşdür. Bu nöqtədə rəsmi Vaşinqton ilə özünə
yeni və daha iddialı rol axtaran Türkiyənin maraqları üst-üstə düşmüşdür. Fələstin məsələsi, İsraillə
münasibətlərin gərginləşməsi və Türkiyənin Ərəb dünyasına model kimi göstərilməsi isə rəsmi Ankaranın bu
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rolu oynamasında münasib amillər hesab edilmişdir. Bu tezisi müdafiə edənlər baş verənləri Türkiyə ilə İsrail
arasında “planlanmış və gərginlik dozası əvvəlcədən müəyyənlədirilmiş böhran” olduğunu qeyd edir, tam da
münasibətlərin gərginləşdiyi dövrdə NATO-nun “İsraili qorumaq məqsədilə” İrana qarşı Malatyada radar
bazası qurulmasına diqqəti cəlb edirlər. Yenə bu yanaşma tərəfdarları Obama administrasiyasının yaxınlaşan
seçkilər səbəbilə Yəhudi lobbisinin Türkiyə ilə münasibətlərində bəzi sərt ismarıclar verə biləcəyi, Erməni
lobbisinin də bundan istifadə edərək Türkiyə əleyhinə fəalliyətlərini daha da gücləndirəcəyini qeyd edirdilər.
Yenə bu gərginləşmə səbəbilə Erməni soyqırımı iddiasının İsrail parlamentinin gündəminə alınması mümkün
idi. Türkiyə-İsrail münasibətlərində gərginliyin davam etməsi İsrailin iqtisadi problemlərinin artmasına və bu
səbəblə onsuz da xalqın narazılığı ilə üzləşən İsrail hökümətinin siyasi vəziyyətinin ağırlaşmasına səbəb ola
bilərdi. Digər tərəfdən, Türkiyə ilə böhranın davam etməsi İsrailin bölgədə tamamilə təklənməsinə səbəb ola
bilər. Bu isə İsraildə Azərbaycanın önəmini daha da artıra bilər. Bu da özünü başda Qarabag, enerji layihələri
və Cənubi Azərbaycan olmaq üzrə müxtəlif məsələlərdə göstərə bilər. Ancaq Tükiyə-İsrail böhranının rəsmi
Ankara üçün Erməni məsələsini daha da aktuallaşdıracağını və ƏİP hökumətinin Ermənistanla münasibətlər
sahəsində yenidən yaxınlaşma təhlükəsini yarada biləcəyini də unutmamaq lazımdır (1, s.3). 2011-ci ilin
sentyabrında dönəmin baş naziri Ərdoğan, Mavi Mərmərə hücumunun “savaş səbəbi” ola biləcəyini açıqladı
və Türk donanmasına Aralıq dənizinin şərqində “hərəkət azadlığını zəmanət altına alma” əmri verildi. 2012ci ilin noyabrında isə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi BMT-nı İsrailin Qəzzaya yönəlik təcavüzkar siyasətini
dayandırmağa çağırarkən , Ərdoğan İsraili “terrorist dövlət” olmaqla günahlandırdı. Mavi Mərmərə
hadisəsindən sonra İsrail ,Qüds və Ankara arasındakı gərginliyi azaltmaq üçün fərqli yollardan istifadə etdi
ancaq Türkiyənin təqdim etdiyi şərtlərdə təkid etməsi , ticarət xaricindəki ikili münasibətlərin daha da
gərginləşməsinə səbəb oldu. Nəticə etibarilə, 2011 –ci ildə diplomatik münasibətlər minimum səviyyəyə
endirildi, davam edən layihələr iflasa uğradı və hərbi razılaşmalar təxirə salındı. Maraqlıdır ki, iki ölkə
arasındaki siyasi və diplomatik münasibətlərin qopma nöqtəsinə gəlməsinə baxmayaraq ən az qarşılıqlı ticarət
təsirə məruz qalmışdır.(7,s.49) Ancaq turist sayısında ciddi fərqlər meydana gəlmişdir . İsrail və Türkiyə
arasındakı ticarət həcmi 2008-ci ildə 3,4 milyard dollardan, 2011-ci ildə 4,4 milyard dollara yüksəldi və 2012ci ildə yenə 4 milyard dolları keçmişdir. İki ölkə arasındakı diplomatik gərginliyə baxmayaraq ,həll üçün
görüşlər davam etdi. Mavi Mərmərə hadisəsindən 3 il sonra davam edən gərginlik ABŞ –nın səyləri ilə
yumşalama əlamətləri göstərməyə başladı. Ancaq ABŞ prezidenti Barak Obamanın 22 Mart 2013-ci il
tarixindəki İsrail səfərinə qədər İsraildən gözlənən üzr gəlmədi. Obamanın bu səfəri zamanı Baş nazir
Netanyahu Ərdoğana zəng edərək Mavi Mərmərə gəmisinin dayandırılması zamanı itirilən həyatlar üçün
kədərini bildirdi və baş verən “əməliyyat səhvləri” üçün üzr istədi. Türkiye bu üzrü qəbul edərkən, İsrail
ölənlərin ailələrinə təzminat ödəməyi də öhdəliyinə götürdü. (22) Bundan əlavə Baş nazir Netanyahu Qəzza
daxil, Fələstin torpaqlarına vətəndaşların girişləri ilə bağlı məhdudlaşdırmaların , sülh davam etdiyi müddətcə ,
qaldırılacağına dair söz verdi. Bunun ardınca, iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşacığına dair bir
açıqlama edildi. ABŞ prezidenti Obama Amerikanın bölgədəki sülhü təmin etmək üçün İsrail və Türkiyə
arasındakı münasibətlərin düzəlməsinə böyük önəm verdiyini açıqladı. Müsbət irəliləyişlərə baxmayaraq
İsrailin Qəzza üzərindəki mühasirəni qaldırmaya yanaşmaması və Türkiyə ilə İsrailin qarşılıqlı sərt üslubda
davam etməsi münasibətlərin təmamilə normallaşmasınına mane oldu. Dönəmin xarici işlər naziri Davudoğlu,
2014-cü il 9 fevral tarixində iştirak etdiyi bir televiziya programında son görüşlərdə fərqli baxışların azaldığını
qeyd edərək ‘Mavi Mərmərədən sonra münasibətlərin normallaşmağa ən yaxın olduğu dönəmi yaşıyırıq dedi.’
dedi. Ancaq bir neçə gün sonra dönəmin baş naziri Ərdoğan verdiyi bir açıqlamada, Mavi Mərmərə
hadisəsinin təzminat məsələsində bir irəliləyiş əldə edilsə belə Qəzza mühasirəsi qaldırılmadan və ya İsrailin
Qəzza üzərindəki embarqosunun aradan qaldırılacağı bir protokolla müəyyən edilmədən münasibətlərin
normallaşmayacağını qeyd etdi. İsrail rəsmiləri isə bir razılaşmanın əldə edilməməsini “Ərdoğanın səhvi”
olduğunu söylədi. Bütün bu irəliləyiş və yaxınlaşma cəhdlərinin ardınca İsrailin 2014-cü ilin 8 iyul tarixində
Qəzzada həyata keçirtdiyi hərbi hərəkat nəticəsində çoxu qadın və uşaq daxil olmaqla 2000-dən çox
Fələstinlinin həyatını itirməsi ilə müəyyən bir səviyyəyə çatan İsrail Türkiyə münasibətləri təkrar
gərginləşmişdir. 2014- cü ildə Türkiyə -İsrail münasibətlərini gərginləşdirən bir digər faktor isə İsrailin ƏlƏqsa məscidində həyata keçirdiyi əməliyyat olmuşdur.Hansı ki Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
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bunu“bağışlanmaz bir hərəkət” və “barbarlıq” olaraq qiymətləndirdi. 1990-cı ildən 2015 ci ilə qədər Türkiyəİsrail münasibətlərinin analizi göstərir ki,1990-cı illərin ikinci yarısında strateji əməkdaşlıq olaraq ifadə edilən
Türkiyə-İsrail münasibətləri milenium sonrası dövrdə ciddi bir dəyişikliyə məruz qalmışdır. Bu dəyişiklikdə
Türkiyənin Orta Şərqdə regional lider olmaq hədəfi və bu istiqamətdə Ərəb xalqları və dövlətləri ilə
yaxınlaşması ,İsrailin Fələstin məsələsində mövqeyini dəyişməməsi və bu vəziyyətin Ərəb dövlətləri ilə
yaxınlaşmaq istəyən Türkiyəyə zərər verməsi kimi faktorlar çıxış edir.(16, s. 18) Bütün bunlara baxmayaraq
son dövrdə münasibətlərin yaxşılacağı proqnozunu vermək mümkündür.Belə bir nəticənin əldə edilməsində
mühüm rol oynayan bir sıra faktorlar qeyd olunmalıdır. Belə ki, Ərəb baharı nəticəsində xüsusilə Misir ilə
Suriyada baş verən hadisələr nəticəsində meydana çıxan qruplaşmalar və İranın təsirli bir aktor olaraq regional
məsələlərdə aktivləşməsi , Türkiyə və İsraili yaxınlaşmaya məcbur etməkdədir. İran Suriyadakı vətəndaş
müharibəsində Türkiyənin əksinə Əsəd idarəçiliyinə dəstək verir və İranın verdiyi hərbi ,iqtisadi və siyasi
dəstək nəticəsində Suriya rəhbərliyi müxalifətə qarşı üstünlük əldə etmişdir.
ABŞ faktoru da Türkiyə ilə İsraili yaxınlaşmağa vadar edəcək ən vacib ünsürlərdəndir.Mavi
Mərmərədən sonra diplomatik mənada ən aşağı səviyyəyə endirilən iki ölkə münasibətlərinin təmir edilməsi
prosesində ABŞ prezidenti Obamanın İsrail baş naziri Netanyahuya Türkiyənin üzr və təzminat tələblərini
qarşılaması üçün etdiyi təzyiq də bu fikri sübut edir.(15, s. 43).
Türkiyə ilə İsrail arasında əməkdaşlığı vacib edən önəmli məqamlardan biri də enerjidir. Belə ki,İsrail
Aralıq dənizindəki Tamar və xüsusilə də Leviathan qaz yataqlarından çıxaracağı təbii qazı Avropaya satmaq
istəyir.Bunun üçün də xərci az olan və təhlükəsiz bir marşrut üzərindən qaz nəqlini həyata keçirməyi planlayır.
İsrail bu mövzuda ilk olaraq Kiprli yunanlar və Yunanıstan ilə əlaqə saxlamışdır.Ancaq analiz nəticəsində
İsrail qazının bu marşrut üzərindən Avropaya nəqli xərclərinin olduqca yüksək olacağı hesablanmışdır.(21)
Üstəlik Cənubi Kipr və Yunanıstanın yaşadığı iqtisadi böhran nəticəsində, bu ölkələrin çox ciddi bir maliyyə
tələb edən enerji layihələrində iştirakı barədə İsrail höküməti və qazı çıxaracaq olan şirkətlərin böyük şübhələri
vardır. Məhz, bu nöqtədə Türkiyə variantı daha məntiqli hesab olunur. Çünki Şərqi Aralıq dənizindən
çıxarılacaq olan İsrail təbii qazının Türkiyə üzərindən Avropaya nəqli layihə xərci baxımından olduqca
uyğundur. Həmdə Türkiyə də böyüyən iqtisadiyyatı üçün təbii qaza ehtiyacı olan bir bazar mövqeyindədir və
Türk xarici siyasətinin əsas meyllərindən biri də enerji terminalı olmaqdır. Suriyadakı qarışıqlıq səbəbi ilə
layihənin təhlükəszliyi ilə bağlı bir sıra şübhələr mövcud olsa da ,bu layihədə iştirak etmək istəyən türk enerji
şirkətlərinin varlığı və istəyi İsraili Türkiyə variantına yönləndirir. Üstəlik Türkiyə də İsrail qazına həvəsli
yanaşmaqdadır. Çünki bununla enerji tələbinin qarşılanması prosesində Rusiyaya olan bağımlılıq azaldılmış
olacaq və AB-nin Türkiyəyə olan ehtiyacı bir az daha artdırılmış olacaqdır. İsrail təbii qazının Türkiyə vasitəsi
ilə Avropaya nəqli məsələsi iki ölkənin münasibətlərində əməkdaşlığı vacib edən ən önəmli faktorlardan biri
olaraq dəyərləndirməlidir.
İki ölkənin münasibətlərində əməkdaşlığı tələb edən bir başqa məqam isə ticarət və turizm sahələrində
aşıq aşkar mövcud olan iqtisadi potensialdır.Çünki iki ölkənin münasibətlərinin ən gərgin olduğu hallarda belə
ticarət həcmi yüksək olmuşdur.Bu rəqəm davamlı olaraq bir artış səviyyəsindədir. Təhlükəsizlik səbəbi ilə
Suriya marşrutunu istifadə etməyən Türkiyənin Orta Şərq ilə ticarətində də İsrail limanları ( xüsusilə Hayfa)
önəmli bir rol oynamaqdadır.
Türkiyə ilə İsraili yenidən strateji bir əməkdaşlığa yönləndirə biləcək faktorlardan bəlkə də ən vacibi
İranın Suriya, İraq ,Livanda artan fəaliyyəti və BMT-nin müəyyən etdiyi P5+1 ölkələri ilə nüvə programıyla
bağlı həyata keçirdiyi müzakirələrin müsbət nəticələnməsi halında Qərb aktorları tərəfindən də qanuni olaraq
görüləcək bir regional aktor olması prespektividir.(5, s 603) Misir, Suriya və İraqdakı hadisələr sonrası
Türkiyənin, özü kimi oxşar təhdidlərlə qarşı qarşıya olan İsraillə yaxınlaşmaq istəməsi , İŞİD və Əl Nusra
kimi təşkilatlar vasitəsiylə Suriya və İraq başda olmaqla Orta Şərqdə zəmin hazırlamağa başlayan Əl Qaidə
təhdidi də önəmli bir yaxınlaşma faktorudur. Bütün bu faktorlar mövcudkən Türkiyə-İsrail münasibətlərinin
yenidən yaxınlaşması sürpriz olmayacaqdır. Bu yaxınlaşma eyni zamanda, Mavi Mərmərə hadisəsindən qalma
təzminat probleminin qəti olaraq həll edilməsi, əməliyyatda birbaşa məsuliyyət daşıyan İsrail təhlükəsizlik
personalının məhkəmədən azad olunması barədə qərarın geri alınması və Türk Hökümətinin xarici siyasətində
çox önəmli bir yeri olan İsrailin Fələstinə olan yanaşması məsələsində simvolik də olsa müsbət bir dəyişiklik
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görülməsi mərhələlərinin ardından mümkün olacaqdır. Ancaq 90- cı illərdəki yaxın strateji əməkdaşlıq
münasibətləri perspektivdə gözlənilən deyildir.Buna başlıca səbəb kimi isə hər iki ölkənin Fələstin məsələsi ilə
bağlı fərqli mövqeyini göstərmək olar.90- cı illərdəki İsrail-Türkiyə yaxınlaşması ancaq Fələstin məsələsinin
həll istiqamətindəki irəliləyişdən sonra oldu.(8 ,s.17)İndiki vəziyyətdə isə həll istiqamətində heç bir irəliləyiş
yoxdur. Türkiye çox güman ki yenə də Qəzza və Fələstin məsələsində İsraili tənqid etməyə davam edəcək..Bu
da İsrail və Türkiyənin bir-birinə daha da yaxınlaşmasına imkan verməyəcəkdir.Bundan əlavə 90- cı illərdə
Türkiyə Ərəb ölkələrinə bugünki kimi yaxın deyildi ve bu da İsraillə əlaqələrə təsir edən ünsürdür. Bu səbəblə
Türkiyə-İsrail münasibətlərinin ƏİP-nin ilk 6 ili,yəni 2002-2008 dönəminə geri dönəcəyini proqnozlaşdırmaq
mümkündür. Yəni tam diplomatik münasibətlər, strateji əməkdaşlıq, iş dünyasının əməkdaşlıq etdiyi, turizmin
inkişaf etdiyi, Fələstin mövzusunda Türkiyənin İsraili tənqidə davam etdiyi bir dönəm. Bu da daha çox Türkiyə
ilə İsrailin dəyişən Orta Şərqdəki ortaq mənafeləri, ticarət, enerji kimi mövzularda əməkdaşlıq etdiyi bir dönəm
olacaq.
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TÜRKİYƏ-AVROPA İTTİFAQI MÜNASİBƏTLƏRİNİN PERSPEKTİVLƏRİ:
FƏRQLİ BAXIŞLAR VƏ MÖVQELƏR
Türkiyə-Avropa İttifaqı münasibətləri bu günədək müxtəlif mərhələlərdən keçmiş və müddət ərzində
irəliləyişlər, anlaşılmazlıqlarla bərabər süni yaradılan problemlər də olmuşdur. Türkiyənin Avropa İttifaqına tam
üzvlüyə dair israrlı mövqeyi bu münasibətlərin davamlı olmasında mühüm rol oynamışdır. Türkiyədəki siyasi baxış
və güclərin (modernistlər, millətçilər, islamçılar) mövqeləri də onun Aİ ilə münasibətlərinin gələcəyində şəksiz
önəm daşıyır. Eyni zamanda Avropa İttifaqına daxil olan dövlətlərin ictimaiyyətlərinin də çoxsaylı baxışları nəzərə
alınmalıdır.
Açar sözlər:Türkiyə, Avropa İttifaqı, ikitərəfli danışıqlar, perspektivlər, üzvlük prosesi.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ ТУРЦИЯ-ЕС:
РАЗЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ И ПОЗИЦИИ
Отношения Турция-ЕС прошла через различные этапы до сегодняшнего дня и в течение периода
были созданы искусственно проблемы равными улучшения, разногласия. Настойчивый позиции полное
членство Турции в Европейском Союзе играет важную роль в дальнейшее существование этих отношений.
Политические взгляды и силы Турции (модернисты, националисты, исламисты) имеют важное значение
для будущего отношений с позиций ЕС. В то же время, несколько представлений государства-члены
Европейского Союза должны быть рассмотрены.
Ключевые слова: Турция, Европейский союз, Двусторонние переговоры, Перспективы, Процесс
вступления.
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THE PROSPECTS OF TURKEY-EU RELATIONS:
DIFFERENT VIEWS AND POSITIONS
Turkey-EU relations have gone through various stages until today. And during this period has been
artificially created problems as well as improvements and disagreements.Turkey's insistent attitude regarding full
membership to the European Union has played an important role in continuing the relationship. Positions of
political perspective and forces in Turkey (modernists, nationalists, Islamists) is important in the future of relations
with the EU. At the same time, the view of the numerous member states of the European Union must be taken into
account.
Key words: Turkey, the European Union, Bilateral negotiations, Prospects, Membership process.
Türkiyə-Aİ münasibətlərinin qurulması məsələsi geniş səpkili və çoxşaxəlidir. Onlara dair çoxlu
dəyərləndirmələr vardır. Bu məsələdə Aİ üzvü olan dövlətlərin özlərində belə fərqli yanaşmalar mövcuddur. Onların
sırasında isə əsasən iki xətt görünməkdədir:
Birliyin üzvlərindən bəziləri Türkiyənin ona qatılmasında maraqlıdırlar və buna yönəlik səylər göstərirlər.
Digərləri isə müəyyən iqtisadi və siyasi mülahizələrə görə Türkiyənin Aİ-na qəbulunu nəinki istəmirlər,
hətta vaxtaşırı bu işi əngəlləyirlər.
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Türkiyə daxilindəki siyasi qüvvələrin də Aİ-na üzvlükdə birmənalı mövqeyi yoxdur. Z.Bjezinskinin
təsnifatında1 özünə yer alan ölkədaxili siyasi qüvvələrin (modernistlər, islamçılar, millətçilər) strateji xətlərindəki
fərqli məqsədlər bu sahəyə də təsirini göstərir. Milliyyətçilərin siyasətdəki təmsilçisi olan Milliyyətçi Hərəkat
Partiyasının rəsmi görüşlərdə buna qarşı olmadıqları haqqında bəyanatlarına baxmayaraq əslində onların Aİ-na heç
də rəğbət bəsləmədikləri məlumdur. Bu partiyanın yaradıcısı A.Türkeş vaxtilə deyirdi: «Biz AİB-nin tamamilə
əleyhinəyik. Aİ milli dəyərləri aradan qaldıracaq tamamilə xristian bir qurumdur ». Modernistlər Qərbə
inteqrasiyada-Aİ ilə sıx əlaqələrdə daha maraqlı və israrlı görünürlər. Türkiyənin tezliklə Aİ-na üzv olmasını
istəyənlərə görə Aİ 150 ildir təxminən qərbləşməyə cəhd göstərən Türkiyə üçün təkrarolunmaz tarixi bir fürsətdir.
Bu dairələrə görə Aİ-nın Türkiyəyə qazandıracağı iqtisadi gəlirlər ikinci dərəcəlidir, əsas məsələ isə Avropa ilə
olacaq siyasi bütünləşmədir. Hazırda Türkiyədə iqtidarda olan Ədalət və İnkişaf partiyası (AKP) ölkənin İttifaqa
qatılması yönündə müəyyən səylər göstərir.
Türkiyə-Aİ münasibətlərinin gələcəyinə dair baxışlar müxtəlifliyi ilə fərqlənir. Ölkənin İttifaqa
inteqrasiyasının perspektivləri qurumun zirvə toplantılantılarında ətraflı nəzərdən keçirilmiş, bir sıra dövlət
xadimləri, siyasi ekspertləri və elmi araşdırmaçılar da bu məsələ ilə əlaqədar çoxsaylı fikir və mülahizələr
söyləmişlər. Türkiyənin Aİ-na qəbulu məsələsinin gələcəyi ilə bağlı ittifaq dövlətləri arasında fikir müxtəlifliyi
formalaşmış və hər bir tərəf öz yanaşmalarını müxtəlif arqumentlərlə əsaslandırmağa çalışmışlar. Türkiyənin İttifaqa
namizəd ölkədən tam üzvə çevrilmək və bunun üçün də müzakirə tarixi almaq məsələsinə münasibətdə Aİ-na üzv
dövlətləri arasında əsasən aşağıdakı tərəflər özünü göstərmişdir.
1. Türkiyənin İttifaqa üzvlüyünə qarşı çıxanlar və müzakirə tarixinin verilməsini istəməyənlər
2. Türkiyənin üzvlüyünü şərti dəstəkləyənlər
3. Türkiyənin İttifaqa qatılmasını və bu məqsədlə də mütləq müzakirələrin genişləndirilməsini məsləhət
bilənlər
Ümumiyyətlə, Aİ üzv ölkələrini yuxarıda qeyd olunan mövqelər üzrə konkret şəkildə təsnifatlandırmaq
mümkünsüzdür. Çünki, bəzi dövlətlərin bir sıra məqamlarla bağlı kəskin fərqli mövqeləri özünü açıq-aşkar biruzə
versə də həm onların siyasi dairələrində, həm də ictimaiyyətlərindəki fikir müxtəliflikləri də inkar edilə bilməz.
Burada həmçinin bir məqam da nəzərə alınmalıdır ki Aİ üzv dövlətlərin Türkiyənin ittifaqa qəbuluna dair mövqeləri
vaxtaşırı enişli-yoxuşlu anlarını yaşamışdır.
Birinci tərəfin mövqeyini ifadə edən mülahizələrdə Türkiyənin Aİ-na qəbulu ehtimalından ehtiyatlanma
müşahidə olunur və bu mövqe əsasən Fransa, Almaniya və digər dövlətlərin mövqeyində özünü göstərmişdir.
Fransanın Türkiyənin üzvlüyə qəbulunun perspektivlərinə yanaşması bir sıra ziddiyyətli məqamları ehtiva edir.
“İngiltərə kimi Türkiyə də 10-15 illik vaxtı gözləyə bilər, ancaq onun yeri Avropadadır” deyən və Türkiyəni
getdikcə daha çox bir “Troya atı” kimi görməkdə olan Fransanın bu ölkəni İttifaqa buraxmamaq niyyətlərini
prezident Sarkozi də dilə gətirmiş və 2004-cü ildə verdiyi bir müsahibədə Türkiyənin yaxın 15 ildə Aİ-na daxil ola
bilməyəcəyini vurğulamışdır. “Türkiyənin Avropa ilə ortaq anlaşmasını ancaq Aİ-na üzv qəbul edilməməsini”
istədiyini açıqca söyləmişdir. Bunu türklərin düşüncələrinin Avropa düşüncəsi kimi sərbəst olmadığı, ölkənin
yerləşdiyi bölgənin də başqa əsaslar üzərində inkişaf etdiyi bəhanəsiylə əsaslandırmışdır.
Almaniya uzun müddət Türkiyənin ittifaqa əhalisinin sayına və digər amillərə görə İttifaqda öncül yerə çıxa
bilməsi ehtimalları, dini-düşüncə fərqinin qaüzvlüyünə müsbət münasibət bəsləməyən dövlətlərdən olmuşdur. Bu
irimiqyaslı türk işçi qüvvəsinin əsasən Almaniyanı dolduraraq ölkədə əlavə sosial problemlər yarada, Türkiyənin
bardılması və s. hallardan irəli gəlmişdir.
Türkiyənin Aİ-na qəbulu perspektivinə dair bədbin mülahizə və mövqelərin böyük əksəriyyəti dini faktora
köklənənlərdir. Ai-nı əslində “xristian klubu”na çevirmək istəyənlərin və buna səylə çalışanların baxışları sırasında
aşağıdakı müddəalar diqqəti çəkir: 1) Birliyin konstitusiyasının preambula hissəsində “Aİ xristian mədəniyyətinin
daşıyıcısıdır” fikrinin ifadə olunması təklifi. Müəllifi Polşa prezidenti A.Kvasnevski olan və Roma papası, İspaniya
hökuməti, habelə digərləri tərəfindən dəstəklənən həmin təklifin gerçəkləşdirilməsi əslində Türkiyənin İttifaqa
qəbulunu əngəlləməklə yanaşı Aİ-nın genişlənmə strategiyasını da bir çox cəhətdən zərbə altına qoymuş olar;
2)Açıq söylənilməsə də Aİ onsuz da bir “xristian klubu”dur mövqeyindən çıxış edilərək müsəlman Türkiyənin ona
qəbul edilməsinin mümkünsüz sayılması. Rəsmi Ankaranın Aİ perspektivi bu cəhətdən katolik kilsəsinin kardinalı
Ratzingerin 2004-cü ilin avqustunda bəyanat səciyyəli açıqlamasında ifadə olunan yanaşma baxımından yenə də
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dumanlı görünür və onun heç də birmənalı qarşılanmayan “Türkiyə Avropa ilə təzad təşkil edir” açıqlamasından iki
məqam diqqəti çəkir: a) Türkiyə xristian Avropaya aid deyildir; b) Türkiyə Aİ-na deyil müsəlman ölkələrindən
ibarət birliklərə qoşula və ərəb dövlətlərinə liderlik edə bilər.
Lakin, bir müddət sonra Türkiyə ilə bağlı fikir dəyişdirən papa Türkiyənin şərqlə qərb arasında dostluq və
əməkdaşlıq körpüsü ola biləcəyini də qeyd etmişdi10
Aİ-nın Türkiyəni özünə qatmaq istəməməsi və ya vaxtı uzatması ilə bağlı “Avropada Türkiyə xofu” kimi
dəyətləndirilən bir yanaşmanın əsas xətləri 2004-cü ilin sentyabrında Aİ-nın rəsmisi tərəfindən formulə edilmişdir.
İttifaqın rəsmi mövqeyi sayılmayan və şəxsi mülahizə olaraq səciyyələndirilən bu yanaşmanın müəllifi Aİ-nın daxili
bazar və vergi üzrə komissarı hollandiyalı F.Bolkenşteydir. Onun baxışını ifadə edən əsas tezislər bunlardır: 1)
siyasətin anası sayılan demoqrafiya Avropa üçün təhlükədir və 70 milyon əhaliyə malik olan Türkiyənin Aİ-na
üzvlüyü bu qurumun partlaması və məhvi ilə nəticələnəcəkdir; 2) gəncliyi və dinamikliyi üzündən yeganə super
dövlət statusunu qazanan ABŞ-ın yeni iqtisadi gücə çevrilən Çinin qarşılığında Avropanı da “islamlaşmaq”
təhlükəsi gözləyir; 3) Türkiyənin ittifaqa qəbul edilməsi Zərif sistemi dağıdacaq və tam inteqrasiya olunmuş Avropa
super dövlətinə dair arzular puça çıxacaqdır; 4) Onun Aİ-na üzvlüyü kənd təəsərrüfatı, regionların inkişafı, habelə
digər sahələrdə problemlər yaradacaqdır və Avropa bu əsrin sonuna yaxın ABŞ araşdırmaçısı B.Lyuisin də yazdığı
kimi Şimali Afrika və Yaxın Şərqin davamçısı olacaqdır
Türkiyənin Aİ-na qəbulunu “şərtli” müdafiə edənlərin dəlilləri diqqətçəkicidir.
Bu mövqedə duranların
qənaətinə görə, Türkiyənin ittifaqa üzvlüyü qaçılmazdır və işin müəyyən şərtlər çərçivəsində gerçəkləşdirilməsi
daha düzgün olardı. “Şərtlər sistemi” həm qəbuldan öncəki həm də müzakirə vaxtına dair məsləhətləşmələr və
üzvlük mərhələlərini ehtiva edən tədbirlərin məcmusundan ibarətdir. Burada qəbul öncəsi görülməli olan işlər və
əvvəllər götürülmüş öhdəliklərə əməl olunması nəzərdə tutulur. Bu konteksdə Aİ-nın bəzi strukturları, xüsusən də
Türkiyənin İttifaqa üzvlüyünün üzvlüyünün ardıcıl əleyhdarı kimi tanınan Avropa parlamenti son vaxtlarda yeni
şərt-tələblərlə çıxış etmişdir. “Ostlander hesabatı” adlı sənədin Avropa parlamentində müzakirəsi zamanı
(2.IV.2004) səsləndirilən fikirlər bunu yaxşıca sübut edir. Hesabatda Türkiyənin Aİ-na qəbul edilməsi üçün yerinə
yetirilməsi mütləq tələb olunan məlum Kopenhagen siyasi meyarlarının tamamilə reallaşdırılmasının vacibliyi
vurğulanır.
Türkiyənin ittifaqa üzvlüyünü mümkün və hətta zəruri sayanların fikrincə Türkiyənin ittifaqın hüdudlarından
kənarda saxlanılması aşağıdakı mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər: 1)Ölkədə pantürkizmin canlanması və onun
şərqə yönəlməsi; 2)Demokratik dəyərlərdən uzaqlaşaraq və islahatlardan imtina edərək radika islama meyillənməsi;
3)Dövlətin Orta Şərqə, Mərkəzi Asiyaya və Qafqaza üz tutması və bununda Aİ-nın mənafelərinə uyğun olmaması;
4)Balkanlarda, Qafqazda və digər regionlardakı konfliklərin həllinin daha da ləngiməsinə və həmin ərazilərdə sülh
və sabitliyin bərqərar olmasına müxtəlif cəhətdən təsir göstərməsi; 5)Onun təhlükəsi bir düşmənə çevrilməsi və
başda Almaniya olmaqla Aİ üzv ölkələrdə çoxlu türklərin yaşamasının ciddi roblemlər yarada bilməsi və s.
Hazırda İttifaqdakı Türkiyə tərəfdarlarının önündə Almaniya dayanır. Təqribən 18 il Almaiyanın xarici
siyasətinə rəhbərlik etmiş H.Genşer “Bild” qəzetinin internet səhifəsində yaxın tarixin bir hadisəsini xatırladaraq
bildirmişdir ki, “Türkiyəyə Avropa vədi AFR-in ilk kansleri K.Adenauer dönəmində verilmişdir”6. “Almaniya və
Avropa bu sözündən geri dönə bilməz” deyən diplomat Türkiyənin də görməli olduğu işləri vurğulayaraq eyni
zamanda yunanların uzlaşmaz mövqeyinə görə Aİ-nı da günahlandırmış və “Aİ Türkiyənin reallıqlarını diqqətə
alaraq Ankaranın önünə həqiqi perspektivlər açmalıdır, biz bu günədək adada qalıcı bir həll yolu tapılması yönündə
xeyli cəhd etmişik"deyə bildirmişdi7
Almaniyanın İttifaqa Türkiyənin də qatılmasına müsbət yanaşması onun geostrateji maraqlarından irəli gəlir.
Türkiyə ilə xoş münasibət Almaniyaya “Leben-sraum”un (Həyati məkanın) arxa bağçası hesab olunan Mərkəzi və
Şərqi Avropada patronajlıq imkanı yaradar və Almaniya liderliyindəki Mərkəzi Avropa bütün qitəyə hökm edər,
Bismarkın ideyaları gerçəkləşər.
Digər bir qrup mövqeyə görə isə İttifaqın bu ölkəsiz qlobal bir güc durumuna durumuna gəlib çıxması çətin
olacaq, çünki həmin dövlətin geosiyasi yerləşməsi qlobal manevrlər üçün sanballı əsaslar verir.
Türkiyənin Aİ-na qəbulunun perspektivlərini ABŞ-ın Avropa və Kiçik Asiya münasibətləri kontekstində
dəyərləndirən baxışlar da mövcuddur. Türkiyə-Aİ əlaqələrinin gələcəyini bu və ya digər tərəfdən ABŞ-ın siyasətilə
bağlayan bağlayan mülahizə və yanaşmalar diqqətçəkicidirlər. Yəni burada Türkiyənin ittifaqa üzvlüyünün
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perspektivini ABŞ-Qərbi Avropa və Amerika-Anadolu münasibətlərinin asılılığına keçirən mövqelər önə çıxır.
Bununla əlaqədar olaraq iki qrup mövqe maraq doğurur.
Birincisi Türkiyə İttifaqa ABŞ vasitəsilə gəlmək istəyir tezisindən çıxış edərək qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ
Türkiyənin Aİ-na tam şəkildə qatılmasında maraqlıdır və bu aşağıdakı amillərlə şərtlənir: 1) Aİ-na daxil olan və
problemlərini həll edərək demokratiya və iqtidasi inkişaf sahələrində yüksələn bir Türkiyə ABŞ üçün güclü müttəfiq
deməkdir. Çünki, qlobal Amerika siyasətinə görə Orta Şərqdə tarazlığın ABŞ və qlobal dünya üçün istənilən sabitlik
durumuna qovuşdurulması belə bir Türkiyə sayəsində daha asan başa gələ bilər; 2) Türkiyənin Aİ-na qəbulu və
sonrakı güclənməsi İttifaqın daxilində əsas söz sahibi sayılan və ABŞ-a qarşı rəqib kimi güvvətlənən FransaAlmaniya cütlüyünün mövqelərini zəiflədə bilər.; 3) ABŞ Türkiyənin Aİ ilə yaxınlaşmasını və ona daxil olmasını
Yaxın və Orta Şərqdə, Qafqazda, habelə Mərkəzi Asiyada demokratikləşmə prosesinə qüvvətli təkan kimi
qiymətləndirir; 4) ABŞ diplomatlarının fikrincə Türkiyənin İttifaqa buraxılmaması onun Rusiya ilə yaxınlaşmasına
rəvac verə bilər
ABŞ eyni zamanda qərb tərəfindən rədd olunan Türkiyənin radikal islama üz tutması ehtimalından da
qayğılanır. NATO-nun İstanbul sammitində Türkiyə-Aİ münasibətlərinin gələcəyinə dair fikir bildirən İtaliya
hökumət başçısı Berluskoni Türkiyəni daim dəstəklədiyini bildirərək Avstriya ilə Fransanın bu məsələdə əks mövqe
tutduqlarını xatırlatmağı da unutmamışdır. 2004-cü ildə Aİ konstitusiyasının qəbul olunduöu zirvə toplantısından
sonra BBC-yə verdiyi açıqlamada İngiltərənin baş naziri T.Bleyer Aİ üzvlərinin sayının bir neçə il ərzində 28-ə
çatacağı və Türkiyənin də İttifaqa üzv olacağını vurğulamışdı8.
2005-ci il Türkiyə ilə müzakirə tarixinin başlanmasından az sonra Avstriyanın birdirdiyi mövqe də maraq
doğurur. Avstriya tələb etmişdi ki, Türkiyə ilə danışıqlar prosesi onun Avropa İttifaqında tamhüquqlu üzvlüyünü
yox, imtiyazlı partnyorluq statusunu nəzərdə tutsun.2
Türkiyənin Aİ-na qəbulu ilə bağlı vaxtaşırı ortaya çıxan mövqelər sırasında Rusiyanın da yanaşması maraq
doğurur. Türkiyənin Aİ-na daxil olacağı təqdirdə İttifaqın sərhədləri Türkitə vasitəsilə Rusiya hüdudlarına daha da
yaxınlaşmış olar, türk iş adamlarının Rusiyadan xammal və s. almaları azalar, Bosfor və Dardanel boğazlarının Aİnın ərazi sularına çevrilməsiylə Rusiyanın yükdaşıyan tankerlərinin boğazlardan keçmələrinə problemlər yarana
bilər. Üzvlük müzakirələrinin başlanmasına qədər Ermənistanda ikili fikir mövcud idi. Xarici işlər naziri Oskanyana
görə Türkiyə nəinki İttifaqa üzvlüyə, hətta müzakirələr aparılmasına belə layiq deyil. Digər bir qrupun fikrincə isə
Türkiyənin İttifaqa üzvlüyü Ermənistanı Aİ ilə qonşu edəcək və sərhədlərin açılmasına müsbət təsir göstərəcək.
Bu gün Türkiyənin iqtisadiyyatının getdikcə böyüməsinin fonunda Aİ iqtisadiyyatının böhran yaşamasının
Türkiyə ilə danışıqların genişləndirilməsi ehtimalını artırdığını deyən baxışlar da az deyil5
Beləliklə, Aİ-nın aparıcı üzvlərinin yanaşmalarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq və formulə etmək olar: 1)
Almaniya Türkiyənin İttifaqa üzvlüyünü dəstəkləyir və “40 il öncə Türkiyəyə söz vermişik. İndi Türkiyə İslahatlarla
irəliməni təmin etdiyinə görə sözümüzü yerinə yetirməliyik; 2) İngiltərə və Yunanıstan Türkiyənin Aİ-na qəbuluna
tərəfdardırlar; 3) Fransa, İtaliya, Hollandiya, Avstriya və digər dövlətlərdə isə Türkiyənin İttifaqa qəbulu ilə bağlı
iqtidar-müxalifət, habelə ictimaiyyət arasında kəskin fərqli baxışlar mövcuddur. Fransanın narahatlığının əsas səbəbi
odur ki,əhalisi yalnız Almaniyadan az olan və bu göstəriciyə görə Fransanı artıq üstələyən Türkiyənin birliyə
qəbulunun Aİ idarəçiliyində ona üstünlük qazandıracağı ehtimalı isə ciddi təşviş yaradırdı.
Türkiyənin xarici siyasət məsləhətçisi Türkiyəyə İttifaq tərəfindən daxil olacağı zamanla bağlı konkret bir
vaxtın verilməsinin və bu müddət ərzində konkret hərəkət planının həyata keçirilməsini daha məqsədəuyğun
sayaraq Bolqarıstan və Rumıniya təcrübəsini ( bu dövlətlərə Aİ tərəfindən 2007-ci ildə üzvlük veriləcəyi bildirilmiş,
lakin 2003-cü ildə üzvlüyə qəbul edilmişdilər) misal gətirmişdir9
Türkiyə Avropa İttifaqı münasibətlərində xüsusilə qeyd edilməli olan bir sıra amillər vardır: 1) Türkiyə Aİ
əlaqələri ziqzaqvari model əsasında inkişaf etmişdir; 2) Türkiyənin İttifaqa tam üzvlüyə dair ardıcıl xətt yeritməsi
onlar arasındakı əlaqələrin davamlılığını şərtləndirən başlıca faktor olmuşdur; 3)Türkiyənin İttifaqa qəbulu yolunu
əngəlləyən “görünməyən maneələr” də mövcuddur. Bunlar tarix, din, mədəniyyət və s. ilə bağlıdır; 4) Avopanın
təhlükəsizliyi problemi İttifaq-Türkiyə əməkdaşlığında müəyyənedici amil olmuşdur; 5) Türkiyənin İttifaqa
qəbulunu əngəlləyən amillər sırasında rəsmi Ankaranın ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı da vurğulanır; 6) Müasir
dünyada gedən bir sıra proseslər, 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonrakı şərait, ərəb dünyasında baş verən
hadisələrin fonunda Türkiyənin istər regionda istərsə də dünyada rolu artmaqdadır
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Türkiyə-Aİ münasibətlərinin gələcəyi və ölkənin İttifaqa qəbulu məsələsində “Azərbaycan amili”nin də
xüsusi önəm daşımasına dair baxışların sayı artmaqdadır. Aİ-nın “Yeni qonşuluq” siyasəti də bu məsələni xeyli
aktuallaşdırır. Burada İttifaqın Xəzər neftinə dair layihələrin gerçəkləşməsindəki maraqları, regional
kommunikasiya xətlərinin işləməsi və bu çərçivədə Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması, Dağlıq Qarabağ
probleminin həlli və digər məsələlər diqqəti daha çox cəlb edir.
Aİ qurumlarında uzun müddət müzakirə olunan məsələlərdən biri də Türkiyəyə müzakirə tarixinin verilməsi
idi və nəhayət 2004-cü ilin dekabrında Brüssel zirvə toplantısında Türkiyənin mövqeyi qəbul olundu və Aİ-nın irəli
sürdüyü bir sıra şərtlər Türkiyə tərəfindən “Kopenhagen kriteriyalarından kənar heç bir tələb qəbul edilə bilməz”
deyə cavablandırıldı. Yəni Kipr məsələsinə dair protokol, Ermənistanla sərhədlərin açılması, “erməni soyqırımı”nın
tanınması tələblərinin reallaşdırılması mümkünsüzdür. Müzakirələrin sonunda Brüssel razılaşmasına nail olundu və
R.T.Ərdoğanın ifadəsilə desək türk milləti “səssiz inqilab” həyata keçirdi və 2005-ci il 3 oktyabr tarixində
müzakirələr başlandı
Aİ ilə Türkiyə arasındakı üzvlük müzakirələri azı 10 il müddətində davam edə bilər. Türkiyənin İttifaqa tam
üzvlüyü yalnız 2015-ci il və ya ondan sonra gerçəkləşə bilər. Halbuki indiyədək Aİ-na qatılanlar üçün bu müddət
təqribən 4-5 il olmuşdur.
Ötən ilin əvvəli Baş nazir Rəcəp Tayyib Ərdoğan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatını Avropa İttifaqına
alternativ olaraq göstərmişdi. Lakin, Türkiyənin NATO-ya üzvlüyü nəzərə alınsa, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə
yaxın əlaqələr real görünmür. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Türkiyəni qəbul etməyə meylli deyil, çünki onu Qərbin
hissəsi kimi görürlər. Türkiyə və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvlərinin Suriya məsələsində də müxtəlif
mövqelərdə dayanır. Ankaranın diplomatik baxımdan getdikcə daha da təcrid olunur3.
Bütün bu narahatlıqlardan sonra 2013-cü ilin noyabrında Aİ-nin Avropa məsələləri üzrə nazirləri
Lüksemburqda görüşərkən deyiblər ki, üç il yarımlıq fasilədən sonra danışıqlar noyabrın 5-də yenidən başlayacaq.
Türkiyə hökümətinin sözçüsü yeni danışıqları "dönüş nöqtəsi" adlandırıb. Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan
deyib ki, dövlətin yüzilliyinə - 2013-cü ilə qədər Türkiyənin Avropa İttifaqının üzv olacağını gözləyir. O işarə edib
ki, bu baş verməsə, Türkiyə üzv olmağa cəhdlərini dayandıracaq.4
Avropa İttifaqının praqmatik düşüncəli liderləri və Avropa İctimaiyyətinin mütərəqqi baxışlı dairələri belə bir
mövqedə həmrəydirlər: Türkiyənin İttifaqa üzvlüyü Şərqlə Qərbin və islamla xristianlığın yaxınlaşmasında böyük
önəmə malikdir. Bundan isə həm Avropa həm Türkiyə, bütövlükdə isə bütün dünya qazana bilər.
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“BÖYÜK ORTA ŞƏRQ” LAYİHƏSİNİN BAŞLICA MƏQSƏD VƏ İSTİQAMƏTLƏRİ
2004-cü ildə əsas məqsədi Mərakeşdən Çin sərhədlərinə qədər 22 ölkənin siyasi və iqtisadi
coğrafiyasının dəyişdirilməsi olan “Böyük Orta Şərq layihəsi” irəli sürülüb. XX əsrin sonlarından, Qərbin və
dünyanın lideri olmaqla, ABŞ-ın Orta Şərqlə bağlı həyata keçirməyə başladığı proqram, ümumiyyətlə, Yaxın
və Orta Şərqdə baş verən gərginlikləri dərinləşdirməklə maraqların toqquşduğu mərkəzi Orta Şərq olaraq
müəyyən
etdi. Çünki
ABŞ-ın
gizlədə
bilmədiyi
və hətta
gizləməyə çalışmadığı strateji
maraqları Orta Şərqdə həll olunurdu. ABŞ-ın nəzərdə tutduğu Orta Şərq proqramının həyata keçirilməsi
bu ölkənin dünyanın gələcəyi ilə bağlı planlarının təminatı demək idi.
Açar sözlər: Yaxın Şərq, ABŞ, demokratiya, layihə, maraqlar
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТА “ВЕЛИКОГО БЛИЖОГО ВОСТОКA”
В 2004 году был начат проект «Большой Ближний Восток» основная цель которого была
переменa политическoй и экономическoй географии 22-ух стран от Марокко до границ Китая. C kонцa
ХХ века, США будучи мировым и западным лидером, начал осуществлять программу которая определил Ближний
Восток как центр происходящих напряженности в среднем и ближнем
ке. Потому что cтратегические интересы США, которых США не мог и даже не хотел скрыть,
решались на Ближнем Востоке. Pеализациya программa США o Ближнeм Востокe
имело большоезначение в обеспечение планов этой страны в связи будущего мира.
Ключевые слова: Ближний Восток, США, демократия, проект, интересы
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MAİN GOALS AND DIRECTIONS OF “THE GREAT MİDDLE EAST” PROJECT
In 2004, the "Greater Middle East" project which main goal was to change political and economic geography of 22 countries from Morocco to the borders of China was initiated. The late twentieth century, US as
a leader of the West and the world, began to implement the program on the Middle East which deepened tensions in the Middle East and identified the Middle East as the center of conflict of interests. Because strategic
interests of US that he couldn’t hide and even didn’t want to hide were being solved in the Middle East. Implementation of the Middle East program of the US was guarantee of US’s future plans about the world.
Key words: Middle East, USA, democracy, project, interests
“Böyük Orta Şərq” layihəsi 1997-ci ildə ABŞ-da meydana gəlmiş və “Yeni Amerikan Əsri Layihəsi”nin
tərkib hissəsi olaraq hazırlanmışdır. Həmin Şərq layihəsinin ehtiva etdiyi fəaliyyət sahəsi hələ rəsmən elan
edilməmişdir. İstənilən vaxt yeni bir ölkənin bu sahəyə daxil edilməsi mümkündür. Yaxın gələcəkdə Cənubi
Asiya, Orta Asiya, İndoneziya və Malayziyanın da “Böyük Orta Şərq” layihəsinə daxil ediləcəyi gözlənilir.
Hələ 90-cı illərdə Böyük Orta Şərq layihəsi haqqında ABŞ siyasi dairələrində danışılsa da, bu layihənin siyasi
səhnəyə çıxarılması 2001-ci il sentyabr hadisələrindən sonraya təsadüf edir. Əvvəllər İsrail də “Böyük Orta
Şərq” layihəsinə daxil edilmişdi, lakin hal-hazırda ABŞ bunu dilə gətirməməkdədir. “Böyük Orta Şərq”
layihəsinin qarşılaşdığı ən mühüm problemlərdən biri də məhz budur.
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ABŞ-ın strateji planlarında “Böyük Orta Şərq” layihəsinin hədəfləri aşağıdakı kimi göstərilir:
Siyasi hədəflər- bölgə ölkələrindəki rejimlərin və idarəçiliyin daha demokratik xüsusiyyətlər
qazanması, beynəlxalq sistemə inteqrasiya və ABŞ-ın yaratdığı qlobal və regional ortaqlıq içində yer əldə
etmək;
Təhlükəsizlik hədəfləri- qlobal sistemə təhlükə törədərək bu coğrafi məkandan qaynaqlanan təhdidlərlə
fəal mübarizə aparmaq, qlobal və hərbi maraqları buna uyğun tənzimləmək və bölgədəki nizami hissələrin
sayını artırmaq;
İqtisadi hədəflər- bölgə ölkələrində iqtisadi artımı təmin etmək, enerji gəlirlərindən asılılığı azaltmaq
və əhalinin rifah səviyyəsini yüksəltmək;
Ticari hədəflər- bölgədə yaradılacaq “Middle East Free Trade İnitiative” ilə ABŞ və bölgə ölkələri
arasında qarşılıqlı ticarəti genişləndirmək;
Enerji hədəfləri- bölgənin enerji mənbələrinin, istehsalı və daşınma yollarının təhlükəsizliyinin təmin
etmək, enerji qiymətlərini sabit saxlamaq.
Böyük Orta Şərq Layihəsinin həyata keçirilməsi mövzusunda ABŞ rəsmi dairələrində iki fikir
mövcuddur. Liberallar bu layihənin daha uzun müddətli və mümkün olduğu qədər dinc yollarla həyat
keçirilməsinin tərəfdarı olmuşlar. Corc Buşun prezidentliyi dövründə ABŞ-ın xarici siyasətinə hakim kəsilmiş
yeni mühafizəkarlara qarşı yeni liberal fikirləri müdafiə edən Roland Asmusun Kenned Pollakla birlikdə
qələmə aldıqları və Vaşinqton Post qəzetnin 22 iyun 2003-cü il tarixli sayında dərc edilmiş “The Neoliberal
Take on the Middle east” (Orta Şərqin Neoliberal nöqteyi-nəzərdən Müzakirəsi) başlıqlı məqalədə deyilir: “
Orta Şərq regionundakı təhlükələrin aradan qaldırılması yalnız NATO-nun soyuq müharibə dövründə SSRİ-ə
qarşı tətbiq etdiyi uzun müddətli və geniş əhatəli bir layihə ilə mümkündur. Orta Şərqdə yeni mühafizəkarların
düşündükləri kimi güc tətbiq edilərək nəticə əldə etmək mümkün deyil, bu yalnız Avropalı müttəfiqlərimizin
də işbirliyi ilə tətbiq ediləcək iqtisadi, ictimai, mədəni və siyasi cəhətləri özündə birləşdirən geniş əhatəli
layihə ilə mümkün ola bilər”
Böyük Orta Şərq layihəsi 90-cı illərdə beynəlxalq münasibətlərin elmi lüğətində işlənsə də, həqiqətdə,
planın mahiyyəti 12 dekabr 2002-ci ildə ABŞ Dövlət Katibi Coln Powell’in “Heritage Forundation”-da etdiyi
çıxışında “ABŞ – Orta Şərq Əməkdaşlıq Təşəbbüsü”nün (The U.S. – Middle East Partnership İnitiative)
başladığını qeyd etməsi ilə açıldı.
Powell, 2003-cü ildə 90 milyon dollar həcmində olan proqramın məqsədinin Orta Şərqdə siyasi və
iqtisadi inkişafı, qadınların təhsil səviyyəsinin qaldırılması, azadlıqların genişləndirilməsi və
bərabərhüquqluğun təmini olduğunu bildirdi. Bu proqramın həyata keçirilməi ABŞ Xarici İşlər üzrə məsul
şəxs Richard Armitage’ə və Orta Şərq bürosunun rəhbəri Elizabeth Cheney’ə həvalə edildi. ABŞ – Orta Şərq
Əməkdaşlıq Təşəbbüsü, 15-17 Sentyabr 2003-cü ildə Manamada eyniadlı forum təşkil etdi və 28-30 Sentyabr
tarixlərində Detroitdə (ABŞ) “Ərəb İqtisadi Forumu”na ev sahibliyi etdi.
2004-cü ilin iyununda “Sea İsland”da təşkil edilən “G8” görüşündə təqdim ediləcək “G8 və Orta Şərq
Əməkdaşlığı” adlı sənəd, Londondan ingilis dilində yayımlanan “Al Hayat” qəzetində 2004-cü ilin fevral
ayında yayımlanmışdı. Amerika Şərqi Avropa ölkələrində demokratikləşmə prosesinin əsasını qoyan Helsinki
razılaşmasını Orta Şərqə də tətbiq etmək istəyirdi. Bu razılaşmaya qol çəkən ölkələrdən insan hüquqlarının
qorunmasına və vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsinə dair vədlər alınırdı. 2004-cü ildəki G8
görüşüşünün nəticəsi olaraq, “Böyük Orta Şərq Planı”nın adı “Böyük Orta Şərq və Şimali Afrika Təşəbbüsü”
olaraq dəyişdirildi.
Mahir Kaynak layihənin məqsədi haqqında bildirmişdir: “Bu layihənin əsl məqsədini anlamaq üçün
ABŞ-ın həqiqi probleminin nə olduğunu və nəyi həll etmək istədiyini bilmək lazımdır. Bəziləri məsələyə
sadəcə hərbi baxımdan yanaşır və Orta Şərqin hərbi strateji baxımdan da önəmli olduğunu söyləyirlər. Buna
görə də ABŞ-ın hərbi statregiyası üçün önəmli ola bu regiona yerləşmək istədiyini bildirirlər. Bu biraz
mübaliğəli bir iddiadır. Çünki ABŞ-ın hal hazırda qarşılaşdığı hərbi təhdid keçmişdəkindən çox daha azdır.
Yəni, Sovetlər İttifaqı zamanındakı təhdiddən daha aşağı səviyyədə bir təhdidlə qarşı-qarşıyadır, Rusiya
baxımından. Və onsuzda ABŞ da təhdiddən bunlardan gəldiyini söyləmir. İran, İraq, Şimali Koreya kimi bir

327

neçə kiçik anlamsız, öz gücü ilə müqayisə edilməyəcək gücləri göstərir və deyir ki, bunlara qarşı mən hərbi
baxımdan bir növ belə yerlərə daxil oluram. Bu doğru deyildir. Anlamsızdır. Hərbi baxımdan hesaba
alınmayacaq dövlətlərdir bunlar.
İkincisi, bəziləri deyirlər ki, əslində ABŞ neftin və enerji resurslarının mövcud olduğu regionu nəzarəti
altına almaq istəyir. Diqqət etsəniz görərsiniz ki, Böyük Orta Şərq layihəsi dünya resurslarının çox önəmli
hissəsini özündə cəmləyən bölgələr əhatə edir. Biz bunun da doğru olduğunu düşünmürük. Çünki enerjiyə
nəzarət etmək demək, onun quyularına üstündə əsgərlər yığmaq deyildir. Dünya iqtisadiyyata hakim
olduğunuz zaman onsuzda o bölgəyə nəzarət etmiş sayılırsınız. Amerika Birləşmiş Ştatlarının da bu mənada
hər hansı rəqibi belə ola bilməz.
Bir başqa tərəfdən yanaşdığımız zaman aydın görünür ki, bu Böyük Orta Şərq layihəsinin əhatə etdiyi
ölkələr bir İslam coğrafiyasına aiddir. O zaman ortaya belə bir sual çıxa bilər ki, məsələn bu bir dini bir
narahatlıq mı? Və Amerika Birləşmiş Ştatları Xristianlığa qarşı bir İslam ayaqlanmasının qarşısınımı almağa
çalışır? Amma belə bir narahatlığın olduğuna da inanmıram. Çünki buradakı insanların dinini dəyişmək kimi
məqsədləri yoxdur. İslam olaraq qalacaq bu ölkələr. İslamın varlığı bir təhdid yaratmır. Bir insanın müsəlman
olması mütləq onu ABŞ-la qarşılaşacağı anlamını verməz. Hətta keçmişdə də belə bir şey yaşanmamışdır. Bir
çox islam ölkəsi ilə ABŞ müttəfiqdir.” (2, 132)
Bir çoxları bunu söyləyir ki “ABŞ-ın bir həqiqətə ehtiyacı var mı?”. Bəli, ABŞ-ın da bir gerçəyə ehtiyacı
var. Birincisi və ən önəmlisi, öz ölkəsində olan aydın, dürüst və humanist insanları inandırmaq. Dünyanın bir
çox elm xadimləri bu ölkədə yaşadığı göz önündədir və bu insanları razı salmadan ABŞ-ın bir yeri işğal etməsi
və ya bir yerə hücumu düşünülməz. ABŞ vəhşi kapitalizmin atası, imperializmin mərkəzi ola bilər, amma
orada yaşayan və özünü insanlıq üçün çalışdığını düşünən və uğrunda ömrünü verən insanlar var. Xalqı birbaşa
iqtidar təsir edə bilməz, xalqa ölkənin aydınları təsir edə bilər. Bunu onlar yaxşı bilir və bu şərait insanları razı
sala bilmək üçün yaradılır. Bu insanları və xalqı razı salmaq üçün öz nəzəriyyələri ilə onlara nələr ola
biləcəyini anladırlar. Bunlar olduqdan sonra siyasilər dövrəyə girir. İkincisi də, dünya ictimaiyyətinin dəstəyini
almağa çalışır. Bütün ölkələrdə ən təsir edici toplum təəssuf ki yəhudilər sayılır və razılığın verilib
verilməməsi İsraildən bildirilir.
Böyük Orta Şərq layihəsi sözdə “insan hüquqları, demokratikləşmə, azad mətbuat” və s. olsa da, açıq
aydın gördüyümüzdə və ya Qərb gözü ilə baxdığımızda nə qədər məsum, nə qədər insani, nə qədər müasir bir
layihə demək olar. Lakin bu sadalanan “işıltılı sözlər”in başqa məqsədləri vardır. Əsas hədəf Orta Şərqdə
qlobal hegemonluğa nail olmaq və təbii ki, İsrailə “həyat və kökmranlıq bölgəsi” açmaqdır.
Öz enerji resurslarını tükənəcəyini düşünərək bu bölgədəki resursları əldə etmək, ABŞ-ın həyati
maraqlarından biridir. Bəs layihənin tək səbəbi bölgədəki yeraltı və yerüstü resurslarmı ?
Özünə rəqib ola biləcək potensial gücün qarşısını almaq
Neft, təbii qaz və s. kimi resurslar üzərində nəzarət əldə etmək
İsrailin təhlükəsizliyi təmin etmək
Aİ, Çin, Rusiya və Yaponiya kimi ölkələri bu resurslardan uzaq tutmaq
Dörd din üçün müqəddəs sayılan yerlərdə müsəlman əhalisini yox etmək. Bunun adını da onlara görə
var olan İslami terror deyə adlandırılan terroru bitirmək ilə son bulması
Nəyə görə Orta Şərqin ehtiyatları?
Dünyanın təsdiqlənmiş təbii qaz ehtiyatlarının 34%-i Orta Şərqdədir.
Neft istehlakı 2003-cü ildə 66 milyon barel idisə, 2020-ci ildə 119 milyon barel olacaqdır.
Orta Şərq neftinin keyfiyyəti yüksək və malliyyəti isə ucuzdur.
Orta Şərq dünya neft resurslarının 65.4%-inə sahibdir. Bu ehtiyat 1.047 milyard bareldir. Misir,
Əlcəzair, Liviya və Tunisin ehtiyatları dünya ehtiyatlarının 69.6%-inə çatmaqdadır.
Orta Şərqin potensial ehtiyatları isə 252.5 milyard bareldir.
2002-ci ildə Orta Şərq qlobal neft ehtiyacının 41.4%-ini qarşılamışdır.
Gələcəyin qlobal neft ehtiyacını ödəyə biləcək və bu məqsədlə istehsalı arta biləcək bölgə Orta
Şərqdir.
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Şimali Amerikanın 2025-ci ilədək Orta Şərqdən alacağı neft 85% artacaq, bunun böyük bir hissəsi
ABŞ-da istehlak olunacaq.
2025-ci ilədək Avropanın Orta Şərqdən neft idxalı 57 %, Yaponiyanın 50%, Sakit okean sahilində
inkişaf edən ölkələrin 100% və Çinin 500% artacaqdır.
Rəqəmləri nəzərə alsaq, ABŞ-ın gələcəkdə Böyük Orta Şərq layihəsini gerçəkləşdirməkdən başqa
çarəsi yoxdur.
ABŞ-ın Orta Şərqdə düşdüyü bataqlıq nəticəsində onun regional müttəfiqə ehtiyacı var idi ki, bu da
ABŞ-ın Türkiyəyə olan ehtiyacını müəyyənləşdirirdi. ABŞ-ın İraqdan tam çıxacağı müəyyənləşdikdən sonra,
İraqın hansı regional gücün təsiri altına düşməsi məsələsi ABŞ-ı narahat etməyə bilməzdi, belə ki, regionda ən
böyük güc sayılan İran İraqla həmsərhəd ölkə idi. Bu baxımdan ABŞ İraqın İran təsir dairəsinə düşməsindənsə,
Türkiyə nüfuzu altına düşməyi tərcih etdi. Bu baxımdan Türkiyəyə ehtiyacın olması təbii hal idi. Eyni
zamanda modelin həyata keçirilməsi üçün Türkiyə örnək ölkə olaraq uyğun görülmüşdür. Türkiyənin coğrafi
yerləşməsi, əhalisinin sayı, böyüklüyü, Yaxın Şərqdə etibarı, yetərli olmasa da demokratiya təcrübəsi, Qərb ilə
münasibətləri bu seçimde təsirli olmuşdur. (5)
Bu ehtiyac ABŞ siyasətinin İraq bataqlığından çıxmasından sonra da davam etdi. AKP dönəmində Orta
Şərq türk xarici siyasətində mərkəzi bir yeri tutdu. Hökumətin keçmişdə islamçı bir xətti təmsil etməsi
Türkiyənin Orta Şərqdə təsirinin artmasına təkan verən səbəblərdən idi. Türk və ABŞ-ın bəzi məhdud
çevrələrinin iddialarının əksinə, Türkiyənin Orta Şərq bölgəsində fəallaşması ABŞ-a qarşı atılan bir addım
deyildi. Tam əksi, ABŞ bəzi halları saymasaq, Türkiyənin bu təşəbbüsünü tam olaraq dəstəklədi. Bunun
aşağıdakı səbəblərini göstərmək mümkündür:
1) İlk öncə ABŞ-ın Böyük Orta Şərq Layihəsi çərçivəsində, Genişləndirilmiş Orta Şərq regionunda
demokratikləşmə proseslərinin başladılması və AKP kimi bir partiyanın idarəçiliyi altında olan Türkiyənin bu
regiona örnək, model olaraq təqdim edilməsi.
2) AKP hökuməti bir tərəfdən Suriya, İran, Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkələrlə əlaqələri inkişaf
etdirməklə yanaşı, İsraillə də bağlarını qoruyub saxlamışdı və ən azı 2009-cu ilə kimi kəsintisiz əlaqələr
mövcud olmuşdur. Ayrıca, ABŞ-dakı İsrail lobbisiylə də münasibətlərə önəm verilirdi.
3) İraqın işğal olunması səbəbilə, ABŞ artıq Yaxın Şərqdə siyasət yürütməkdə çətinliklər çəkməyə
başlamışdı. ABŞ-ın İraqda boşaltdığı yeri İran kimi ABŞ üçün problemli bir ölkənin yerinə, yaxın müttəfiqi
Türkiyənin doldurması ABŞ-ı bir baxımdan məmun edirdi.
4) Bu dönəmdə ABŞ NATO-nun Orta Şərqə yönəlməsini səy göstərirdi və bölgədə tək NATO üzvü
olan Türkiyə bu çərçivədə önəmli bir rol oynayırdı.
5) Türkiyə, xüsusilə İraqın işğalından sonra regionda təsiri artan İranın Suriya ilə bağlarını kəsmək və
ya azaltmağa çalışırdı. Türkiyənin Suriya ilə yaxın əlaqələrinin qurulması bu ölkəni İrandan uzaqlaşdıracağı və
Türkiyənin vasitəçiliyi ilə Qərb sisteminə yaxınlaşdıracağı kimi, İsrail ilə də əlaqələrin münbitləşməsini
tezləşdirəcəkdi (1,249-256)
Bununla eyni zamanda, Türkiyənin Orta Şərq siyasətində zaman-zaman ABŞ-ı narahat edən məqamlar
da olurdu. Hökumətin izlədiyi “qonşularla sıfır problem” siyasəti müsbət qarşılansa da, bu siyasətin İran kimi
bir ölkəni də əhatə etməsi ABŞ-ı qane etmirdi. ABŞ-ın İran üzərindəki təzyiqini artırdığı bir mühitdə və hətta
nüvə təsisi məkanlarının bombalanması ehtimalının müzakirə olunduğu bir dönəmdə, Türkiyənin həm
qarşılıqlı ziyarətlər təşkil etməsi, həm də 2007-ci ildəki kimi təbii qaz sazişinin imzalanması ABŞ-ı narahat
etməyə başladı. Sırf ABŞ-ın Türkiyə üzərindəki təzyiqləri sonradan bu sazişin reallaşmamasına səbəb oldu.
Buna baxmayaraq, yenə də ABŞ Türkiyənin İranla əlaqələrində, İranın nüvə enerjisi məsələsində MAQATE
ilə əməkdaşlıq etməsinə istiqamətləndirməkdə rol oynamasını istədi və Türkiyə də bu istiqamətdə mesajlarını
vaxtaşırı İrana çatdırmışdır.
Vaşinqton İnstitutunun mütəxəssislərindən Soner Çagaptayın 2007-ci ildə hazırladığı “Türkiyədə Xarici
Siyasətin Gələcəyi” başlıqlı hesabatında Turkiyə xarici siyasətini Qərb dünyasından qopma və İslam
millətçiliyinin yüksəlişə keçid kimi qiymətləndirirdi. Soner Çagaptaya görə, “AKP-nin həyata keçirdiyi Strateji
Dərinlik nəzəriyyəsi əslində neqativ bir konsepsiya deyil. İlk baxışda bu konsepsiya Türkiyənin 1990-cı
illərdəki “regional istiqamətli xarici siyasət” cəhdlərinə bənzəyir. Strateji Dərinlik nəzəriyyəsinə görə, Türkiyə
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Orta Şərq və Müsəlman dünyası, Qərb (Avropa və ABŞ) və Orta Asiya kimi “geosiyasi hövzənin” arasında
yerləşir. Türkiyə yalnız bu ərazilərlə və dolayısı ilə bütün qonşuları ilə münasibətləri inkişaf etdirsə, regional
güc ola bilər” (3, 26)
Ancaq müəllif bu siyasətin nəticələrinin problemli olduğuna iddia edir. Strateji Dərinlik nəzəriyyəsi
Türkiyənin Qərbdəki yerini təbii və məqsədəuyğun saymayıb, Türkiyənin Müsəlman dünyasına / Orta Şərqə ,
Qərbə verdiyi önəmi verməsini təklif edir. Bu nəzəriyyə Türkiyənin qərbyönümlülüyünü “əcnəbiləşmə” olaraq
adlandırıb, bu xarici siaysətin ölkəni “qlobal güc mərkəzlərinin regionda təmsilçisi” olaraq göstərdiyini iddia
edərək, Türkiyəni dünyəvi xarici siyasətdən uzaqlaşdırmaqdadır. Türkiyənin Qərbdən uzaqlaşaraq digər
“geosiyasi hövzələrlə” eyni məsafəyə yaxınlaşması soyuq müharibənin başlanğıcından bəri türk xarici
siyasətində ən vacib paradiqma dəyişikliyidir”(4,79).
Layihə Türkiyə üçün niyə təhlükəlidir? ABŞ-ın nefti nəzarət altına alması üçün tək yolu Orta Şərqdə
yerləşən bütün dövlətlərin parçalanmasına nail olmaqdır. Yəni Orta Şərqdə mövcud olan 22 ölkəni parçalayıb,
220 əyalət halına gətirərək bütün resursları əldə etmək istəməsidir. Türkiyə üçün əsas təhlükə Orta Şərqdə
yaradılacaq Kürd dövlətidir. Kürd dövlətinin qurulması Qarsdan Diyarbəkirədək olan ərazinin kürd torpaqları
olaraq qoparılması deməkdir. İllərdir ABŞ-ın bu layihəyə xərclədiyi pul hal hazırda 1 trilyon dollar olmuşdur.
Bu da sadəcə Orta Şərq üçün ABŞ öz ölkə iqtisadiyyatının onda birini bu regiona yönəltmişdir.
Bildiyimiz kimi, ABŞ təxminən 50 ildir Yaxın Şərq və Şimali Afrikanı əhatə edən bir bölgədə özünə
yaxın olduqları müddətdə avtoritar-diktatura rejimlərini dəstəkləmişdir. Bu siyasət “istiqrarın demokratiyaya
tərcih edilməsi” kimi müəyyənləşmişdir. 11 Sentyabr hadisələrindən sonra isə bu siyasətin iflasa uğraması
bildirilərək yeni bir yanaşmanın müəyyənləşməsinə ehtiyac olduğu dilə gətirilmişdir. Bu məqsədlə Bush
administrasiyası, diktatorları dəstəkləməyə dayanıq siyasətin nə istiqrar, nə də azadlıq gətirdiyinə əmin olaraq,
bu siyasətdən imtina etdi və yerinə “Azadlığın İrəliləməsi Strategiyası” (forward strategy of freedom) adı
verilən yeni bir siyasət müəyyənləşdirdi. Orta Şərqdə demokratiya və azadlıqları yaymağın çətin olacağını
qeyd edən Buş demokratiya və azadlığın olmadığı müddətcə bu regionun durğun, küskün və zorakı olaraq
qalacağını bildirmişdi. O demokratiya və İslamın birlikdə mövcud ola biləcəyinə inandığını bildirərək Türkiyə,
İndoneziya, Nigeriya müsəlmanlarının bunu sübut etdiklərini də vurğulamışdı (10).
Xüsusilə, bölgə ölkələrinin reaksiyasını görmək məqsədilə 2004-ci ilin fevralında Sea-İslanddakı zirvə
görüşündən öncə Londonda yayımlanan “El Hayat” qəzetinə sızdırılan açıq mətn layihənin məğzi haqqında
ətraflı məlumat verirdi. Məlumata görə, Orta Şərqdəki ictimai, siyasi, iqtisadi durumlar və demokratikləşmə,
insan haqları kimi sferalardakı fəaliyyət son dərəcə zəif idi və burda inkişafa ehtiyac var idi. Bunun üçün də,
mikro-kredit proqramları, qadınların ictimai həyatdakı statuslarının gücləndirilməsi, demokratik islahatların
aparılması kimi təkliflər irəli sürülürdü.
Əslində, problem Orta Şərqin Müsəlman cəmiyyətlərinin iqtisadi, sosial və siyasi aspektlərdən sıxıntı
içində olması qədər, başda Fələstin problemi olmaqla, bu cəmiyyətlərin yaşadıqları sıxıntıların günahını
Qərbdə görməsi və nəticədə bunun da bölgədəki radikal axınları gücləndirməsi də ciddi amil olaraq qəbul
edilirdi. Ərəb millətçiliyi və sosializm kimi ideyaların cazibəsi altında, iqtisadi inkişafın yetərsiz olduğu,
əhalinin sürətlə artması səbəbilə təhsil və iş imkanlarına malik olmayan gənc kütlələrin radikal İslamçı axınlara
qapılmasının necə qarşısının alınması qayğısı önə çıxmışdır. “Müsəlman Qardaşları” kimi siyasi hərəkatpartiyalara getdikcə daha çox gəncin cəlb olunduğu müşayiət olunurdu ki, buna qarşı çıxmağın yeganə yolu da
tək adam rejimlərində islahatların aparılması olaraq müəyyənləşmişdi.
Bu nöqtədə layihənin boşluğu özünü büruzə verdi, çünki avtoritar hakimiyyətlərdən gözlənilən o idi ki,
özlərini hakimiyyətdən məhrum edə biləcək islahatlar keçirməliydilər. ABŞ-ın təzyiq və təlqinlərinin nəticəsi
olaraq Orta Şərq və Şimali Afrikadakı çox sayda ölkədə qadınların statuslarının inkişafı, yerli orqanlara
seçkilər, Misir və Qəzzada olduğu kimi müxalifətçilərin seçkilərdə iştirak etməsi kimi kiçikmiqyaslı islahatlar
həyata keçirildisə də, bunlar ya göstəriş xarakterliydi, ya da məhdud çərçivədə həyata keçirildi. ABŞ-ın bu
siyasəti, xüsusilə, Misir və Səudiyyə Ərəbistanında vətəndaş cəmiyyətini gücləndirməyi hədəfə aldığı halda,
ictimai sferada da özünə dəstək tapmayaraq şübhə ilə qarşılandı və İraq işğalının yaratdığı qarışıqlıq içində
getdikcə gündəmdən düşdü.
Regionda demokratiyanı yaymağı planlaşdıran layihə 2 əsas səbəbə görə “özünüməhdudlaşdıran” hesab
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edilir. Birincisi, layihə regionun avtoritar və diktator rejimlərinə ABŞ-ın dəstəyini nəzərə almır. ABŞ-ın region
hökümətlərinə satdığı silahlar burada sülhü təmin etmir. Onlar özlüyündə zorakılığı inkişaf etdirir. İkincisi, bu
layihə regionun təhsil və iş ehtiyaclarını qeyri-kafi hesab edir. Layihəyə daxil olan ölkələrin əksəriyyətində
əksər hesablamalara görə işsizlik 20%-dən daha çoxdur (8).
Böyük Orta Şərq Layihəsinin gündəmdən düşdüyünü və effektiv olmadığını hiss edən ABŞ yuxarı
dairələri, Orta Şərqdə nüfuzunu artırmağın yeni planlarını qurmağa başladılar. 2006-cı ilin iyun ayında TelƏvivdə səfərdə olan ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rays ilk dəfə olaraq “Yeni Orta Şərq” terminini dilə
gətirdi(6). Yeni konsepsiyanın məqsədi bir qədər köhnəlmiş və artıq gündəmdən çıxmış “Böyük Orta Şərq”
kosepsiyasını əvəz etmək idi. Bu termin Livan mühasirəsinin özünün pik həddinə çatdığı bir dövrdə, tezliklə
İsrailin Baş Naziri və ABŞ Dövlət Katibi tərəfindən qəbul olundu. Rays kütləvi informasiya vasitələrinə
müsahibəsi zamanı layihənin reallaşdırılmasının məhz Livandan başlanıldığını qeyd etdi.
ABŞ, İngiltərə və İsrailin mənafeyini müdafiə edən yeni plan Livan, Fələstindən başlamaqla, Suriya,
İran, Fars körfəzindən NATO qüvvələri yerləşən Əfqanıstana kimi əraziləri əhatə edir. Başlıca məqsəd NATO
üçün “hərbi yol xəritəsi”nin hazırlanması idi, hansı ki gələcəkdə regionda qeyri-stabillik, xaos və təcavüzün
tüğyan etməsinə səbəb olacaqdı (9).
Livandan başlayaraq “konstruktiv xaos” yolu ilə müsəlman dövlətlərinin yeni sərhədlərinin
müəyyənləşməsini nəzərdə tuturdu ki, buna bəhanə olaraq, dövlətlərin əvvəlki sərhədlərinin etnik və dini
faktorlarla uzlaşmadığı qeyd edilirdi. Əsas məqsəd isə ABŞ və müttəfiqlərinin geostrateji maraq və xammal
təminatının artırılmasına töhfə vermək idi. Digər məqsəd region vasitəsilə Rusiyanın nüfuzu altında olan
Mərkəzi Asiya regionuna təsirini yaymaqdan ibarət idi(7).
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ISRAEL AND TURKEY RELATIONS, IS A RAPPROACHEMENT POSSIBLE?
Turkey and Israel are two countries which competing in strategic places in Middle East,also being
leader in the region. Although during the previous years both countries have overlapping interests,but from
different reasons bilateral relations downgraded. Especially after the JDP tooking power bilateral relations
were getting weak.There are enough reasons to cooperate between parties.
Key words; Middle East, bilateral cooperation, Justice and Development Party (AKP), foreign policy.
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İSRAİLVƏ TÜRKİYƏ. MÜTTƏFİQLİK MÜMKÜNDÜRMÜ?
Türkiyə və İsrail Yaxın Şərqdə strateji nöqtələr uğrunda mübarizə aparan həmçinin regionda lider
olmağa çalışan iki dövlətdir.Keçən vaxt ərzində olkələr kifayət qədər güclü əməkdaşlıq etsələr də müəyyən
səbəblərdən münasibətlər kəskinləşmişdir.Xüsüsən AKP-nin hakimiyyətə gəlməsindən sonra ikitərəfli
münasibətlər getdikcə zəifləmişdir.Tərəflərin əməkdaşlıq etməsi üçün kifayət qədər güclu səbəblər mövcüddür.
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ИЗРАИЛЬ И ТУРЦИЯ: ВОЗМОЖНО ЛИ ПОВТОРНОЕ СБЛИЖЕНИЕ?
Турция и Израиль являются две страны, которые конкурируют в стратегических местах на
Ближнем Востоке, а также являются Лидером области. Хотя в предыдущие годы обе страны имели
совпадающие интересы, но и по различным причинам отношения ухудшились. Особенно после вступление JDP к власти отношения стали ухудшатся. Имеется достаточно причин, для сотрудничества.
Ключевые слова: Ближний Восток ,Партия справедливости и развития, внешняя политика и
двусторонние отношения.
The Middle East Is a mosaic of peoples,religions, languages and cultures.Although the Muslim-Arab
culture is predominant,it has not produced any homogenity.There have ever been conflicts to be the regional
power in the region.Turkey ,Israel,Syria,Iran were the main actors of this regional intrigue..The region is permanently in ferment and often flares up in violence,terror,culture disputes and sometimes prolonged warfare.In
this context bilateral and multileteral relations of Middle East states are enough interesting.Although the region
is quite disputed ,as much as curious to investigate bilateral relations of regional states.Itwould be more interesting to investigate two Middle Eastern rival states'-Israel and Turkey-bilateral relations.
Althouh in modern history Turkey and Israel relations seem as an enemy,rival and disputed,but the roots
of relations says the other words.Turkey was the first muslim nation recognized Israel in 1949.Full diplomatic
relations were established in 1992.As long as Israel and the Arabs,especially Palestinians, were in conflict,Turkey did not feel to stop relations with Israel.That's why in modern history which mentioned as "protecting palestinians as a brother"from Turkey's sight is not convincing.
The roots of Turkish-Jewish relations dates back to 14-16th century,with the name of Ottoman Sultan
Beyazid II.After this time during this centuries these two countries have warm relations.After the collapsing
USSR Turkey had to seek new strategic rationale partner and believed that a close relationship with Israel
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would help. Turkey also began devoting far more attention at this time to the Middle East and largely came to
share Israel’s view of the region.There were some reasons for the close ties;
1) a shared strategic outlook
2) themillitary interest of Turkey
3)economic aspect
Both viewed themselves as secular, democratic and pro-western countries in the region.Turkey provided
Israel with diplomatic support.In orders Turkey gained support to combat negative reports of its human
rights,also was able to improve relations with the USA.
The military relationship strengthened both nations’ positions in the region, enabling them to better
promote their objectives. Both viewed the relationship as a means of deterring and balancing threats from
neighbors. Turkey, which was periodically unable to purchase weaponry from Western allies due to allegations
of human rights abuses, turned to Israel for help modernizing its armed forces.
The TSK also highly valued Israeli input in fighting terrorism. Israel gained important benefits, including an infusion of cash to its defense industries, which subsidized its own arms development programs, and a
variety of cooperative operational programs, such as joint training exercises and heightened intelligence cooperation.
After the rising to power of the Justice and Development Party(AKP) in 2002,Turkey and Israel shared
diplomatic,economic,politicalrelationship.From Israel site Turkey is one of the lider countries in the region
which has warm relations with muslimcountries.,also the bufer zone of future integration in the region.ForTurkey,Israel is a key of the Western countries' door.Especially,Israel was Turkey's great chance to
enter European Uniun.The early years of JDP(AKP) Israel and Turkey relations were so warm.There have
been episods of of cooperation between two countires;Israelassitance to Turkey during 2011 earthquake,Turkish assistancein forest fires in Isarel and etc.
The breakdown was foreshadowed when Erdoǧan and other officials called Israeli policies “state terrorism,” claiming they were no different than those of Hitler.
AKP leaders continued making inflammatory comments after taking office, stating that Israel could not
be trusted, few Israelis have been affected by terrorism, Jews use the Holocaust to justify atrocities against
Muslims, and the Star of David should be equated with the swastika.
AKP officials have also periodically refused to meet with Israeli officials.
The AKP’s anti-Israeli leanings were demonstrated in 2006 when Hamas leader Khaled Meshaal was
invited to Ankara and when the AKP embraced Hamas rule after it rose to power in Gaza in 2007. .Erdoǧan
hosted Hamas leaders as recently as June 2013, and expressed his intention to visit Gaza, despite US and Israeli opposition and the ostensible rapprochement. He repeatedly praises
Hamas despite its continued terrorist activities against Israeli civilians and refusal to recognize Israel’s
right to exist.
Relations underwent a sharp decline following Israel’s 2008 Operation Cast
Lead, which was designed to prevent rocket fire from Gaza. While many nations, including Egypt and
Saudi Arabia, expressed implicit understanding of Israel’s action, Turkey openly sided with Hamas and Erdoǧan even hinted at the time that he was considering severing relations. Turkey’s anger stemmed not just
from opposition to the operation, but its belief that the operation had derailed its efforts to mediate between
Israel and Syria. Israel argued to no avail that the issues were separate and that Syria had called off the negotiations. Erdogan’s fury was also on display at the World Economic Forum in Davos in 2009, when the Turkish
leader shocked everyone present by viciously berating Peres, a known proponent of peace, before storming off
the stage.
The other downturn moment happened in 2010, Israel’s Deputy Foreign Minister Danny Ayalon summoned the Turkish ambassador to complain about a Turkish TV series depicting Israel Defense Forces (IDF)
soldiers as murderers. In the meeting, he insulted the Turkish ambassador by giving him a lower seat, placing
only an Israeli flag on the table, and requesting that the media photograph it. Israel quickly apologized, but
Turkey viewed the incident as an intentional insult. Israel’s Defense Minister Ehud Barak visited Turkey to
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reduce tensions but AKP leaders refused to see him.
On May 31, 2010, a group of ships attempted to reach the Gaza Strip but were prevented from reaching
their destination when members of the Israeli military attacked them in international waters in what was believed to have been a highly coordinated military action. Nine civilians were left dead and scores seriously injured. It is clear that such acts constitute crimes under international law. . Israel insists that its commandos acted in self-defence after they came under attack by Turkish activists on the boat.The Israeli embassy in Ankara
has called the trial a "unilateral political act with no judicial credibility".
It says the issue should be dealt with through dialogue between Israel and Turkey
The flotilla incident was particularly painful for Israel, which viewed it as an intentional provocation.
The two sides nearly succeeded in restoring relations during work on the Palmer Report, a UN panel charged
with investigating the incident and with restoring ties between Turkey and Israel. The report found Israel’s
blockade of Gaza and the boarding of the ships legal. It also found that while soldiers had used excessive force,
they were entitled to defend themselves. To end the impasse, Israel said it would express regret for the deaths
and provide compensation to the families of the deceased, but Turkey rejected the report and all efforts to repair relations to date have failed.
The idea of a friendly Muslim country interested in close economic, diplomatic, and military ties had a
strong impact on Israel as an affirmation of its belief that it could become an accepted part of the Middle East,
and Israeli tourists visited Turkey in droves. The importance of this relationship for Israel transcended its objective weight—coming to have emotional importance. The downturn in relations was viewed as a flagrant
betrayal. Israel sought to maintain ties from the time the AKP was elected and repeatedly stressed its interest in
repairing relations, offered to work together over Syria, and attempted to find acceptable wording for an apology. Turkey’s failure to reciprocate the friendly messages created the impression that its hostility was fundamental and unrelated to any specific grievance, that it was uninterested in a rapprochement, and that there was
little point in making further concessions
Is arapproachement possible?
After the creating Israel as a state Turkey and Israel relations were so warm,these relations also continued during 1990s years.The dependence of both countries from each other had srengethened ties in all
sights(political,economic,diplomatic and etc).After the AKP took power was demonstrated that it desired to
downgrade relations and slowly worked to do it.There were many explanations of political commentators.The
majority explained that after the rough treatment of Israel government to palestinian nation Turkey downturn
the relations.But is it convincing reason?If it was the main reason of downturning relations Tukey would have
been it in previous years. Turkey was one of the first muslim nation countries which recognized Israel.Also
this recognition influenced badly to Turkey's review in muslimworld.But these bilateral relations with Israel
were broken during Turkey's entrance attemts to European Union.The failure of Turkey in this issue,drew Turkey nearer to muslim Middle East countries.Turkey believed it had benefited from its downgrading of ties
with Israel.
There are many reasons to hope raproachement..Both of countries located in good geographical strategic
places.There are many sites of bilateral cooperations.Neither Israel nor Turkey wants to see extremists come to
power in Syria.Both of countires fear that violence there will be continue..Both of countries can be good partners in trade.There are many good reasons for Turkey and Israel to continue to work restoring relations and
signs of hope.
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NATO-NUN “SÜLH NAMİNƏ TƏRƏFDAŞLIQ” PROQRAMI: MARAQLAR VƏ
PROBLEMLƏR, İLKİN NƏTİCƏLƏR
Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının 1994-cü il yanvarın 10-11-də Brüsseldə, NATO-nun
iqamətgahında keçirilən sessiyasında iştirak edən dövlət və hökumət başçıları “Sülh naminə tərəfdaşlıq”
proqramı adlı tarixi sənəd qəbul etdilər. AR “SNT” proqramına qatılmaqla NATO ilə və ona üzv dövlətlərlə
əlaqələrini genişləndirdi. “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı Şimali Atlantika İttifaqı və onun tərəfdaşları
arasında təhlükəsizlik sahəsində yeni münasibətlərin formalaşması üçün əlverişli şərait yaradır.
Açar sözlər : “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı, Azərbaycan, NATO, Fərdi Tərəfdaşlıq Programı
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ПРОГРАММА НАТО "ПАРТНЕРСТВО РАДИ МИРА" : ИНТЕРЕСЫ И ПРОБЛЕМЫ,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Головы государств и правительств, которые приняли участие на сессии Совет североатлантического сотрудничества в Брюсселе на Штаб-квартире НАТО 10-11 января 1994 года приняли исторический документ названный "Партнерство ради мира". АР с участие в программе "Партнерство
ради мира" расширила отношении с НАТО и ее государств-членов. Программа "Партнерство ради
мира" создает благоприятных условий между Североатлантического альянса и его партнеров с целью
формирования новых отношений в области безопасности.
Ключевые слова: программа “Партнерство ради мира”, Азербайджан, НАТО, Программа Индивидуального Партнерства
Samira AGHAMIROVA,
magistr, Baku State University
“THE PARTNERSHIP FOR PEACE” PROGRAM OF NATO:
INTERESTS AND PROBLEMS, INITIAL RESULTS
Heads of states and governments participating at the session of North Atlantic Cooperation Council,
which took part in Brussels on 10-11 January 1994 in the head office of NATO, adopted a historical document
named "The Partnership for Peace". AR expanded relations with NATO and its member states, participating in
"The Partnership for Peace" program. "The Partnership for Peace" program creates suitable conditions for
the formation of new relations in the security field among North Atlantic Alliance and its partners.
Key words: "The Partnership for Peace" program, Azerbaijan, NATO, İndividual Partnership Program
«Sülh Naminə Tərəfdaşlıq» (SNT) Proqramı əməli əməkdaşlıq və Şimali Atlantika Şurasının istinad
etdiyi demokratik prinsiplərə sadiqliyə əsaslanır. O, sabitliyin möhkəmləndirilməsi, sülh üçün təhlükənin
azalması və təhlükəsizlik sahəsində NATO ilə ayrı-ayrı Tərəfdaş- dövlətlər, həmçinin Tərəfdaş-dövlətlər
arasında möhkəm əlaqələrin yaradılmasını qarşısına məqsəd qoyur.
SNT Proqramının mahiyyəti ayrı-ayrı Tərəfdaş- dövlətlər və NATO arasında onların hər birinin konkret
tələbatlarının nəzərə alınması ilə fərdi əsaslar üzərində formalaşdırılan Tərəfdaşlıqdan ibarətdir. O, birgə,
iştirakçı-ölkə hökumətinin seçdiyi sürət və səviyyədə həyata keçirilir. Sülh Naminə Tərəfdaşlıq çərçivəsində
SNT Proqramının vəzifə və məqsədlərini həyata keçirmək və onun ideyalarını əməli fəaliyyətə çevirmək
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imkanı verən müxtəlif vasitələr dəsti hazırlanıb. Bu cür vasitə və təşəbbüslər aşağıda nəzərdən keçirilib. Onlar
ikitərəfli və çoxtərəfli fəaliyyətin əsasını təşkil edir və Tərəfdaşlara səmərəlilik və şəffaflıq prinsipləri üzərində
qurulmuş və Tərəfdaşların NATO-nun fəaliyyətində iştirakının dəstəklənməsinə yönəlmiş proqramlarda iştirak
etmək imkanı verir. (4)
Azərbaycan-NATO ilk təmasların tarixi Azərbaycanın Mərkəzi və Şərqi Avropanın və keçmiş Sovet
İttifaqının 37 dövləti ilə birlikdə yeni yaradılmış məşvərətçi foruma – Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasına
(ŞAƏŞ) (sonralar, 1997-ci ildə AvroAtlantik Tərəfdaşlıq Şurasına (AATŞ) çevrilmişdir) qoşulduğu 1992-ci
ilin mart ayına təsadüf edir.
Azərbaycan Respublikası ilə NATO arasında məzmunlu tərəfdaşlığın əsası Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin 4 may 1994-cü il tarixində “SNT Çərçivə Sənədi” imzalaması ilə qoyulmuşdur.
Azərbaycan Respublikası NATO ilə tərəfdaşlığı onun Avro-Atlantik strukturlara inteqrasiya strateji məqsədinə
xidmət edir. Azərbaycan NATO ilə tərəfdaşlığında əsas istiqamətlər siyasi dialoq, sülhü dəstəkləmə
əməliyyatlarında iştirak və əsas vurğusu müdafiə məsələlərinə yönələn geniş spektrli məsələlər üzrə praktiki
əməkdaşlıqdan ibarətdir. Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı fərdi əsaslarla qurulub. (5)
Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının 1994-cü il yanvarın 10-11-də Brüsseldə, NATO-nun
iqamətgahında keçirilən sessiyasında iştirak edən dövlət və hökumət başçıları “Sülh naminə tərəfdaşlıq”
proqramı adlı tarixi sənəd qəbul etdilər. Sənədin giriş hissəsində qeyd edilir ki, Şimali Atlantika İttifaqı
ölkələrinin liderləri NATO və digər dövlətlər arasında münasibətləri dəyişdirməyə və tənzimləməyə imkan
verən real proqram işləyib hazırlamışlar. “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı Şimali Atlantika İttifaqı və onun
tərəfdaşları arasında təhlükəsizlik sahəsində yeni münasibətlərin formalaşması üçün əlverişli şərait yaradır.
Əvvəla, proqram çərçivəsində tərəfdaş dövlətlərə NATO-nun siyasi və hərbi orqanlarının işində iştirak etmək
təklif olunmuşdur. Insan hüquq və azadlıqlarının, demokratik prinsiplər əsasında sülhün və ədalətin müdafiəsi
məsələsi təklif olunan tərəfdaşlığın başlıca qayəsini təşkil edir. Ikincisi, proqrama qoşulan ölkələr demokratik
cəmiyyətə və beynəlxalq hüquq qaydalarına sadiq qalacaqlarına dair öhdəlik götürürlər. Bundan başqa,
proqramın iştirakçıları hər bir dövlətin ərazi bütövlüyünün və siyasi müstəqilliyinin zərərinə olaraq qüvvə
tətbiq etmədən imtina etməyi, həmçinin mövcud sərhədlərə hörmətlə yanaşmağı və mübahisəli məsələləri dinc
vasitələrlə həll etməyi də öz öhdələrinə götürürlər.
“Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramının mahiyyətini onun əsas müəllifi ABŞ prezidenti B.Klinton belə
izah etmişdir : “Avropa üçün ən yaxşı gələcək hər yerdə demokratiyanın genişləndirilməsində, bazar
iqtisadiyyatının inkişafında, ümumi təhlükəsizlik naminə bütün xalqların əməkdaşlığındadır” (2, səh 505).
Eyni zamanda, Azərbaycan AAŞT-nin işində də fəal iştirak edir. Azərbaycan SNT Çərçivə Sənədi və
fərdi tərəfdaşlığının əsas sənədlərində əks olunmuş məqsəd və prinsiplərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə
müvafiq tərəfdaşlıq mexanizmlərindən fəal istifadə edir. Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlığının məqsəd
və prinsiplərini müəyyən edən əsas milli sənədlər sırasında 1996-cı ildə hazırladığı SNT Təqdimat Sənədi,
2004-cü ildə hazırladığı FTƏP Təqdimat Sənədi və 2007-ci ildə qəbul olunmuş Milli Təhlükəsizlik
Konsepsiyası qeyd edilməlidir. Bu sənədlərdə Azərbaycan Respublikası demokratikləşmə, müdafiə və
təhlükəsizlik sektoru islahatı, hərbi qüvvələrin NATO standartlarına uyğun inkişaf etdirilməsi, NATO
əməliyyatlarında iştirak, fövqəladə hallara hazırlıq, terrorçuluğa qarşı mübarizə, eləcə də ətraf mühit və ictimai
diplomatiya sahələrində əməkdaşlıq niyyətini ifadə etmişdir. Qeyd edilən sahələrdə praktiki əməkdaşlığa
imkan verən Fərdi Tərəfdaşlıq Proqramı (FTP), PAP (Planlaşdırma və Analiz Prosesi) və FTƏP ( Fərdi
Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı) mexanizmlərindən istifadə edilir. (6)
FTP əsasən NATO strukturları və üzv ölkələri və bəzi tərəfdaş ölkələr tərəfindən təşkil edilən, hazırlığın
artırılmasına və ekspert müzakirələrinə xidmət edən tədbirlərdə (hərbi təlim, kurs, konfrans və s.) iştiraka şərait
yaradır. Azərbaycan 1996-cı ildən başlayaraq, hər il FTP çərçivəsində orta hesabla 200-dən artıq tədbirdə
iştirak edir.
Digər mühüm mexanizm, NATO qüvvələrinin iştirakı ilə çoxmillətli əməliyyatlara və hərbi təlimlərə
göndərilə biləcək qüvvələri müəyyən etmək və qiymətləndirməkdə tərəfdaşlara yardım etməyi nəzərdə tutan
PAP-dır. PAP ilə tərəfdaş ölkəyə NATO təcrübəsinə uyğun müdafiə planlamasının təşkil edilməsinə də yardım
edilir. Azərbaycan hazırda əməliyyatlara hazırlıq və müdafiə islahatları üzrə “tərəfdaşlıq məqsədi” adlanan bir
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çox konkret tədbir həyata keçirir. Azərbaycan, tərəfdaşların əməliyyata hazırlığını daha effektiv təşkil etməyə
yardım məqsədi ilə 2002-ci ildə təsis edilmiş Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası (ƏİK) adlanan spesifik
mexanizmdə davamlı tərəqqi əldə edir. Azərbaycanın 2004-cü ildə qoşulduğu FTƏP ikitərəfli tərəfdaşlığı
sistemləşdirməyə və eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran istənilən məsələ ilə bağlı əməkdaşlıq tədbiri
razılaşdırmağa imkan verir. Azərbaycan 2005-2007-ci illəri əhatə edən I dövrə FTƏP-i başa çatdırmış, hazırda
2008-2010-cu illəri əhatə edən II dövrə sənədini yerinə yetirir.
«Sülh Naminə Tərəfdaşlıq» Proqramının rəsmi əsasını hər bir Tərəfdaş-dövlətin konkret vəzifələrinin
göstərildiyi Çərçivə Sənədi təşkil edir. Bütün Tərəfdaşlar öz üzərinə bir sıra genişmiqyaslı siyasi öhdəlik
götürür – demokratik cəmiyyətin əsaslarını qorumaq; beynəlxalq hüquq prinsiplərini dəstəkləmək; BMT-nin
Nizamnaməsi, Umumi İnsan Haqları Deklarasiyası, Helsinki Yekun Aktı və tərksilah və silahlanma üzərində
nəzarət haqqında sazişlər üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmək; başqa dövlətlərə qarşı qüvvə tətbiq etməklə
hədələməkdən və ya onu tətbiq etməkdən imtina etmək; mövcud sərhədləri gözləmək; mübahisələri sülh yolu
ilə həll etmək. Eyni zamanda, silahlı qüvvələr üzərində demokratik nəzarət tətbiq etmək məqsədi ilə milli hərbi
planlaşdırma və hərbi büdcənin formalaşdırılması sahəsində şəffaflığın artırılması, həmçinin NATO ilə
sülhyaratma və humanitar əməliyyatlarda birgə fəaliyyət göstərmək üçün qüvvə və vasitələr yaratmaq üzrə
konkret öhdəliklər götürülür.
Çərçivə sənədi həm də NATO üzrə Müttəfiqlərin öz ərazi bütövlüyünə, siyasi müstəqilliyinə və ya
təhlükəsizliyinə bilavasitə təhlükə görən hər bir Tərəfdaş-dövlətlə məsləhətləşmələr aparmaq öhdəliyini təsbit
edir – bu, məsələn, Albaniya və keçmiş Yuqoslaviya Respublikası Makedoniyanın* Kosovo böhranı zamanı
istifadə etdikləri mexanizmdir. Tərəfdaş-dövlətlər öz məqsəd və imkanlarından asılı olaraq ayrı-ayrı fəaliyyət
növlərini seçirlər. Onlar həmin fəaliyyət növlərini Təqdimat Sənədində NATO üzrə Müttəfi qlərə təqdim
edirlər. Bundan sonra birlikdə Fərdi Tərəfdaşlıq Proqramı hazırlanır və NATO ilə konkret Tərəfdaş-dövlət
tərəfi ndən təsdiq edilir. Bu cür ikiillik proqramların fəaliyyət növlərinin geniş «menyu»su əsasında hər bir
ölkənin konkret maraqları və tələbatına müvafi q surətdə hazırlanır. Bu cür əməkdaşlıqda əsas diqqət, o
cümlədən, müdafiə fəaliyyəti, hərbi islahatlar və hərbi islahatların nəticələrinin ləğv edilməsi ilə bağlı
məsələlərə yetirilir. Lakin bu zaman o, demək olar ki, hərbi siyasət və planlaşdırma, hərbi-mülki əlaqələr,
təhsil və təlim hazırlığı, hava hücumundan müdafiə, informasiya və rabitə sistemləri, böhran tənzimlənməsi və
fövqəladə mülki planlaşdırma da daxil olmaqla, NATO-nun bütün fəaliyyət sahələrinə toxunur.
1999-cu ilin aprelində Vaşinqtonda keçirilmiş Zirvə görüşündə mühüm təşəbbüslər irəli sürüldü. Onlar
Sülh Naminə Tərəfdaşlığın əməliyyat səmtləşməsinin və Tərəfdaş-dövlətlərin SNT çərçivəsində qərarların
qəbulu və planlaşdırmada iştirakının qüvvətləndirilməsinə yönəlib. Bunlara «Əməliyyat İmkanları
Konsepsiyası» və «Hərbi-Siyasi Çərçivə» sənədlərinin qəbul edilməsi üzrə təşəbbüslər aiddir. Tərəfdaşdövlətlərə hərbi qulluqçuların təlim-təhsil hazırlığı vasitəsilə əməliyyat potensialının qüvvətləndirilməsində
yardım etmək məqsədi ilə həmçinin təlim və təhsil hazırlığının genişləndirilməsi Proqramı qəbul olunub.
Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası Şimali Atlantika Alyansı və Tərəfdaş-dövlətlərin silahlı qüvvələrinin
NATO-nun rəhbərliyi altında gələcək SNT əməliyyatları gedişində birgə fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin
qüvvətləndirilməsi üçün hazırlanıb (9). Onun məqsədi NATO-nun rəhbərliyi altında SNT əməliyyatlarının
keçirilməsi və cəbhəarxası təminat üçün ayrılan müxtəlif hərbi kontingentlərdən qoşun qruplaşmasının
formalaşdırılması üzrə fəaliyyəti daha çevik etməkdən ibarətdir. Bu mexanizmdə əsas diqqət bu cür
əməliyyatların keçirilməsi üçün potensial olaraq mövcud olan qüvvə və vasitələrə yetirilir. Bu cür əsgəri
kontingentlərin NATO-nun komandanlığı altında qruplaşmalara inteqrasiyasına həmçinin Tərəfdaş-dövlətlərin
və Şimali Atlantika Alyansı qoşunlarının idarəetmə orqanları və onların hissə və bölmələri arasında möhkəm iş
əlaqələri kömək edir. Bu əlaqələr dinc dövrdə yaradılır və daim inkişaf etdirilir.
Bu çərçivə sənədinin müddəaları NATO-nun rəhbərliyi altında Tərəfdaş-dövlətlərin iştirakı ilə həyata
keçirilən bütün əməliyyatlarda tətbiq edilir, həmçinin NATO-nun təlim və Etimad Fondlarının yaradılması
kimi başqa fəaliyət növlərində Tərəfdaşların kömək göstərdiyi zaman ümumi rəhbər göstərişlər kimi tətbiq
olunur. Tərəfdaş-dövlətlərin Tərəfdaşlığın gündəlik fəaliyyətinə inteqrasiyası dərəcəsini yüksəltmək üçün
NATO-nun bir neçə qərargahında SNT-nin «qərargah elementləri» - Tərəfdaş-dövlətlərdən olan zabitlərdən
təşkil edilmiş qərargah əməliyyat qrupları yaradılmışdı. NATO-nun Monsda (Belçika) yerləşən BSQ
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Əməliyyatlar üzrə Komandanlığı nəzdində Tərəfdaşlığın Əlaqələndirməsi Qrupu SNT təlim və döyüş hazırlığı
məsələlərinin əlaqələndirilməsinə yardım edir. Bundan başqa, Beynəlxalq Əlaqələndirmə Mərkəzi NATO-nun
rəhbərliyi altında keçirilən sülhyaratma əməliyyatlarında iştirak etmək üçün öz əsgəri kontingentlərini ayıran
və NATO-ya daxil olmayan bütün ölkələrin nümayəndələrinə planlaşdırma üzrə iş üçün konfrans- zallarını və
otaqlarını təqdim edir.
Sülhyaratma əməliyyatlarında Tərəfdaş-dövlətlərin yeni təşkil edilmiş hərbi hissələri və NATO
qüvvələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin səviyyəsini artırmaq məqsədi ilə SNT-ın Planlaşdırma və Analiz Prosesi
(PAP) yaradılır və onun çərçivəsində əməliyyat uyğunluğu prinsipləri və ayrılan qüvvələr və vasitələr
qarşısında qoyulan tələblər müəyyənləşdirilir. Bu proses Balkanlar və Əfqanıstanda NATO-nun rəhbərliyi ilə
sülhə yardım üzrə əməliyyatlar zamanı Tərəfdaş-dövlətlərlə əməkdaşlığın genişlənməsinə xeyli dərəcədə
kömək etdi.
Tərəfdaşlığın bəzi təşəbbüsləri hərbi islahatların nəticələrinin aradan qaldırılmasında yardım edir,
məsələn, buna SNT Etimad Fondlarının, yaradılmasına yönəlmiş siyasət kömək edir. Etimad Fondları ölkələrə
piyadalara qarşı minaların və silah artıqlarının təhlükəsiz məhv edilməsi, həmçinin hərbi qulluqçuların yenidən
peşə hazırlığı keçməsi və hərbi bazaların konversiyası işində əməli kömək göstərir.
1994-cü ildə ABŞ prezidenti B.Klintonun təşəbbüsünü qəbul edən NATO Avropanın bütün demokratik
dövlətlərinə, MDB məkanında mövcud olan yeni müstəqil dövlətlərə, həmçinin ənənəvi bitərəflik mövqeyi
tutan Avropa dövlətlərinə NATO ilə əməkdaşlıq etmək və onun tərəfdaşı olmaq təklifi ilə müraciət etdi. (2, səh
503)
Bir sözlə, “SNT” proqramı Qərb üçün Avropada sülhə, sabitliyə və inteqrasiyaya gedən yolun bir hissəsi
hesab olunurdu. “SNT” proqramı Avropada yaranmış təhlükəsizlik boşluğunu doldurmağa xidmət edirdi.
Bununla bağlı eks-prezident B.Klinton bildirmişdi ki, Avropada “dəmir pərdə”, “biganəlik pərdəsi” ilə əvəz
edilməməlidir. Qeyd edək ki, keçmiş sosialist ölkələri və sovet respublikalarının böyük bir qismi təxminən
1994-cü il ərzində bu proqrama qoşuldular. Bu proqramda iştirak həmin ölkələrin NATO və digər AvroAtlantik strukturlara sürətlə inteqrasiyasında mühüm bir mərhələ oldu. Elə məhz bunun nəticəsidir ki,
təxminən 10 il ərzində (1994-2004-cü illərdə) Şərqi Avropanın keçmiş sosialist dövlətlərinin demək olar ki
hamısı və Baltikyanı respublikaları NATO-nun bərabərhüquqlu üzvünə çevrildilər. (6)
1994-cü ilə qədər Azərbaycan-NATO münasibətləri demək olar ki, epizodik və səthi xarakter daşıyırdı.
Lakin getdikcə ərazisində seperatçı qüvvələrin ciddi hərbi əməliyyatlar keçirdiyi, torpaqlarının 20 faizinin
Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edildiyi Azərbaycanın qüdrətli beynəlxalq təşkilatlarla, xüsusən
NATO ilə əməkdaşlığa daha böyük ehtiyacı hiss edilirdi (8).
Bu və digər proseslər, Cənubi Qafqazdakı hazırkı durum, Rusiyanın yaxın xaric (postsovet) dövlətlərinə
qarşı təcavüzkar niyyətlərinin və hərəkətlərinin güclənməsi NATO-nun Şərqə doğru genişlənməsi və
Azərbaycanın mövqeyi məsələsini bir daha aktuallaşdırmış, ciddi şəkildə gündəmə gətirmişdir. Ukranya və
Gürcüstanın NATO-ya üzvlük məsələsində birmənalı strateji seçim etmələri, yəni bloka qəbul olunmaq
istəmələrindən fərqli olaraq Azərbaycan hələlik tərəddüdlü mövqe tutur. O , bir növ, dilemma – üzvlük, yoxsa
neytrallıq – qarşısındadır (1)
Şimali Atlantika Bloku ilə əməkdaşlığı dərinləşdirmək xətti götürmüş Azərbaycana 1999-cu ilin
mayında NATO Parlament Assambleyasının Polşada keçirilən sessiyasında həmin qurumda müşahidəçi statusu
verildi.
Həmin ildə Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığında yeni addım atıldı. Sentyabr ayında respublikamızın
Silahlı Qüvvələrinin sülhməramlı taqımı Türkiyə taboru tərkibində ilk dəfə Kosovoda beynəlxalq sülhyaratma
əməliyyatlarında iştirak etmək üçün həmin bölgəyə ezam olundu. Azərbaycan hərbiçilərinin beynəlxalq
sülhməralı qüvvələr tərkibində iştirakı ordumuzun NATO standartlarına uyğun olaraq formalaşdırılması, zəruri
təcrübənin qazanılması və respublikamızın beynəlxalq nüfuzunun artması baxımından mühüm əhəmiyyət
daşıyırdı.
Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığın inkişafında maraqlı olduğunu konkret praktiki tədbirləri ilə təsdiq
edir. Kosovo və Əfqanıstanda beynəlxalq sülhməramlı qüvvələr tərkibində öz missiyasını uğurla yerinə yetirən
Azərbaycan 2003-cü ilin mayında beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin tərkibində İraqda keçirilən sülhməramlı
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əməliyyatlarda iştirak haqqında qərar qəbul etdi. Bununla da erməni terrorizmindən ziyan çəkmiş
respublikamız beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə dünya dövlətlərinin ön sırasında olduğunu nümayiş
etdirdi (11)
NATO kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatla tərəfdaşlığın genişlənməsi Azərbaycanın xarici siyasətində
əsas istiqamətlərdən birini təşkil etdiyinə görə ölkə rəhbərliyi qəbul edilmiş qərarların və əldə olunmuş
razılaşmaların həyata keçirilməsi sahəsində ardıcıl siyasət yeridir. Azərbaycan Prazidenti İlham Əliyevin 2004cü ilin may ayında Brüsselə səfəri zamanı NATO-nun baş katibi ilə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi, maraq doğuran regional və beynəlxalq
məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Eyni zamanda Azərbaycan Prezidenti ölkəmizin hazırladığı “Fərdi
Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı”nı NATO-nun baş katibinə təqdim edib (10).
Azərbaycan-NATO münasibətləri son illərdə qarşılıqlı maraqlar əsasında uğurla inkişaf edir. Rəsmi
Bakı alyansla münasibətlərini regionun geosiyasi özəlliklərini nəzərə almaqla inkişaf etdirmək, sülh və
təhlükəsizliyin qorunması üçün hərbi-siyasi sahədə birgə proqramlar həyata keçirmək niyyətini açıq bildirir.
“SNT” və “Fərdi Əməkdaşlıq üzrə Fəaliyyət Proqramı” çərçivəsində əməkdaşlıq ölkəmizə NATO-nun hərbi
strukturları ilə əlaqələrini möhkəmləndirmək, birgə təlimlər keçirmək, hərbi kadrların hazırlanmasında blokun
təcrübəsindən bəhrələnmək imkanları yaratmışdır. Bu əməkdaşlıq strateji məzmun kəsb etməklə regionun
mühüm enerji layihələrinin təhlükəsiz gerçəkləşdirilməsinə də əsaslı təminat verir (4).
“SNT” proqramı dövlətimiz üçün təhlükə yarada bilən qüvvələrin neytrallaşmasında və ölkəmizin xarici
təzyiqlərdən qorunmasında əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Bu, həm də Azərbaycanın NATO üzvü olan,
demokratiya və bazar iqtisadiyyatı sahəsində böyük təcrübəyə malik ölkələrlə inteqrasiyasının sürətlənməsi,
onlarla əməkdaşlığın yeni yollarının açılması deməkdir (7).
Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlıq nəinki təkcə respublikamız, eyni zamanda NATO üçün də
sərfəlidir. Belə ki, NATO-nun gələcəkdə böyük strateji əhəmiyyətə malik Qafqaz regionuna, Yaxın və Orta
Şərqə doğru genişlənməsi ilə əlaqədar Azərbaycan ən əhəmiyyətli ölkə rolunu oynaya bilər.
Antiterror koalisiyasının üzvü olan Azərbaycanın hərbi bölmələri NATO qüvvələri tərkibində
Əfqanıstanda və İraqda, həmçinin bir müddət Kosovada həyata keçirilən sülhyaratma missiyasında yaxından
iştirak etmişdir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan regional müstəvi ilə yanaşı, qlobal miqyasda da təhlükəsizliyə
töhfə verən ölkədir. Öz növbəsində, NATO rəsmiləri münaqişə ocaqlarının söndürülməsində qlobal planda
sülh və sabitliyin təminatında Azərbaycanın potensialını yüksək qiymətləndirirlər (3)
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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IRAN AND TURKEY: STRATEGIC PARTNERSHIP OR STRATEGIC COMPETITION?
Turkey and Iran are two major actors in the Middle East. The bilateral relations between them are often
described as an interchanging pattern of cooperation and conflict. While having many overlapping interests,
which has led to cooperation in the past, rivalry has always been a defining feature in their bilateral relations.
We have witnessed significant cooperation in the areas of security and economy. Both states realized that they
could benefit from each other in different ways. Based on these facts, the case of Turkey-Iran relations proves
that rivalry does not necessarily mean that relations have to be strained in the long term. The opposite is the
case; it can also create stability.
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İRAN VƏ TÜRKİYƏ: STRATEJİ ƏMƏKDAŞLIQ YOXSA STRATEJİ RƏQABƏT?
Türkiyə və İran Yaxın və Orta Şərqin iki əsas aktorlarıdır. İkitərəfli əlaqələri çox zaman əməkdaşlıq və
münaqişənin əvəzləndiyi model kimi təsvir olunur. Keçmişdə ölkələri əməkdaşlığa aparan bir çox kəsişən
maraqları olsa da, ikitərəfli münasibətlərin əsas xüsusiyyətini həmişə rəqabət təşkil etmişdir. Bunlara
baxmayaraq müasir dövrdə təhlükəsizlik və iqtisadiyyat sahəsində gözəçarpan əməkdaşlığın şahidi oluruq.
Hər iki ölkə bir-birindən müxtəlif yollarla faydalana biləcəyini anlayır. Türkiyə-İran münasibətlərində bir çox
sahələrdə rəqabətin olması heç də o demək deyil ki, bu uzun müddətli gərginliyə səbəb olacaq. Ölkələr
arasında sıx əməkdaşlıq Yaxın və Orta Şərqin təhlükəsizliyinə önəmli rol oynayaraq sabitlik yaratmağa xidmət
edə bilər.
Açar sözlər: Həsən Ruhani, İran inqilabı, Ədalət və İnkişaf partiyası, Recep Tayyip Erdoğan, Yaxın
Şərq, xarici siyasət, ikitərəfli əlaqələr.
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ИРАН И ТУРЦИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ИЛИ СТРАТЕГИЧЕСККОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО?
Турция и Иран являются двумя основными действующими лицами на Ближнем и Среднем
Востоке. Двусторонние отношения часто описываются как моделью сотрудничества и конфликта. В
то время как многие перекрывающихся интересы сотрудничать со странами в прошлом, главной
особенностью двусторонних отношений всегда были конкурентоспособными. Несмотря на это, в
современную эпоху, заметны сотрудничества в области безопасности и экономики. Обе страны понимают, что могут извлечь выгоду друг от друга разными путями. Конкуренции во многих областях,
вовсе не означает, что это приведет к долгосрочному напряжению между Тюрко-Иранскими
отношениями. Тесное сотрудничество между двумя странами играют важную роль в обеспечении
безопасности на Ближнем и Среднем Востоке и может служить для создания стабильности.
Ключевые слова: Хасан Рухани, Иранская революция, Партия справедливости и развития,
Реджеп Тайип Эрдоган, Ближний Восток, внешняя политика и двусторонние отношения.
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Turkish-Iranian rivalry in the Middle East
There are different opinions in Turkish public life regarding relations with Iran. Approachment of scholars and analysts are also various about the stance of Turkey in regard with relations with Iran. In this article I
will try to shed some light on how Turkey and Iran regard each other about and how these relations between
two countries can affect the stability of Middle East.
Iran and Turkey are two main countries in the Middle East both with ancient history and rich culture. It
is not surprising why these countries are trying to dominate in the region if we take into consideration the historic ties between Ottoman Empire and Middle Eastern States which were once part of this empire. And of
course Iran who shares traditional and religious bonds with region. Both countries have similar historic background on ruling other states and having huge impact on the politic life of the region. However in last decades
this impact has been diminished because of many outside factors, mainly because new states emerging to create hegemony in the region. Middle East is the region full of many things, one can add oil and gas recourses,
geostrategic importance of the region cannot be undermined, and of course blood. Yes, blood. Main feature of
this part of the world is turning to be this. Though there are some efforts to return the region into stability
(which I believe never was) some things never change. One step forward two steps back is the idiom which
can reflect efforts made by different sides. How the famous quote says `Middle East is turning to be graveyard
of big states` and also becoming area where everyone wants to show its power to another. The question is who
will win this power competition, should it be country from outside world with more democratic values which
are not popular in ME or will it be from among the countries of region. While analyzing who is willing dominance the region interesting scene appears before us. Outside countries are demonstrating huge efforts to gain
supremacy in ME while ME states are reluctant to be dominant.
Turkey and Iran have a long common history. Since medieval times, these two nations continue to shape
the Middle East. While interchanging patterns of conflict and cooperation has always characterized bilateral
relations, mutually perceived security challenges emerged in the course of the Arab uprisings, creating new
opportunities for tailor-made cooperation. This is especially the case regarding energy security, the threat of
Sunni Jihadi terrorism, and reemerging Kurdish nationalism, both inside and outside their own territories. Despite ideological differences, cooperation remained a priority in areas less affected (energy security) and where
both states anticipated negative repercussions (Sunni Jihadi terrorism and state collapse in Syria and Iraq).
Both countries yet again seem to realize that cooperation will be to their advantage in the long run. Economic
and security concerns deeply influence Turkey-Iran relations. Furthermore, Turkey and Iran are competing on
several accounts in the region but because of common economic and security interests, they are forced to stay
close to each other. Although the case of Syria (and Iraq) proved how contradictory the respective foreign policy approaches of Turkey and Iran are, it did not erupt in violent clashes.
New phase of Iranian-Turkish relations
As a result of 2002 elections when Justice and Development Party came to power in Turkey there have
been significant changes in its domestic and foreign policy. The main features of foreign policy became two
principles enshrined by the then Minister of Foreign Affairs Ahmed Davutoglu, zero problems with neighbors
and strategic depth. These two principles served to shape the foreign policy of Turkey, especially redefine its
policy in Middle East. According to these policies Turkey would follow active foreign policies in the neighboring regions and beyond. Turkey started to attach great importance to politic processes in its near borders and
expressed its willing to become active player in Middle East through different platforms. This vision in Turkish foreign policy led rapprochement between Turkey and its neighbors. Among these, Turkish - Iranian relations was an outstanding example. In addition to the rapid growth in bilateral economic relations, Turkey undertook mediation role between Iran and international society regarding Iranian nuclear program. However,
relations between the two countries began deteriorating in 2012 as a result of the clash of policies towards Syria and border problems within the context of Kurdish terrorism. In fact, the tension was not novel. There have
always been ups and downs in relations.
Turkey and Iran have emerged as the two rival models for much of the Islamic world. They represent
disparate ways of blending Islam and democracy. Turkey has engaged in gradual evolutionary change. The
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AKP’s Sunni Islamist roots notwithstanding, Turkey has generally adhered to secularism. Its foreign policy has
become increasingly multi-faceted. It is already a member of the world’s most powerful military alliance,
NATO, and is a candidate to join the European Union. It is a rising mid-level power. And its economic reforms
have made it the 18th largest economy in the world.
In contrast, Iran’s political transformation was fraught with turmoil throughout its first three decades. Its
foreign policy long defied both East and West. Its closest allies were often militias rather than governments.
Vast oil resources produced wealth, but international sanctions made it increasingly difficult to develop. By
2010, its failure to compromise with the international community led to growing isolation. Escalating sanctions
in 2012 crippled Iran’s economy. But after Iran and the world’s six major powers reached a nuclear deal in
2015, Iran was poised to benefit from significant sanctions relief.
Relations between the two are also uneven. Turkey’s AKP government, with its boundless selfconfidence, has been an enigma to Iran. The Turks stood up to their own allies to extend Iran an economic lifeline and support Tehran’s nuclear program. Yet Turkey’s growing regional ambitions challenged Tehran’s alliances. The Iranians had the upper hand in Iraq, Lebanon and Syria, for example, but the Turks were challenging them in all three countries. In 2011, Turkey agreed to allow NATO missile defense system radar to be stationed on its territory. Ankara initially threatened to block the agreement if Iran was explicitly named as a
threat to NATO countries. But a compromise was struck. As much as Turkey did not want to antagonize Iran,
it could not sacrifice alliance preferences for Iran. Ankara may have felt the need to at least show opposition to
the plan for Iran’s sake.
The uprising in Syria, however, had highly negative repercussions on Turkey-Iran relations. The common opinion regarding this was that they were fighting a proxy war in Syria. As a matter of fact, Syria plays a
pivotal role for Turkey’s and Iran’s interests in the region. Due to their contradictory positions on the issue of
Syria, bilateral relations between Turkey and Iran deteriorated. While Tehran blamed the Turkish government
for supporting Sunni Jihadi terrorist groups, Ankara blamed the Iranian government for supporting the antidemocratic regime of Bashar al-Assad. Hence, Syria is a zero-sum game for Turkey and Iran, and both sides
acknowledge this.
However, the changing security environment in the region and the fact that a rather moderate and pragmatic government came into power in 2013 with Hassan Rouhani and his Foreign Minister Javad Zarif, led to a
decrease of tensions in bilateral relations between Turkey and Iran. In November 2013, Zarif paid a visit to his
counterpart, Ahmet Davutoglu, in Turkey. In a joint statement, Zarif and Davutoglu stressed the need for deeper cooperation in various fields and further “pointed out the importance of closer consultation between the two
countries regarding the instabilities in the region”.
The fact that Iran cooperates on such a vital issue like security with a NATO member and a key ally of
the United States in the region is remarkable. With the Islamic Revolution, Iran turned in into a staunchly antiimperialist country, rejecting all kinds of Western influence on its soil and in the region. Hence, it is interesting
to see that Tehran obviously has no objections dealing with Turkey. The main reason for this certain perception is that Tehran is convinced that Turkey has an independent foreign policy approach.
Iranian-Turkish relations on the background of current events.
The Arab Spring – and the outbreak of Syria’s conflict in particular – began to complicate Turkey’s “zero problems” policy with its neighbors. In the 2000s, Erdogan and Syrian President Bashar al Assad were on
good terms. But their relationship soured after Turkey and Iran supported diametrically opposed groups in Syria after 2011. Iran backed Assad, while Turkey sided with the largely Sunni opposition groups. As the civil war
evolved, Turkey was accused of supporting Sunni extremist militias. Pro-AKP newspapers expressed concern
about Iran’s reach in Syria. Erdogan accused of Iran of trying to dominate the region. “Iran has to change its
view. It has to withdraw any forces, whatever it has in Yemen, as well as Syria and Iraq and respect their territorial integrity,” he said in March 2015 interview with France 24. Despite being on opposite sides in the Syrian
conflict, both Iran and Turkey opposed Syrian Kurdish gains. They had an implicit common interest in preventing Syrian Kurds from getting stronger, due to the potential demonstration effect on their own Kurds.
Turkey now looks to Iran as a partner that can help Ankara mitigate the risks posed by the Syrian crisis,
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despite their divergent political aims in the conflict. This cooperative dynamic was underscored by Turkey's
insistence that Iran participate in Geneva II, despite opposition from other governments and elements within
the Syrian rebellion.
Economic factors unrelated to Syria are also driving this realignment. Erdogan traveled to Iran with his
ministers for economy, energy and development in the hope of pursuing lucrative contracts in the aftermath of
sanctions being loosened on Iran. Tehran expects bilateral trade to increase from $20 to $30 billion next year.
Ankara also views the potential opening of Iran to the West as a strategic opportunity to reduce the impact of
Turkey's own economic challenges.
A new Iranian-Turkish partnership has been evolving, particularly after the signs of rapprochement between the United States and the Islamic Republic emerged, and after the interim nuclear deal was reached. The
variables with Iran are different, but the basic dynamic is similar. Turkey has cultivated a friendly and cordial
relationship with Iran despite a host of structural reasons to be wary of its erstwhile regional rival and in the
face of a coordinated Western effort to keep Iran isolated until concerns over Iran’s nuclear program are resolved. Turkey has made a concerted effort to improve ties with Iran for economic reasons, and in fact the two
countries activated a deal last month to reduce trade tariffs with a stated objective of raising annual bilateral
trade to $30 billion by the end of 2015, which would double the trade volume from 2013. In addition, the
growing Iranian-Turkish partnership in the region is due to the declining influence and power of the United
States in the region. When it comes to the geopolitics and balance of power in the region, Iranian leaders do
not view other Arab countries in the gulf as natural allies, but instead as competitors and rivals. This is a primary reason that makes Iranian leaders view Turkey as a major and key strategic, geopolitical, and economic
ally in the region.
Secondly, Iranian leaders have been capable of avoiding U.S. and international economic sanctions
while trading with Turkey. In other words, the Turkish market is a crucial platform for Iran’s economy and
Iranian firms that export nearly thousands of products to Turkey.
Third, since Turkey is a member of NATO, Iran needs the cooperation with Turkey to send trustworthy
and constructive signals to the West. Rouhani’s foreign policy agenda of “prudence and moderation” is aimed
at easing Iran’s isolation on the global stage. Finally, both Iran and Turkey view the Kurdish communities near
their borders as a significant opposition to their consolidated power.
Due to the geopolitical, strategic, and economic landscapes (along with common objectives and interests), both Turkey and the Islamic Republic appear to need each other’s cooperation more than any time before. Although there are some major tensions and disagreements over the Syrian crisis and Egypt, Turkey and
Iran bear more shared objectives that draw them to each other, rather than push them apart.
The extent to which the two states can re-establish a deep partnership will remain limited by NATO's
military platform in Turkey and other regional issues where Ankara and Tehran's interests diverge. The ultimate question will be whether the two countries' common ground will outweigh their areas of disagreement,
and to what extent other players in the region such as Israel and Saudi Arabia will influence the future of Turkish-Iranian relations.
In the longer term Tehran knows that Turkey will play a key role in building potential bridges between
Iran and the West. Ankara knows that if it seeks greater influence within all corners of the Arab world, including Shia populations, a cordial relationship with Iran is important. Additionally, as a resource-poor country,
Turkey will continue to value an energy partnership with Iran. Thus, while the regional landscape remains
complex and in motion, Turkey and Iran have more to gain than lose by continuing to build stronger ties.

344

References:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

http://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2014/06/13/What-s-behind-Turkey-and-Iran-sstrategic-friendship-.html
http://iranprimer.usip.org/sites/iranprimer.usip.org/files/Iran%20Region_Barkey_Turkey%20Nov%2020
15.pdf
https://www.academia.edu/9249899/TurkeyIran_Relations_An_Example_for_Stability_in_the_Middle_East
http://www.huffingtonpost.com/giorgio-cafiero/turkey-and-irans-growing-alliance_b_4818188.html
http://www.internationalpolicydigest.org/2014/09/04/turkey-s-iran-quandary/
http://www.mfa.gov.tr/turkey-iran-relations.en.mfa
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/energy-syria-top-rouhani-turkey-agenda2014697185480447.html
http://www.iranreview.org/content/Documents/Iran-Turkey-and-Their-Position-in-New-PoliticalStructure-of-Middle-East.htm
http://foreignpolicy.com/2015/04/10/is-turkey-friends-with-iran-or-at-war/
http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2015/09/iran-turkey-relations.html

345

Sara ƏLƏSGƏROVA,
Magistr, Bakı Dövlət Universiteti
ABŞ-IN “İŞİD-LƏ MÜBARİZƏ” STRATEGİYASI
Məqalə son zamanlar diqqət mərkəzində olan,beynəlxalq təhlükəsizliyə hədə sayılan terror qruplaşması
olan İŞİD və ona qarşı mübarizə üçün ABŞ-ın başçılığı ilə yaradılmış anti-İŞİD koalisiyasının fəaliyyətindən
bəhs edir.O cümlədən məqalədə Rusiya,İran kimi ölkələrin ABŞ-ın “İŞİD-la mübarizə” siyasətini tənqidi də
yer alır.Bəs dogurdanmı antiterror koalisiyasının başçısı, dünyada “demokratiya carçısı ” kimi tanınan ABŞ
özünü İŞİDla mübarizə aparırmış kimi göstərib,həqiqətdə isə boş səhraları bombalayır?!
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СТРАТЕГИЯ США «БОРБА С ИГИЛ-ОМ».
В статье обсуждается известная проблема современного мира, угроза для международной безапастности-террористическая группа ИГИЛ и деятельность созданный под руководством США анти-ИГИЛ –ная коалиции. В статье в том числе распространяется критика Ирана и России политики
США «борба с ИГИЛ-ом». Действительно ли главар антитеррористической коалиции, известен как
«провозвестник демократии» США.
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THE“FIGHTING AGAINST İSİS” STRATEGY OF THE USA
The famous problem of human in nowadays, deem to international security İSİS and action of coalition
was created by the leadership of the USA for to fight against İSİS is investigated in this article.The İranian and
Russian criticism to the “fight against İSİS” policy of the USA takes place in this article.But really,the head of
the anti-terror coalition , is known as the “herald of democracy” -USA shows himself as fighting against İSİS
but,indeed he bombs empty fields?!
Keywords: USA, İSİS, fighting against terrorism, а coalition of anti-İSİS.
Suriya və İraq ərazisində cəmləşən “İŞİD” terrorçuları artıq neçə müddətdir ki, bölgədə “qan çanağı”
yaradaraq bəşəriyyət üçün real təhlükəyə çevriliblər. İslam dininin adını ölüm, terror, qanla assosiasiya
olunması üçün hər şeyi edən vəhşilər eyni zamanda neft yataqlarına da nəzarət edərək bəlli güc mərkəzlərinin
iqtisadi maraqlarını da təmin edirlər. Elə dünya bazarında neftin qiymətinin birdən-birə kəskin şəkildə aşağı
düşməsində də bu amilin böyük rolu var. ABŞ İŞİDla mübarizə üçün anti-İŞİD koalisiyasını qurmuş,40a yaxın
dövlət bu terrorçu qrupla mübarizə üçün koalisiyaya qoşulmuşlar.
Bəs İŞİD əslində kimdir?İnsanlığa sığmayan bu vəhşilikləri törədən bu qruplaşmanı kim və nə məqsədlə
yaradıb? Qisaca İŞİD-ın yaranma tarixinə nəzər salaq.
İraq Şam İslam Dövləti, İŞİD (özünüadlandırma: İslam Dövləti; ) — İraq və Suriya ərazisində fəaliyyət
göstərən silahlı paramilitar qruplaşma, 3 yanvar 2014-cü il tarixində müstəqilliyini, 29 iyun 2014-cü il
tarixində isə yeni xilafət yarandığını elan etmiş tanınmamış dövlətdir.(9)
İraq müharibəsinin başlamasından qısa bir müddət sonra «Camaat əl-Tövhid vəl-Cihad» adı ilə qurulan
qruplaşma 2004-cü ilin oktyabrında Əl-Qaidəyə bağlılığını elan edərək (daha çox «İraq Əl-Qaidəsi» adı ilə
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tanınır) adını götürdü.
İraq müharibəsinin qızğın dövründə Anbar, Ninəvə, Diyalə, Babil, Kərkük və Səlahəddin bölgələrində
aktivlik göstərən qruplaşma üzvləri 2006-cı ilin 15 oktyabr tarixində paytaxtı Baquba şəhəri olan «İraq İslam
Dövləti» adlı dövlət elan etdi. Bu tarixdən etibarən «Mücahidun Şura Konseyi» adı altında toplaşan
qruplaşmaların keçirdiyi əməliyyatlar «İraq İslam Dövləti» adıyla keçirilməyə başladı.
2006-cı ildə ABŞ kəşfiyyatının hazırladığı hesabatda təşkilatın üzvlərinin sayının 1000-dən yuxarı
olduğu bildirilirdi. 2011-ci ildən etibarən ABŞ ordusunun İraqdan çıxmasından sonra təşkilat üzvlərinin
sayının 2 dəfədən çox artdığı haqqında məlumatlar var idi.
Suriya vətəndaş müharibəsinin başlamasından bir müddət sonra, 2012-ci önlərindən etibarən Suriyada
Əl-Nusra Cəbhəsi («Əl-Qaidə»nin Suriya qanadı) adıyla fəaliyyət göstərən qruplaşma üzvləri şimali Suriyada
nüfuzlu silahlı qruplaşmaya çevrildi.
2013-cü ilin aprel ayında İŞİD əmiri Əbu Bəkr əl-Bağdadi yayımladığı səs yazısında Əl-Nusra
Cəbhəsinin İŞİD tərəfindən yaradıldığı, maliyyələşdirildiyi və dəstəkləndiyi açıqlamasını verdi. Və bu tarixdən
etibarən hər iki qruplaşmanın «İraq və Şam İslam Dövləti» adı altında fəaliyyət göstərəcəyini bildirdi. (10)
21 iyul 2013-cü il tarixində İŞİD-in güclənməsi üçün önəmli hadisələrdən biri olan Bağdad Mərkəzi
Həbsxanasına (keçmiş adıyla «Əbu Qureyb həbsxanası») hücum baş tutdu. Hücumu İŞİD öz üzərinə götürdü
və bu əməliyyatın 1 il öncədən «Divarları dağıtmaq» kod adı altında Əbu Bəkr əl-Bağdadi tərəfindən
hazırlandığı açıqlaması verildi. Rəsmi hesabatlara görə hücum nəticəsində içlərində İŞİD-in nüfuzlu şəxsləri də
olan 500-dən çox məhbus qaçıb.Noyabr 2013-cü il tarixində Suriya İnsan Haqları Təşkilatı "İŞİD Şimali
Suriyada 100% ən güclü qruplaşmadır. Bu haqda başqa şey deyənlər yalan danışırlar." açıqlamasını verdi. (12)
25 yanvar 2014-cü ildə İŞİD Livanda Hizbullaha qarşı döyüşmək üzrə yeni bir milis qanad qurulduğunu
açıqladı.
10 iyun 2014-cü ildə İŞİD İraqın ikinci ən böyük şəhəri Mosulda və Mosulun paytaxtı olduğu Ninəvə
mühafazasında nəzarəti tamamilə ələ keçirtdi. (6)
11 iyun 2014-cü ildə İŞİD Türkiyənin Mosul Baş konsulluğunu ələ keçirdi. Baş konsul ilə birlikdə 49
adamın ələ keçirildiyi bildirildi. (7)
Mosulda İŞİD'in baş konsulluq və elektrik stansiyası basqınlarında cəmi 80 Türk vətəndaşı girov alındı.
Türkiyə BMT və NATO nəzdində xilasetmə cəhdlərinə başlayarkən Təhlükəsizlik Zirvəsi Çankaya Köşkündə
toplandı. (8)
11 iyun 2014-cü ildə Mosul valisi, İŞİD'in Mosuldakı İraq Mərkəzi Bankının Mosul şöbəsinin ələ
keçirildiyini söylədi. İŞİD tvitter hesabından İraq Mərkəzi Bankı şöbəsindəki pul və qızıla əl qoyduğunu
təsdiqləyir. Ələ keçirilən məbləğin 429 milyon dollar civarında olduğu söylənilir.
29 iyun 2014-cü ildə yeni Xilafət elan edən İŞİD, bu tarixdən etibarən İslam Dövləti adlanacağını
xəlifənin isə Əbu Bəkr əl-Bağdadi olduğunu bildirdi.
Məlumdur ki,bu qruplaşma Usama İbn Ladenin yerinə keçən Əymən əz-Zavahirinin başçılığı altında
olan əl-Qaidə qruplaşmasına tabe idi. Hər iki cəbhənin əl-Qaidə qruplaşmasına tabe olduğuna görə “İraq İslam
Dövləti”nin başçısı Əbubəkir əl-Bağdadi hər iki cəbhəni “İraq və Şam İslam Dövləti” adı altında birləşdirir.
Çox təəssüf ki,İŞİD-a qoşulanların böyük əksəriyyəti gənclər olur və İŞİD-a qoşulan gənclərdən ilk öncə
ailələri ilə əlaqələrini kəsmələri ,şəxsiyyətlərini dəyişmək və daha sonra isə milli geyimi Əfqan geyimi ilə
dəyişmək əmr olunur. Ona görə də İŞİD camaatı Əfqan paltarını özlərində “cihad” rəmzi olan paltar kimi
tanımaqdadırlar. Gənc, öz milli geyimindən imtina edərək, beləliklə ölkəsinə aid olan hər bir şeyi tədricən
unudur.
Maraqlıdır ki, İŞİD bölgədəki (Suriya) PKK qüvvələrinə də zərbə vurub.(13) .Suriyanın Haseki
şəhərinin Rasulayn qəsəbəsində bomba qoyulmuş avtomobillə hücum nəticəsində 30-a yaxın PKK-çı öldürüb.
İraqın şiə baş naziri Nuri əl Maliki terrorçuların öhdəsindən öz qüvvələri hesabına gələ bilməyəcəklərini
anladığı üçün BMT, ABŞ, Avropa Birliyi və Ərəb Birliyinə müraciət ünvanlayıb.
Beynəlxalq aləmdə İŞİD-a ilk cavab verən ölkələrdən biri də əhalisinin xeyli hissəsi türk olan bölgə ilə
həmsərhəd Türkiyə oldu.Türkiyə rəsmən NATO-ya yardım üçün müraciət etdi. Situasiya və onun inkişafı öz
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növbəsində NATO üzvü Türkiyənin xahişi ilə alyansın da diqqət mərkəzindədir.
Ancaq qəribədir ki, ABŞ baş verənlərə gözlənildiyindən xeyli yumşaq reaksiya verib. Bu da siyasi
müşahidəçilərin fikrincə, bölgədə böyük güclərin toqquşan maraqları ilə əlaqələndirilir.
Əslində isə İŞİD-in əsas hədəfi əhli-sünnə (sünnilər) yox, məhz Kərbəla, şiələr və İraqdakı
ziyarətgahlardır. Hərgah, çoxdan məlumdur ki, bu qruplaşma şiələri kafir, onların qanlarını və mülklərini isə
halal elan edib. Terrorçular bunu praktikada dəfələrlə nümayiş etdirərək, tükürpədici videolar da yayıblar. (9)
İran da proseslərə seyrçi deyil. İran prezidenti Həsən Ruhani isə İŞİD-i “vəhşicə hərəkət edən terror
təşkilatı” adlandırıb. Prezident deyib: “Onların bu hərəkətinə göz yummayacağıq”. O, İŞİD-in vəhşiliyinə və
terroruna qarşı regionda və bütün dünyada vuruşacaqlarını söyləyib.. (3)
2014-cü ilin sentyabrın 11-də Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində “Terrorla mübarizə toplantısı”
keçirilib. Toplantının əsas mövzusu İŞİD-ə qarşı mübarizədə beynəlxalq koalisiyanın yaradılması olub.
Toplantıdan sonra yayılan birgə bəyannamədə “üzv ölkələr münasib bilindiyi təqdirdə İŞİD-ə qarşı hərbi
fəaliyyətə müxtəlif vasitələrlə qoşulacaq”, ifadəsi qeyd olunub. Bəyannamədə İŞİD-in dünya üçün təhlükə
olduğu qeyd edilir. (5)
Ancaq gözlənildiyi kimi Türkiyə hökuməti bu bəyanata imza atmadı. Türkiyə əsas səbəb kimi
Türkiyənin 40 diplomatının İŞİD-in əlində girov saxlanılmasını gətirib.
Türkiyə rəsmən anti-İŞİD koalisiyasına qoşulmadı; ABŞ-ın İŞİD-i bombalaması planının arxasında
Suriyanın işğalının dayanması ilə bağlı iddialar var
Fövqəldövlət statusuna malik olan ,supergüc olan ABŞ isə İŞİD qruplaşmasına bir qədər gec reaksiya
verdi. ABŞ prezidenti Barak Obama İŞİD liderlərinin öldürülməsi üçün Pentaqona göstəriş verdi. Əsas hədəf
isə İŞİD lideri Əbubəkir əl-Bağdadinin məhv edilməsidir. (1) O, vaxtilə Usama Ben Ladenə qoyduğu kimi indi
də İŞİD lideri Bağdadinin ölüsünü və ya dirisini Birləşmiş Ştatalara təhvil verənə 1mln. pul mükafatı vəd edir.
Qeyd edək ki,2014-cü il sentyabrın 10-da ABŞ prezidenti Barak Obama İŞİD-ə qarşı 4 bəndli planını
açıqlayıb. Plana əsasən İŞİD-in bombalanması, terrora qarşı mübarizə aparan qüvvələrə, o cümlədən Suriya
müxalifətinə yardım edilməsi, eyni zamanda İraq hökuməti və kürd silahlı birləşmələrinə təlim keçilməsi,
kəşfiyyat və hərbi qüvvələrinin artırılması nəzərdə tutulur.
ABŞ dövlət katibi Con Kerri bildirib ki, koalisiyanın daha da genişlənməsinə çalışacaq. Eyni zamanda o,
İraq və Suriyaya heç bir xarici ölkənin quru qoşunlarının ayaq basmayacağını bildirdi.
Rusiya hökumətinin ABŞ-ı Suriya ərazisini bombalamaqla bağlı xəbərdarlığına toxunan Kerri bildirib
ki, “İraq bizdən yardım istəyib. Beynəlxalq hüquq bizə işğala məruz qalıb yardım istəyən ölkələrə dəstək
vermək haqqını verir” deyib.
İran hökuməti bəyan edib ki, İŞİD-ə qarşı koalisiyaya qoşulmayacaq. İranın xarici işlər naziri Cavad
Zərif bildirib ki, yeni koalisiyada bir çox qeyri-müəyyənliklər var. Eyni zamanda İran rəsmisi koalisiyaya üzv
olan bəzi ölkələrin Suriyadakı terrorçu qruplaşmalara dəstək verdiyini qeyd edib. Livanın Hizbullah
Hərəkatının baş katibinin müavini Şeyx Nəim Qasım isə yerli mətbuata verdiyi müsahibəsində deyib ki, ABŞın İŞİD-ə qarşı mübarizə planı terror təşkilatını tamamilə yox etməyə deyil, nəzarət altına almağa hesablanıb.
Onun sözlərinə görə, ABŞ “İŞİD-ə qarşı mübarizə “- adı ilə İraq və Suriyada mövqelərini möhkəmləndirməyə
çalışacaq. Şeyx bildirib ki, ABŞ-ın yeni planı əslində İŞİD-i qorumaq, ancaq eyni zamanda digər ölkələrə
yayılmasının qarşısını almaqdır.
Con Kerrinin sözlərinə görə, İŞİD təkcə İraqa deyil, eyni zamanda qonşu ölkələrə, o cümlədən ABŞ-ın
təhlükəsizliyinə təhdid törədir:"
Bəli,İŞİD həqqiqətən də təhlükəsizliyə hədədir.Həyata keçirdiyi qandondurucu , inanılmaz vəhşilikləri
internetə yerləşdirən bu terrorçu qruplaşmanın İordaniyalı günahsız pilotu diri-diri qəfəsə salıb yandırması
videosu bütün dünyaya səs saldı.
ABŞ-da rəsmi səfərdə olan İordaniya kralı 2-ci Abdulla pilotun edam videosu və fotoları internetdə
yayılandan az sonra səfərini yarımçıq qoyaraq Əmmana qayıdıb.Bunun dərhal ardınca Barak Obama: "İŞİD
şərdir, məhv olunacaq" çıxışını etdi. "Bu şərin öhdəsindən gəlmək üçün əlbir olmalıyıq. Bu gün koalisiyamız
İŞİD-in qəddarlığının və cəlladlığının qurbanı olmuş hər kəsin qisasını almaq üçün vuruşur. Onların xatirəsi
bizi və koalisiyadakı tərəfdaşlarımızı İŞİD-i, onun ideologiyasını məhv etməkdə daha da əzmli edir.
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BMT də bu qəddar edamdan danışdı.BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İŞİD-in iordaniyalı pilot Moaza
Yusuf əl Qəsasbini diri-diri yandırmasını qətiyyətlə pisləyib, "belə vəhşi və alçaq cinayəti törətmiş şəxslərin
məsuliyyətə cəlb olunmasını" tələb edib: "İordaniyalı pilotun qətlə yetirilməsi İŞİD-in qəddarlığını bir daha
sübut etdi. Bu terror təşkilatı bütün dinlərdən, etnik qruplardan və millətlərdən olan insanlara qarşı minlərlə
cinayətdə, humanizmin əsaslarını rədd etməkdə məsuliyyət daşıyır".
Edamı bir sıra ölkələr, habelə BMT-nin baş katibi Pan Gi Mun pisləyib.
İordaniyada diri-diri yandırılmış pilot Muəz Yusuf əl Qəsasbinin doğma şəhəri əl Kərakda, habelə
paytaxt Əmmanda və digər şəhərlərdə on minlərlə insan küçələrə çıxaraq İŞİD-ə lənət oxuyub.
2014-cü ilin iyun ayında İŞİD növbəti vəhşiliyini törədib videosunu internetə yerləşdirdi.Bu videonu
izləyənlər bu barbarlığın qarşısında dəhşətə gəldilər.Suriyada Kürd qruplar və İsrail hesabına cəsusluq etməklə
günahlandırdiqları qurbanlarını əvvəl çarmıxa çəkdilər, sonra isə əl və ayaqlarını vəhşicəsinə kəsdilər.Video
izləyənlərin qanını dondurdu.
İŞİD-la mübarizə aparan PKK terrorçularının əlinə keçən İŞİD terrorçusu isə sorğu zamanı qeyd edib
ki,” Hizbullah partiyasının və Bəşər Əsəd qüvvələrinin
onlara tuşladığı bombalar ABŞ-ın
bombardmanlarından daha tutarlı olub.Terrorçunun qeyd etdiyinə görə Hizbullahın atdığı bombalar nəticəsində
İŞİD xeyli itki verib, lakin, ABŞ-ın antiterror əməliyyatları nəticəsində atdığı bombalar isə əsasən boş sahələrə
tuş gəlib.” (4)
Bəs dogurdanmı anti-İŞİD ,antiterror koalisiyasının başçısı ,dünyada “demokratiya carçısı ” kimi
tanınan ABŞ özünü İŞİDla mübarizə aparırmış kimi göstərib,həqiqətdə isə onu dəstəkləyir?!
Həqiqətən mi,bir il ərzində heç kim ABŞ-a Suriyadakı boş səhraları yox, “İŞİD” mövqelərini
bombalamaqda mane olmurdu?!” (3)
İŞİDla mübarizədə Bəşər Əsədi dəstəkləyən Rusiya isə ABŞ-dan fərqli olaraq, İŞİD-a qarşı keçirtdiyi
bombarmanlarının nəticəsini şəffaflıq üçün internet portallarına yüklədi.Əslində, Rusiyanın bu hərəkəti 1 ildi
İŞİD-a qarşı mübarizə apardığını iddia edən,yalnız heç bir nəticəsi görünməyən ABŞ-a sərt cavab idi.
Rusiyanın Suriya ərazisindəki “İŞİD” terrorçularını bombalaması regionda yeni siyasi vəziyyət yaratdı.
Başda ABŞ olmaqla bir sıra Qərb dövlətləri Rusiyanın «İŞİD» mövqelərini bombalamasını fərqli şəkildə
təqdim etməyə, guya dinc insanların həlak olması, müxalif birləşmələrin bombalanması kimi informasiyaları
yaymağa başladılar.
ABŞ başda olmaqla koalisiya qüvvələrinin bir ildən çoxdur ki, “İŞİD”-i bombalaması nəticəsində
onlarla terrorçunun və ya onların mənzilləndiyi başqa yerlərin dağıdılması ilə bağlı nə bir görüntü var, nə də
bir xəbər. Haranı bombalayırlar, bəlli deyil. Amma Rusiya hərbi təyyarələri havadan əldə edilən görüntülər
əsasında “İŞİD”in mövqelərini bombalayaraq bir neçə vacib hədəfi məhv edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin
yaydığı rəsmi məlumata görə, “İŞİD”-in 8 obyektinə dəqiq zərbə endirilib və döyüş sursatı, hərbi texnika
toplanan anbarlar, terrorçuların dağlarda yerləşən komanda idarəetmə mərkəzi darmadağın edilib.
Nazirlik zərbələrin hava kəşfiyyatı ilə əldə edildiyini və Suriya ordusu ilə tam dəqiqləşdirildikdən sonra
endirildiyini də açıqladı. Real görüntülər də dərhal internetdə yayıldı. Nədənsə, ABŞ başda olmaqla bəzi
beynəlxalq güclər və yaxud belə demək mümkünsə, “İŞİD”-in regionda yaşamasını istəyən qüvvələr bu
görüntülərdən bərk narahat olmağa başladılar.
Rusiya Dövlət Dumasının komitə sədri Aleksey Puşkov Vaşinqton tərəfindən səslənən narazılığa
münasibət bildirib. Qeyd edək ki, Ağ Ev rusları “İŞİD” terrorçularının az olduğu rayonları, Makkeyn isə
Suriya müxalifətini bombalamaqda ittiham edib. Puşkovun ittihamlara cavabı belə olub: “Bir il ərzində heç
kim ABŞ-a Suriyadakı boş səhraları yox, “İŞİD” mövqelərini bombalamaqda mane olmurdu. Makkeyn bizi
ABŞ-ın təlim keçdiyi üsyançıları bombalamaqda ittiham edir. Onlar qorxularından çoxdan dağılıb, ya da gedib
“Əl-Qaida”yə qoşulublar. Buna görə onları bombalamaq mümkün deyil”.(5)
Rusiyanın Suriyadakı “İŞİD” hədəflərini bombalamasını analiz edən Almaniyanın “Handelsblatt” nəşri
yazır: “Rusiyanın Suriya siyasəti və “İŞİD” mövqelərinə hücumu, ABŞ-ın 4 illik fəaliyyətsizliyi fonunda
Vaşinqtonun imicinə ciddi zərbə vurdu. Bir daha tam şəkildə aydın olur ki, Qərb böhranları nizamlaya bilmir.
Onlar regionda olan digər münaqişələri də həll edə bilmədilər- nə İraqda, nə Əfqanıstanda, nə də Liviyada.
ABŞ-ın müdaxiləsi ancaq xaosun artmasına səbəb olur. Suriya böhranının günahkarı ABŞ-dır. Vaşinqton bu
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münaqişənin əvvəlində müxalifəti, o cümlədən silahlı birləşmələri dəstəklədi. “İŞİD” terrorçuları
genişmiqyaslı hücuma keçdikdə isə ABŞ, sadəcə, seyrək aviauçuşlar keçirməklə kifayətləndi. Rusiya isə acı
Liviya təcrübəsini yaxşı bildiyi üçün Suriya dövlətçiliyinin tam dağıdılmasına müşahidəçi qalmayaraq nə
qədər gec deyil, Əsəd hökumətini dəstəkləməyə tələsdi”.
İranın xarici işlər naziri Cavad Zərif ABŞ-ı "İraq-Şam İslam Dövləti" (İŞİD) terror qruplaşmasına qarşı
ikili siyasət aparmaqda ittiham edib.
"Amerikalılar həm İŞİD-lə mübarizə apardıqlarını, eyni zamanda isə Suriyanı hücumlara məruz
qoyduqlarını iddia edə bilməzlər. Birləşmiş Ştatların bu cür ikili siyasətinin nəticəsidir ki, İraq və Suriyada
uğur qazana bilmirik", — deyə Zərif bildirib.O, həmçinin qeyd edib ki, bombardıman səmərəli mübarizə üsulu
deyil.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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TRANSMİLLİ KORPORASİYALARIN FƏALİYYƏTİNİN BEYNƏLXALQ
SƏVİYYƏDƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ
Transmilli korporasiyaların müasir dövrdə geniş yayılan fəaliyyətinin bir çox hallarda müsbət nəticələri
olsa da, mənfi nəticələrin olması halları da kifayət qədərdir. Məqalədə transmilli korporasiyaların dünya
miqyasındakı fəaliyyəti və onun tənzimlənməsi üçün ayrı-ayrı dövlətlərin, təşkilatların gördüyü tədbirlərdən
bəhs edilir.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
Транснациональные корпорации распространенные в современной эпохи во многих случаях
результаты положительные, однако, есть достаточно случаев, чтобы результаты были негативные.
В статье речь идет о глобальной деятельности транснациональных корпораций и отдельных
государств регулированных принимаемыми организациями.
Ключевые слова: транснационализация, кодекс поведения, многонациональная компания, прямые
иностранные инвестиции, капитальные вложения, верховенство закона.
Ulkar KAZIMOVA,
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INTERNATIONAL REGULATION OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS
Although modern operations of transnational corporations conclude with positive results in many cases,
sometimes they have negative results. The article investigates the worldwide operations of transnational
corporations and the regulator measures taken by the individual states and organizations.
Key words: transnationalization, code of conduct, multinational enterprises, foreign direct investment,
capital investment, legal norms.
Transmilli və ya çoxmillətli korporasiya bir ölkədə qərargahı olan, tam və ya qismən bir və ya çox
ölkələrdə törəmə fəaliyyət göstərən birlikdir. Törəmə kompaniyalar mərkəzi kompaniyaya hesabat verirlər.
Qlobal dünyamızın ən aparıcı qüvvələri hesab edilən transmilli korporasiyalar öz başlanğıclarını yerli
bazarlardan götürmüşlər və fəaliyyətə başladıqları ilk dövrlərdə yalnız öz ölkələrində və bir sahədə mövcud
olurlar. Bu dövrdə onlar hələ sahədaxili strategiyalardan istifadə edirlər.
Müəyyən qədər inkişaf etdikdən sonra rəqabətin və iqtisadi hakimiyyətin genişlənməsi istəyi həmin
firmaları digər sahələrdə fəaliyyət göstərməyə sövq etdi. Bu isə genişlənməkdə olan transmilli korporasiyaların
fəaliyyətinə nəzarət etmə prosesini daha da çətinləşdirdi.
Bu gün bazardakı gücünü nəzərə alsaq deyə bilərik ki, TMK milli və beynəlxalq səviyyədə
iqtisadiyyatın və siyasətin istiqamətləndirilməsinə təsir edir və bu sahədə nailiyyətlər əldə edir. TMK-lar öz
fəaliyyətini əsasən ölkələrindən kənarda – digər xarici ölkələrdə qururlar. Onlar hər hansı məhsulun
yaradılması, istehsalı, reallaşdırılması, maliyyələşdirilməsi, kreditləşdirilməsi, yayılması ilə məşğul olan
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beynəlxalq istehsalın formalaşmasına və bununla da dünya iqtisadiyyatının inkişafına və istehsalın dünyəvilik
səviyyəsinin yüksəlməsinə şərait yaratdılar. (1, s.25)
1950-ci ildən bəri sayı çoxalan və böyüyən transmilli korporasiyaların iqtisadi və siyasi gücü, mobilliyi
və əməliyyatlarının mürəkkəbliyi mübahisələrə səbəb olur. Bəzi tənqidçilər mübahisə edirlər ki, transmilli
korporasiyalar fərqli ölkələrdə fəaliyyət göstərərək öz mənfəətini artırsa da, həmin ölkələrə qarşı loyallıq
nümayiş etdirmir, yalnız öz maraqlarını düşünürlər. TMK-nın fəaliyyətinin ən vacib metodlarından biri odur
ki, onlar xarici bazarda aktiv və potensial rəqabətin kənardan necə olduğunu öyrənməkdən daha çox həmin
bazarın içində olmağa çalışırlar. Əsas məqsədləri isə digər ölkələrdə kompaniyalar yaradaraq ilk növbədə aşağı
qiymətlərlə və ucuz əməklə xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bazarı ələ almaqdır. Transmilli
korporasiyaların əsas özünəməxsusluğu da elə ondadır ki, onlar ölkələrin daxili bazarlarına o dərəcədə daxil
olurlar ki, hətta ölkənin ənənəvi iqtisadiyyatını belə dağıtmaqdan çəkinmir, bəzən isə ölkənin iqtisadi və siyasi
gündəmini yaradırlar. (9)
TMK-lar ancaq öz sərhədləri və işçiləri daxilində inkişaf etdiklərindən dövlətlərə nisbətən daha azad
fəaliyyət göstərirlər. Ona görə də korporasiyaların dövlətlər kimi xüsusi öhdəliyi yoxdur. Transmilli
korporasiyalar istədikləri zaman özlərini tamamilə yenidən qura bilər, başqa ərazilərdə müxtəlif biznes
sahələri ilə fəaliyyət göstərə bilərlər. Məsələn, baş ofisi ABŞ-da yerləşən və dünyanın müxtəlif ölkələrində
filialları olan nəhəng transmilli şirkət olan Nike korporasiyasını buna misal göstərmək olar. Belə ki, 1984-cü
ildə korporasiya ABŞ-dakı sonuncu müəssisəsini bağladı və bütünlüklə öz istehsalatını istehsal qiymətləri
aşağı olan və ucuz işçi qüvvəsinin olduğu Cənub-Şərqi Asiyaya köçürdü. 65 min ABŞ sakini isə öz işini itirdi.
Bu köçmə onu göstərdi ki, Nike kimi bir nəhəng şirkəti öz ölkəsi, vətəndaşları deyil, gəlirlərini artırmaq
maraqlandırırdı. Hazırda Nike müəssisələrinin əksəriyyəti Cənub-Qərbi Asiyada yerləşir. Nümunədən
göründüyü kimi dövlət kimi öz vətəndaşları qarşısında öhdəliyi olmadığından transmilli korporasiya öz
mənfəətini güdərək istədiyi şəkildə addım atır, bəzən isə bu hal öz doğma ölkəsinin sakinlərini işsiz qoymaq
səviyyəsinə çatır.
Transmilli korporasiyaların sayı bu gün qarşısı alınmaz dərəcədə artır, fəaliyyət sahələri isə genişlənir.
Qlobal iqtisadiyyatın genişlənməsi, TMK-nın gücünün artması və bir çox ölkələrə yayılması böyük idarəetmə
problemləri yaradır. Transmilli korporasiyalar istehsal prosesinin bir hissəsini o ölkə və regionlara keçirməyə
çalışırlar ki, həmin ölkələrdə və regionlarda bu proseslərin həyata keçirilməsi üçün lokal üstünlüklər mövcud
olsun. Məsələn, vergi güzəştlərinin mövcud olduğu ərazilərdə transmilli korporasiyalar maliyyə və idarəetmə
bölmələrini yerləşdirməkdə maraqlı olurlar. Transmilli korporasiyaların fəaliyyəti ilə bağlı digər bir narahatlıq
da, elə onların törəmə kompaniyalarından istifadə edərək vergi öhdəliklərini azaltmağa çalışmalarıdır.
Ümumiyyətlə, TMK-lar vergi sisteminin və idarəetmə səviyyəsinin zəif, əmək haqqının aşağı, işçi qüvvəsinin
nisbətən ucuz olduğu ölkələrdə qlobal istehsal şəbəkələrinin yaradılmasını daha məqsədəuyğun hesab edirlər.
(4) Onlar geniş həcmli daxili bazarlara malik ölkələrdə isə ticarət, satış və marketinq fəaliyyəti ilə məşğul olan
bölmələr yaradırlar. TMK-lar birbaşa xarici investisiyalara daha çox üstünlük verirlər. Bilavasitə xarici
investisiyalarla bağlı olan TMK-lar hazırda ÜDM-nun 1/5 - ¼ hissəsini idarə edir, dünya ticarətinin isə 1/3
hissəsi firmadaxili ticarətin payına düşür. Bununla da transmilli korporasiyalar dünya təsərrüfatının əsas tərkib
hissəsinə çevrilirlər. (3)
Müasir şəraitdə TMK-lar tərəfindən həyata keçirilən beynəlxalq fəaliyyət hətta regional səviyyədə sərt
tənzimlənilir. Buna baxmayaraq, hazırda bu prosesin heç bir universal qaydası işlənib hazırlanmamışdır. TMKnın fəaliyyətinə nəzarət donor və resipient ölkələr səviyyəsində müvafiq olaraq tənzimlənilir. Belə ki, donor
ölkələr TMK-ların fəaliyyətini korporasiyalar haqqında mövcud olan milli qanunvericilik vasitəsilə
tənzimləyir, resipient ölkələr isə investisiyalar haqqında milli qanunvericilik aktları ilə TMK-ların fəaliyyətini
tənzimləyir. Bu sahədə BVF və Dünya Bankının himayəsi altında TMK-lar üzrə BMT komissiyaları
çərçivəsində qarşılıqlı prinsiplər qəbul edilmişdir. Həmin prinsiplər aşağıdakılardır:
- Sərbəst daxilolma hüququ - Bu qayda TMK-lara dövlətlərin ərazisində öz müssisələrini yaratmağa
icazə verir. Lakin bu hüquq bir sıra hallarda məhdudlaşdırıla bilər. Belə ki, TMK-ların ölkənin iqtisadi və
siyasi təhlükəsizliyinə ziyan vurması bu kimi hallara daxil edilir.
- Ədalətli və bərabər hüquqlu rejim - Bu hüquq xarici şirkətlərə milli şirkətlərlə bərabər hüquqlu şərait

352

yaratmaq imkanı verir.
- Mübahisələrin həlli - Xarici və milli investorlar arasındakı mübahisələrin ilkin həlli danışıqlar
vasitəsilə ilə həyata keçirilir. Əgər danışıqlar nəticə vermirsə mübahisələr bir sıra hüquqi sənədlər əsasında
resipient ölkənin müstəqil arbitraj məhkəməsində həll olunur. (10)
Transmilli biznes fəaliyyətinin milli, ikitəfli, regional, beynəlxalq tənzimlənməsi sistemlərinin
yaradılmasına 1960-cı illərin sonu 1970-ci illərin əvvəllərindən başlanmışdır. Xüsusilə də, 1970-ci illərin
əvvəllərində TMK-nın davranışının beynəlxalq kodekslərinin hazırlanması istiqamətində hərəkat geniş vüsət
almışdır. Bu zaman artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı TMK-ların varlığını narahatlığın əsas səbəbi kimi
görməyə başlayır və inanırdı ki, onların sərhədləri aşan iqtisadi fəaliyyəti artıq yerləşdikləri ölkələrə də
(xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə) böyük ziyan vurur. BMT ilə Transmilli korporasiyalar arasındakı
münasibətlər II Dünya Müharibəsinin sonundan başlayaraq 1960-cı illərin sonuna qədər daha da genişləndi.
TMK-lar istər sayca və istərsə də istehsalın həcmi baxımından sürətlə inkişaf etməkdə davam edirlər.
BMT-nin tədqiqatçıları hesab edirlər ki, bu gün 35 minə qədər TMK fəaliyyət göstərir. Yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi TMK-ların fəaliyyətini tənzimlənməyən məcburi hüquqi qüvvəyə malik sənəd olmasa da, ayrıayrı region dövlətlərini birləşdirən beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən, lakin könüllülük prinsipinə
əsaslanan sənədlər mövcuddur. (2, səh.10)
BMT-nin tədqiqatçılarının tövsiyyələri əsasında 1974-cü ildə BMT-nin Transmilli Şirkətlər üzrə
Mərkəzi yaradılır. Lakin 1980-1990-cı illərdə iqtisadi və siyasi mühitin dəyişilməsi nəticəsində bu mərkəz
1993-cü ildə ləğv edilir və onun fəaliyyətini BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı (YUNKTAD) davam
etdirir.
1973-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial Şurası (ECOSOC) iqtisadi inkişaf və
beynəlxalq münasibətlər sahəsində TMK-nın təsirini öyrənmək və bu barədə BMT-yə məsləhət vermək üçün
bir qrup görkəmli şəxsləri bir araya toplayır. İkisi Amerika Birəşmiş Ştatlarından olan iyirmi nəfərlik bu qrup
ekstensiv sorğu ilə məşğul olmalı və bu barədə məsləhətlətini 1974-cü ildə təqdim etməli idilər. Nəticədə,
ECOSOC TMK-nın davranış kodeksini müəyyən edən bir komissiya yaranır. Lakin ziddiyyətli siyasi maraqlar
bütünlükdə bu prosesin zəifələməsinə səbəb olur. (5) Buna baxmayaraq BMT çərçivəsində geniş iş aparılırdı.
BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının rəhbərliyi ilə universal kodeks, YUNKTAD-ın rəhbərliyi ilə
məhdudlaşdırıcı qaydalar məcmuəsi, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının rəhbərliyi ilə bəyannamə hazırlanmışdır.
Transmilli korporasiyalarla aparılan əməliyyatların iki onilliyi ərzində YUNKTAD üç əsas vəzifəni
yerinə yetirirdi: informasiyanı təmin etmək, siyasətin təhlili və konsultativ xidməti təmin etmək. YUNKTADın informasiya fəaliyyəti TMK-nın qlobal fəaliyyətinin sənədləşdirilməsi, onun ümumi və müəssisə
səviyyəsində, milli və regional səviyyələrdə qanunvericilik siyasətinin öyrənilməsi üçün ilkin əsas hesab
olunur. Bu mühüm fəaliyyət bu gün də əvəvzolunmaz beynəlxalq resurs kimi öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır.
YUNKDAT-ın siyasəti iqtisadi, sosial və qanuni məsələləri və onların iqtisadiyyatın inkişafı və beynəlxalq
münasibətlər üzərindəki təsirini təhlil edir. YUNKDAT nəticə olaraq, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan
550 ölkəyə məxsus, xarici filialları 15000-dən çox, xarici aktivləri isə 2 trilyon dollardan çox olan TMK-nın
fəaliyyətini qiymətləndirir. Bu TMK-ların birbaşa xarici investisiyasının həcmi 2013-cü ildə 160 milyard
dolları keçdi. YUNKTAD-ın hesabatına görə transmilli korporasiyalar məhsul və xidmət sahəsində dünya
ticarətinin və birbaşa xarici investisiyaların üçdə ikisini əhatə edir.
YUNKTAD-dan başqa BMT sisteminin digər orqanları da TMK-nın fəaliyyəti ilə əlaqədar bir sıra işlər
aparmışdır.
1974-cü ildə BMT Baş Assambleyasının 6-cı iclası keçirildi. Burada “Yeni beynəlxalq iqtisadi qaydanın
müəyyən edilməsi haqqında” Bəyannamə qəbul edildi. Suveren bərabərlik, hüquqlara hörmət etmək
prinsipləri bəyannamənin başlıca müddəalarında əksini tapmışdır. Bəyannamənin bir bəndi xüsusilə TMK-lara
həsr edilmişdir. Belə ki, burada göstərilirdi ki, hər bir dövlət çoxmillətli korporasiyanın fəaliyyətini yerləşdiyi
ölkələrdə öz milli iqtisadi maraqları naminə tənzimləyə, hətta onlar üzərində nəzarəti həyata keçirə bilər.
1974-cü ildə keçirilmiş BMT Baş Assambleyasının 29-cu iclasında “Dövlətlərin iqtisadi hüquq və
vəzifələri haqqında” Xartiya qəbul edildi. Xartiyanın 2-ci maddəsində qeyd olunurdu ki, dövlət öz
yurisdiksiyası çərçivəsində TMK-nın fəaliyyətini tənzimləmək və nəzarətdə saxlamaq hüququna malikdir.
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TMK-nın fəaliyyətinin dövlətin qanunlarına, normalarına və qərarlarına zidd olmaması, onun iqtisadi və sosial
siyasətinə uyğunluğu üçün tədbirlər görə bilər. Burada TMK-nın resipient ölkənin daxili işlərinə qarışmaması
prinsipi də öz əksini tapmışdır.
1977-ci ildə Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT) “Çoxmillətli müəssisələr və Sosial siyasətin aparılması
haqqında ” üçtərəfli Bəyannamə qəbul etdi. Bu məcburi hüquqi qüvvəyə malik sənəd deyildi, sadəcə olaraq
transmilli şirkətlərlə davranış kodeksini özündə əks etdirirdi.
1970-1980-ci illərdə BMT aktiv fəaliyyət planını həyata keçirməyə başladı. Əsas məqsəd isə BMT-yə
üzv bir neçə ölkənin də daxil olduğu BMT daxili bir qurum yaratmaq idi. Ancaq 1980-ci illərin sonu - 1990-cı
illərdə vəziyyət daha mülayimləşdi. BMT-nin fəaliyyəti birbaşa xarici investisiyaların dəyişilməsinə təsirini
göstərdi. Bundan başqa Transmilli korporasiyaların Cənubi Afrikadakı işləri və insan hüquqları, qloballaşma
BMT-nin xüsusi fəaliyyət sahələri hesab olunurdu. Ancaq Birləşmiş Millətlərin ən böyük nəaliyyəti birbaşa
xarici investisiyalar və TMK ilə bağlı olaraq inkişaf etməkdə olan ölkələrdə biliyin və kapitalın inkişafı, insan
hüquqlarının qorunmasına kömək etmək olmuşdur. (6)
Beləliklə, BMT-nin 1980-ci illərdə transmilli korporasiyalar və birbaşa xarici investisiyalar
istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər inkişaf etməkdə olan ölkələrin düşüncə tərzlərinin dəyişilməsində və
inkişafında böyük təkan oldu. Qloballaşmanın sürətlənməsi, kommunizmin dağılması, Mərkəzi və Şərqi
Avropa ölkələrində beynəlxalq kapitalın investisilaşdırılması və sonrakı dalğalar bu tendensiyaya təsirini
göstərdi.
İllik İnvestisiya Hesabatı, ilkin informasiya mənbəyi də birbaşa xarici investisiyalar və transmilli
korporasiyalar haqqında məlumatın əldə olunması üçün mühüm vasitə olmuşdur.
Son 20 il ərzində dünya iqtisadiyyatında birbaşa xarici investisiyaların həcminin kəskin şəkildə artması
nəticəsində transmilli iqtisadi sektorun genişlənməsi prosesi sürətlənməkdədir. TMK-lar bilavasitə birbaşa
xarici investisiyalara əsaslandığından dünya ölkələri bu investisiyaların istiqamətləndirilməsi və onlar üçün
əlverişli şəraitin yaradılması sahəsində bir sıra kompleks tədbirlər görmək zərurəti qarşısında qalmışlar.
Transnmilli korporasiyaların bir sıra müsbət cəhətlərinə baxmayaraq, digər tərəfdən onlar üçüncü
dünya ölkələrinin təbii sərvətlərini xammal şəklində mənimsəyir, bu zaman həmin ölkələrin
vətəndaşlarını misli görünməmiş qayda və üsullarla istismar edir və beləliklə, beynəlxalq leqal mafiya imici də
formalaşdırırlar. Lakin hər nə olursa-olsun TMK-ların fəaliyyəti və inkişafı ilə bağlı proseslər dövrün
qanunauyğun, obyektiv inkişafının nəticəsidir və bu proses qarşısıalınmazdır.
TMK-ların gəlirlərin müxtəlif ad altında bir ölkədən digərinə köçürülməsi ilə vergidən yayınma və
bununla da, yerləşdiyi ölkənin qanunlarını pozma, istehsal fəaliyyəti ilə ətraf mühitin çirkləndirilməsinə gətirib
çıxarma, məskunlaşdıqları ölkələrdə yerli şirkətlərin fəaliyyət sahələrini kiçiltməsinə səbəb olmaq kimi mənfi
xüsusiyyətləri onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində digər təşkilatların da bir sıra addımlar atmasına
səbəb oldu.
TMK-ların fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Avropa İttifaqı, İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı çərçivəsində də bir sıra işlər görülmüşdür.1976-cı il, iyulun 21-də İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı “Beynəlxalq investisiyalar və çoxmillətli müəssisələr haqqında” Bəyannamə
qəbul etmişdir. Bəyannamə məcburi-hüquqi qüvvəyə malik sənəd deyil. Prinsiplərin giriş hissəsində göstərilir
ki, bunlar dövlətlər tərəfindən çoxmillətli korporasiyalara ünvanlanmış tövsiyyə xarakterli qaydalardır.
İnvestisiya Komitəsinin əsas vəzifələri aşağıdakılar müəyyən edilmişdir:
- beynəlxalq kapitalın hərəkətinin, birbaşa xarici investisiyanın və çoxmillətli müəssisələrin və ticarət
siyasətinin liberallaşdırılmasına kömək;
- bu ərazilərdə beynəlxalq əməkdaşlığı qorumaq;
- səhmlərin alınmasında siyasi məsələlərin həllində kömək etmək.
Bu məqsədlərə nail olmaq üçün Komitə üzvü və qeyri-üzv ölkələrin və digər maraqlı tərəflərin
siyasətçiləri arasında cari məsələlərin müzakirəsi üçün forum təşkil edir, investisiya axınlarının tendesiyası
üçün mühüm təkliflər hazırlayır. (8)
TMK-nın fəaliyyətinin tənzimləməsi sahəsində növbəti addım Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində
həyata keçirildi. 6 mart 1998-ci ildə MDB-yə üzv bir neçə dövlət tərəfindən “TMK haqqında” Konvensiya
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imzalandı. Konvensiyada transmilli şirkətlərin anlayışı, fəaliyyəti, təşkilati məsələləri, korporasiyaya daxil
olan hüquqi şəxslərin məsuliyyəti, korporasiyanın ləğvi kimi mühüm prinsiplər əks olunmuşdur. Burada
deyilirdi ki, trasnmilli korporasiya dedikdə, iki və ya daha artıq dövlətin ərazisində, mülkiyyətində xüsusi
əmlakı olan və həmin konvensiyaya uyğun olaraq qeydiyyata alınan hüquqi şəxs başa düşülür. Bundan başqa
qeyd olunur ki, korporasiya könüllü olaraq hökumətlərarası sazişlər, həmçinin tərəflərin qanunvericiliyi ilə
qadağan olunmayan üsullarla yaradıla bilər. Həmçinin konvensiyaya uyğun olaraq TMK qismində bir hüquqi
şəxs də çıxış edə bilər. Lakin konvensiya qüvvəyə minmədi. Bəzi siyasətçilər bunu təşkilatın özünün
fəaliyyətinin stabil xarakter daşımamasından, bu və ya digər məsələlərin həllində dövlətlər arasında fikir
ayrılığının olması ilə əlaqələndirirlər.
Aİ Parlamenti tərəfindən transmilli korporasiyaların fəaliyyətinə dair “Avropa Davranış Məcəlləsi”nin
hazırlanması haqqında qətnamə qəbul edilmişdir. Bu qətnamə xaricdə fəaliyyət göstərən Avropaya məxsus
TMK-ın fəaliyyətinə yönəlmişdir. Burada br sıra məcburi hüquqi qüvvəyə malik normalar, transmilli
şirkətlərin hüquq subyektiliyinə malik olması ilə bağlı müddəalar nəzərdə tututlurdu.
1973-cü ildə Avropa Birliyi İqtisadi Komissiyasının “Birliyin çoxmillətli müəssisələri və
qanunvericiliyi”nə dair məruzəsində də TMK-nın fəaliyyətinin tənzimlənməsi prinsipləri əks olunmuşdur.
Həmin məruzədə aşağıdakılar nzərdə tutulurdu:
- birlik səviyyəsində şirkətlərin transmilli fəaliyyəti üçün əlverişli normaların işlənib hazırlanması;
- TMK-nın fəaliyyətinə və birbaşa xarici investisiyalara dair milli qanunvericiliyin unifikasiyası;
- Korporasiyaların fəaliyyətinə dair informasiya sisteminin yaxşılaşdırılması;
- Qərbin nəhəng dövlətlərinin inkişaf etməkdə olan ölkələrə investisiya qoyuluşunu artırılmasına imkan
verən siyastin aparılması və s.
Eyni zamanda ayrı-ayrı müstəqil dövlətlər hazırda TMŞ-lərin fəaliyyətinə nəzarət etmək üçün milli
səviyyədə müxtəlif alətləri işləyir və tətbiq edirlər. Onların tətbiqi TMK-nın təsirinin yumşalmasına imkan
verir.
Bu gün inkişaf etmiş informasiya texnologiyaları da sürətlənməkdə olan qloballaşma və transmilliləşmə
prosesinə təsir göstərən ən böyük amillərdən birinə çevrilmişdir. 90-cı illərin sonundan başlayaraq bütün
dünyaya yayılmağa başlayan internet dəmək olar ki, bu gün dünyanı əllərimizin içinə gətirmişdır. Artıq
dünyanın hər hansı bir reginonunda baş verən siyasi, iqtisadi və sosial hadisələr qısa bir müddət sonra digər
regionlara da yayılır. Transmilli korporasiyalar texnologiyann inkişafından ən çox bəhrələnən subyektlərdir.
Məsələn, “google”, “youtube”, “facebook”, “twitter”, “instagram” və s. bu kimi sosial media vəsitəsi ilə öz
yeni məhsullarını tez bir zamanda tanıda bilir. Bütün bunlar isə TMK-ların fəaliyyət sahələrinin daha da
dərinləşməsinə, əhatələnməsinə öz mühüm təsirini göstərir. Bununla da, getdikcə həyatımızın vacib
sahələrində yayılmağa başlayan transmilli şirkətlərin fəaliyyətinə nəzarət etmək və tənzimləmək prosesi daha
da mürəkkəb hal alır.
TMK-lar ilə qarşılıqlı münasibətlərdə ölkələr özlərinin milli təhlükəsizliyi ilə əlaqədar olaraq müəyyən
sahələrə müdaxiləyə yol verməmək üçün TMK-ya siyasi təzyiqlər göstərə bilər. Burada söhbət xüsusilə
ərazisində TMK-nın fialiallarını yaratmağa icazə verən ölkələrdən gedir. Bu tədbirlər sonda bəzi sahələrə
xarici investisiya qoyuluşlarını qadağan edən qanunların qəbulu ilə nəticələnir. Həmçinin TMK filialları
fəaliyyət göstərən ölkələrdə də yerli istehsalçıların rəqabətə tab gətirə bilməmələri səbəbindən qoruyucu
tədbirlərin həyata keçirilməsi də tez-tez müşahidə edilir.
Beləliklə, dünyanın bir çox regionunda qanun çox zaman bir məhsul formasına çevrilmişdir. Ayrı-ayrı
fərdlər və yaxud kompaniyalar həmişə qanuni tənzimləmə metodları axtarmış və ölkələr rəqabətdə qazanmaq
üçün öz məhsullarını tanıtmağa çalışmışlar. Transmilli korporasiyalar bu fəaliyyətin həyata keçirilməsində
genişlənməkdə olan beynəlxalq əmək bazarında mühüm bir aktor rolunu oynamışdır. (7, p.707) Buna görə də,
hazırda bu korporasiyalar həyatımızın demək olar ki, bütün sferalarına rahatlıqla daxil olmuşdur. Bu isə TMKların fəaliyyətinin tənzimlənməsi prosesini bir qədər də çətinləşdirmişdir.
Azərbaycan Respublikası də bu gün TMK-ların gücündən kifayət qədər yararlanmağa çalışır. Belə ki,
ölkə hökuməti TMK-ları iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə istiqamətləndirmək və bunun nəticəsində
iqtisadiyyatı gücləndirməklə əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra işlər görür. “Əsrin
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müqaviləsi” ilə Azərbayacana başlayan nəhəng şirkətlərin axını, ilk illərdə əsasən neft sektoruna yönəlsə də,
artıq qeyri-neft sektorlarında da geniş fəaliyyət göstərirlər. Hazırda respublikada olan transmilli
korporasiyaların fəaliyyəti də Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, “Antihisar fəaliyyəti haqqında”, “
Banklar haqqında”, “Xarici investisiyanın qorunması haqqında”, “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” mühüm
qanunlar, həmçinin digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənilir.
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In this study, we will talk about cooperation of the Islamic Republic of Iran and the United Nations, as
well as with some of the specialized UN agencies dealing with regional and global issues (peace and security,
global health, economic and environmental problems and so forth.). The history, the successes achieved during the interaction with Iran, objectives and activities of UN agencies: WFP, FAO, UNICEF, UNFPA and
UNDP will be discussed in detail. A special attention will be paid to the mutual activities with UNAMA (Assistance Mission in Afghanistan) and UNHCR (the UN Agency for Refugees) and the assistance provided by the
abovementioned organizations, the Afghan refugees living in the Islamic Republic of Iran.
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İRAN VƏ BMT: SÜLH, TƏHLÜKƏSİZLİK, HÜQUQ VƏ QAÇQINLARIN RİFAHI
Bu araşdırmada biz İran İslam Respublikası və BMT arasında əməkdaşlıq, həmçinin, BMT-nin bəzi
regional və qlobal məsələlər üzrə ixtisaslaşmış qurumları haqqında danışacayıq (sülh ve təhlükəsizlik, qlobal
sağlamlıq, iqtisadi və ekoloji problemler ve s). Burada xüsusən tarix, İranla əməkdaşlıq zamanı nailiyyətləri və
BMT agentliklərinin (WFP, FAO, UNİCEF, UNFPA və BMTİP ) fəaliyyəti və məqsədləri haqqında
danışılacaq. Xüsusi diqqət UNAMA (Əfqanistanda Köməkçi Missiya) ilə qarşılıqlı fəaliyyət ve UNHCR (BMTnin qacqınlar üzre qurumu) və İran İslam Respublikasında yaşayan əfqan qacqınlara yardım üzrə ixtisaslaşmış
qurumlara veriləcək.
Açar sözlər: İran İslam Respublikası, BMT, WFP, FAO, UNICEF, UNFPA, BMTIP, UNCHR, UNAMA,
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ИРАН И ООН: МИР, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВА И БЛАГОПОЛУЧИЕ БЕЖЕНЦЕВ
В данном исследовании пойдет речь о сотрудничестве Иранской Исламской республики с ООН, а
также с некоторыми из специальных учреждений ООН, занимающихся региональными и глобальными
вопросами (вопросы мира и безопасности, всемирное здравоохранение, экономические и экологические
проблемы и пр.). Подробно будет рассмотрена история, успехи, достигнутые в период взаимодействия с Ираном, цели и направления деятельности учреждений ООН: ВПП, ФАО, ЮНИСЕФ,
ЮНФПА, а также ПРООН. Детально будет освещена взаимная деятельность с МООСНА (Миссия по
содействию Афганистану) и УВКБ (Агентство ООН по делам беженцев) и помощь, оказанная вышеназванными организациями афганским беженцам, проживающим в Иранской Исламской Республике.
Ключевые слова: Иранская Исламская Республика, ООН, ВПП, ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА,
ПРООН, МООСНА, УВКБ, Афганистан, беженцы.
Iran was one of the former members of the UN, and nowadays the Islamic Republic is the member of 15
special agencies of the UN (UNCHR, UNICEF, UNESCO, FAO, UNIDO etc).
Since the Islamic revolution in 1979, and after the buildup of the nuclear crisis the relation between the
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Islamic Republic of Iran and the UN become more and more complicated. 11 resolutions concerning Iran
passed since 2006, and a list of sanctions was imposed after Iran refused to suspend its uranium enrichment
program. The sanctions initially targeted investments in oil, gas and petrochemicals, exports of refined petroleum products, and business dealings with the Iranian Revolutionary Guard Corps. This encompasses banking
and insurance transactions (including with the Central Bank of Iran), shipping, web-hosting services for commercial endeavors, and domain name registration services. Though the last resolution set out a schedule for
suspending and eventually lifting UN sanctions, with provisions to reimpose UN sanctions in case of nonperformance by Iran, the future of UN-Iran relations is still rather vague.
Though Iran belongs to all UN specialized agencies, the Republic has not participated as actively as the
monarchy in the world organization. But, despite obvious complexities in the cooperation with the main UN
bodies, and their negative impact to the general connection with all other agencies and organizations, Iranian
government pays attention to such important goals as establishment of justice, peace-seeking, and promotion
of south-south cooperation in international arenas. We will look through Iran’s activity in UN special agencies,
which plays indispensable role in the formation of the spirit of mutual aid and friendship between foreign
states and Iran. We will pay special attention to the Iran’s participation in the UNCHR, as the refugee problem
doesn’t lose its actuality through years, and gets more new aspects because of conflicts in Iraq, Afghanistan
and Syria.
WFP (World Food Programme) first opened an office in Iran in 1971 and was active in several projects concerning food assistance until 1979. Upon the request of the Government, WFP resumed activities in
1987 by providing food assistance to Afghan refugees and later to Iraqi refugees. The first ever WFP assisted
emergency operation in Iran was directed to the victims of the earthquake which killed more than 12,000 people in the area of Boein Zahra, Iran in September 1962. One Protracted Relief and Recovery Programme
(PRRO) providing assistance to Afghan and Iraqi refugees residing in camps in Iran. WFP is currently providing food assistance to 26,000 Afghan and 4,800 Iraqi refugees residing in camps. WFP has continued to assist
in emergency operations (EMOP) in Iran, the last of which was in December 2003 when a massive earthquake
measuring 6.3 on the scale of Richter struck the historic city of Bam in Kerman province, in the Southeast of
Iran. WFP provided emergency food assistance to up to 100,000 needy people who were living in Bam and its
surrounding villages within a radius of 16 km. The EMOP 10332 was planned for a period of three months,
during which time the beneficiaries were able to gradually re-establish their livelihoods or find other sources of
support.
Iran became the member of FAO (Food and Agriculture Organization) in 1953. The FAO Representation Office was re-opened in Iran in 1992. Since 1992, FAO has implemented around 90 projects in Iran. One
of the key projects in recent years is “Framework for Sustainable Agricultural Development Strategy”. Other
notable priority areas are:– increasing food production to ensure food security and increase income of poor
families and small communities (mostly rural);– through participatory approaches and involvement of farmers,
develop environmentally friendly technological packages and best practices in agriculture and their propagation.– irrigation and water resources management to strengthen government capacity, infrastructure and technical know-how;– combating desertification;– capacity development in fisheries and aquaculture, and – addressing animal production and health issues, including avian influenza. FAO has also been responding to the
emergency needs of the country after earthquakes, floods, droughts, etc. The project “National Strategy and
Action Plan on Drought Preparedness, Management and Mitigation in the Agriculture Sector” has been one of
the highlights in this area. FAO in conjunction with its corporate communication campaigns such as the World
Food Day and Telefood, plays an important role in raising public awareness of hunger and poverty in mobilizing support for achieving food security.
UNICEF’s (The United Nations International Children’s Emergency Fund) history in Iran goes
back to 1950, when Iran’s Government turned to WHO and UNICEF to fight tuberculosis. Opening an office
in the country, UNICEF focused its programmes on child health and nutrition in the early years of its activities
in Iran. Later on, education and juvenile justice were added as fields of cooperation. UNICEF is also active in
providing humanitarian assistance after earthquakes in this country. UNICEF’s role is not one of a service pro-
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vider, nor does the organisation make large cash transfers to the Government. The prime role of UNICEF in
Iran is as a provider of ideas and as a bridge between Iranian policy makers and practitioners and their peers
abroad, ensuring knowledge on social development and child rights becomes available in Iran and part of national policies. Currently, UNICEF works in Iran under a Basic Cooperation Agreement, compounded by an
agreed five-year programme of cooperation (2005-2009). This programme focuses on reducing regional disparities in child health, nutrition and education, and on the advocacy for legal and policy review to ensure that
Iran’s considerable budget for social development is most beneficial for children and women. The sub-national
focus of UNICEF’s work is in the three provinces including Sistan & Baluchestan, Hormozgan and West
Azerbaijan where UNICEF’s projects are implemented: Child health and nutrition: Facilitating expansion of
rural kindergartens and birth registration promotion are parts of this component. Some 4,000 of these Integrated – Early Childhood Development (IECD) centres now exist, offering pre-school education to thousands of
rural children Girls’ education and women empowerment: UNICEF’s education activities focus on improving
the teaching and learning practices in the Iranian education system. The women’s empowerment project aims
to increase the effectiveness of the network of district gender advisors. HIV/AIDS prevention: UNICEF support is directed towards youth. UNICEF supported HIV information and peer support reach thousands of
youth, and create capacities among Iranian partners to expand these activities to include all youth. Child protection: UNICEF is active in the promotion of juvenile justice standards. Much has been achieved through
training of Iranian judges by international family and youth court judges, and restorative sentences for minor
offences are increasing in Iran. UNICEF also contributed to the development of new legislation on juvenile
justice, which is currently under Parliament’s review. UNICEF is supporting Government efforts to prevent
violence against children and child abuse, and support counselling and assist services for victims of child
abuse. Emergency preparation: UNICEF not only continues a part of its activities in Bam to fulfill the final
aims of Bam response, but also tries to stay prepared to respond to any possible disaster. Documenting lessons
learned from Bam and its staff’s experiences are the main elements in this regard. Besides, UNICEF works
closely with Islamic universities, clergies and religious communities to promote children’s rights. This work is
of great importance for Iran, but also in the wider Islamic world.
The UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Tehran Cluster
Office was established in Tehran in January 2003 covering four countries: Iran, Pakistan, Turkmenistan, Afghanistan.
Education: 1) Iran’s first National Education for All (EFA) policy document and EFA Bureau establishment; 2) Two EFA Tehran Cluster Ministerial Meetings in Islamabad 2003 and Isfahan 2006; 3) Iran national and provincial education planning model (ANPRO-Iran) elaborated; 4) Iran Secretariat of Education for
Sustainable Development (ESD) in Ministry of Education; 5) Initiating and equipping Bam Teachers’ Research Centre (BTRC); 6) Bam Model School Complex (BMSC) through national and international partnership; 7) Drugs & HIV/AIDS Prevention Education, Life Skills and Physical Education; 8) Education in After
Crisis Situation Management; 9) EFA Mid-Decade Assessment; 10) Inclusive Education as pilot in Bam Model School Complex project. Science:1) Enhancing management of water resources through establishing centers
and regional networks; 2) Training of trainers manual on urban water management; 3) Reference publication
on Qanats of Bam; 4) Facilitating transfer of Science & Technology through cooperation with science parks
and UNESCO Chairs; 5) Capacity building and enhancing disaster prevention and preparedness through trainings and published guidelines; 6) Supporting Biosphere Reserves in Iran: nine already established; 7) Global
Network on Water and Development Information for Arid Lands (G-WADI) and two pilot basins established
in Iran; 8) Groundwater for Emergency Situation (GWES); 9) Qanat systems.
Culture: 1) Number of sites listed under UNESCO World Heritage increased from 4 to 8 sites; 2) Comprehensive Management Plan and Pilot conservation projects for Bam and its Cultural Landscape; 3) Capacity
building for national consulting firms; 4) Training activities in Chogha-Zanbil and Haft-Tappeh; 5) Pilot activities in Chogha-Zanbil linking tangible and intangible culture; 6) Promotion and safeguard of tangible and
intangible culture; 7) Arg-e-Bam and Chogha-Zanbil safeguard projects; 8) Capacity building and technical
assistance in various areas. Communication and Information: 1) The use of media for addressing development
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issues and supporting the UNESCO mandates; 2) Regional links for supporting and sustaining relationships
developed with national partners; 3) Activities on “Memory of the World”; 4) Trainings and workshops on
emerging issues: HIV/AIDS, refugees, disabled access, earthquake awareness and science journalism.
UNFPA’s (United Nations Population Fund) collaboration with Iran began in 1970 on a project basis.
The collaboration on the basis of five-year country programmes began in 1990. The current country programme, the fourth since 1990, was launched in 2005. UNFPA is collaborating with a number of partners in
Iran-including the Ministry of Health, the Statistical Centre of Iran, and a network of some 70 NGOs – and
working on a number of projects to:
-Increase availability of high-quality reproductive health services and commodities; –Improve youthfriendly reproductive health information and services;–
Improve information and services for STIs and HIV/AIDS;–Increase awareness and capacity in reproductive
health, adolescent sexual and reproductive health, reproductive rights and gender issues;–Strengthen national
capacity in disaster preparedness to address reproductive health concerns in emergency and post-conflict situations;
-Increase national capacity to monitor ICPD goals and the MDGs, and–Support development of legislation that protects against gender-based violence.
UNDP (United Nations Development Programme) has had a representative office in Iran since 1966
and has worked closely with its major development partners – the Government, local councils, civil society,
academic institutions, and the private sector – to promote sustainable human development in the country.In
each country office, the UNDP Resident Representative normally also serves as the Resident Coordinator of
development activities for the United Nations system as a whole. Through such coordination, UNDP seeks to
ensure the most effective use of UN and international aid resources. The UNDP Country Programme for Iran
(2005-2009) focuses primarily on strengthening capacities and capabilities for achieving the MDGs; enhancing
good governance; improving economic performance and employment generation, and sustainable development, disaster management and energy efficiency.UNDP has undertaken a broad MDG initiative in Iran to
mainstream the goals in the country’s national plans, to localize successful community-based techniques, and
to institutionalize the MDG reporting process to help the country to achieve the goals. Work on the MDGs in
Iran has resulted in, most notably, the inception of the MDGs National Action Plan; the establishment of a National MDGs Steering Committee (composed of the Government, the civil society, the private sector and the
UN agencies); the initiation of an extensive advocacy campaign, and the preparation of two national progress
reports on the MDGs in 2004 and 2007.UNDP has piloted a poverty alleviation initiative in SistanBaluchestan, the poorest province in Iran, and is introducing the results of this experience into future community empowerment activities at the provincial level. The organization’s mandate also includes promoting good
governance and human rights in Iran. Under a five-year project, UNDP draws on a broad range of government
and non-government partners for capacity development of human rights centres; promotion of equity with emphasis on negating all forms of violence and injustice; promotion of freedom of thought, conscience, and expression; and alignment and compatibility with international human rights standards and systems. UNDP has
also worked with the judiciary on greater access to justice, and with the Majlis on parliamentary strengthening
and capacity building.UNDP helps Iran address its environmental challenges and meet its commitments to international environmental conventions on combating desertification, protecting biodiversity, reducing greenhouse gases, reducing Persistent Organic Pollutants and eliminating ozone depleting substances. The UNDP
Global Environment Facility/ Small Grants Programme (GEF/SGP) works to conserve the global environment
through local action and local participation.UNDP is also working closely with the government on reducing
the impact of natural disasters on economic and social development. It strives to strengthen national capacities
for disaster risk management and coordination and has actively contributed to the reconstruction programmes
in the earthquake-affected areas in Bam and Lorestan.
Working in close partnership with the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM),
UNDP helps place HIV/AIDS at the centre of national development dialogue in Iran and build partnerships
between government, civil society and the private sector to coordinate an effective response to this pandemic,
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which is a development challenge.
Special attention should be paid to the United Nations Assistance Mission in Afghanistan - shortly,
UNAMA. It is a political mission, directed and supported by the UN’s Department of Peacekeeping Operations.Its headquarters are in Kabul, with eight regional offices and several sub-offices throughout
Afghanistan. In addition, UNAMA has liaison offices in Islamabad, Pakistan, and Tehran, Iran.– UNAMA’s
mandate was established on 28 March 2002 through UNSC resolution 1401. On this day, the Tehran UNSMA
(UN Special Mission to Afghanistan) liaison office, which had been established in May 2000, was renamed as
the UNAMA liaison office in Iran.– The mission is directed by a Special Representative of the SecretaryGeneral (SRSG) for Afghanistan who also acts as the Head of UNAMA. As an integrated mission, UNAMA
has two main pillars, one dealing with development issues, and the other handling political matters.
These are headed by the SRSG’s two deputies.– The UNAMA office in Tehran was actively involved in preparations towards the Bonn Agreement, the Emergency Loya Jirga, the Constitutional Loya Jirga, and Presidential elections (Out-of-Country Voting). The implementation of the Afghanistan Compact, in particular the subject of regional cooperation, is the office’s current focus.
- UNAMA’s key role is to promote peace and stability in Afghanistan by leading the efforts of the international community.
- Together with the Government of Afghanistan the mission supports the rebuilding of the country, the
strengthening of the foundations of peace and a constitutional democracy.
- The UNAMA mandate is defined by resolution 1662 (2006), and has been extended and amended by
other resolutions through the Resolution 1917 (2010).
Activities of UNAMA are strictly limited to Afghanistan and include:
- Strengthening the cooperation with the International Security Assistance Force (ISAF);
- Providing good offices in support of Afghan-led reconciliation programmes;
- Supporting efforts to improve governance and the rule of law and to combat corruption;
- Playing a central coordinating role to facilitate the delivery of humanitarian aid;
- Monitoring the human rights situation of civilians and coordinating human rights protection;
- Supporting the electoral process in Afghanistan by providing technical assistance and funds and coordinating other international donors;
- Supporting regional cooperation in working for a more stable and prosperous Afghanistan.
Main projects and activities of the organization in Iran include:
- Ensuring regular dialogue with the Islamic Republic of Iran (especially the Ministry of Foreign Affairs) concerning the ongoing peace process in Afghanistan and regional cooperation;
- Acting as a conduit for information between UNAMA HQ and the Government of the Islamic Republic of Iran, and
- Serving in an advisory and liaison capacity to the diplomatic community and to the UN Agencies in
Tehran with Afghan-related programmes.
And, finally, The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), established in 1950 by the UN General Assembly, is mandated to lead and coordinate international action for the
worldwide protection of refugees and other persons of concern and for the resolution of their problems. The
legal status of refugees is defined in two international instruments: the 1951 Convention on the Status of Refugees and its 1967 Protocol. These two tools together with the UN General Assembly Resolution 428 (V) that
established the UNHCR Office and its Statute, have been the foundation of both international refugee law and
UNHCR’s mandate to help and protect refugees. The annual Conclusions adopted by UNHCR’s Executive
Committee (ExCom) form part of the framework of the international refugee protection regime. They represent
the agreement of more than 50 Countries. During its lifetime the Refugee Agency has assisted an estimated 50
million refugees to successfully restart their lives. Based on statistics given on the UN Treaty Collection website, in 2010 a total of 144 states are party to the 1951 convention and 145 to the 1967 protocol. The Islamic
Republic of Iran acceded to both the 1951 Convention and its 1967 Protocol on 28 July 1976, with reservations
to article 17, 23, 24 and 26. UNHCR first opened an office in Iran in 1984. The Refugee Agency expanded its
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presence and scope of activities in Iran with the massive influx of Iraqi refugees following the Persian Gulf
War in 1991, and the start of a mass voluntary return movement to Afghanistan in 1992.Today, UNHCR has
its country office in Tehran and three suboffices in Mashad, Kerman and Ahwaz. It has three field offices in
Esfahan, Shiraz and Dogharoun which is also a border crossing station. Based on government statistics, as of
01 October 2010, there are 1,029,320 Afghan registered refugees and some 42,854 Iraqi registered refugees
residing in Iran. Refugee settlements in Iran are: 7 for Iraqi Kurd,3 for Iraqi Arab and 5 for Afghan refugees.
Less than 3% of the registered refugee population live in settlements.
Promote refugee rights in Iran; enhance protective environments for refugees in accordance with international refugee law and relevant Iranian legislation; Maintain its advocacy to ensure the continued access of
all re-registered refugees to valid refugee resident cards (Amayesh) through inclusive re-registration exercises
conducted by the Iranian authorities; Continue its advocacy dialogue for more predictable and sustainable issuance of Temporary Work Permits (TWPs), as well as for the issuance of work contracts to registered refugees
holding TWPs. This would also include Iraqi registered refugees who do not yet have access to these permits.
TWPs have the potential to assist the self-sustainability of registered refugees in Iran until the situation becomes more conducive for return; Ensure assistance interventions in Iran are organized in a way to emphasize
developmental approaches for refugees. UNHCR focuses on enhancing refugees’ livelihood also through vocational trainings to enable them acquire skills for gainful employment; Work with the Ministries of Education
and Health to facilitate the access of urban registered refugees to education, primary health care and emergency medical assistance; Continue to ensure that registered refugees have access to free legal services without
any discrimination; Enhance the well-being of refugee women, children and men through implementation of
the Age, Gender, and Diversity Mainstreaming (AGDM) strategy. This will be done by means of an annual
Participatory Assessment (PA) exercise to identify the pressing protection risks to the livelihood, health, education and repatriation of registered refugees, which are to be addressed in the annual plan. It also includes increasing the active participation of refugees at all levels of the programme cycle, through the community-based
approach (a way of working in partnership with persons of concern) and right-based approach (this approach
promotes change to enable individuals and communities to exercise their rights and comply with their duties);
Ensure protection of refugee women, girls and boys by applying the “Sex and Gender Based Violence” Protocol and HIV/AIDS awareness raising programmes; Develop partnership with relevant actors inducing the Iranian Government, UN, NGOs and Community-Based Organizations to mobilize the current mechanism and
capacities for enhanced out-reach and service delivery to refugees; Facilitate voluntary repatriation of Afghan
and Iraqi registered refugees from Iran in safety and dignity; Ensure respect for the voluntary character of repatriation. Following resumption of the Tripartite Commission Meetings on the Voluntary Repatriation of Afghan registered refugees, re-establish Dispute Settlement Committees in order to facilitate the resolving of repatriation applicants’ legal disputes prior to departure; Enhance emergency preparedness; Provide One Time
Assistance to the most vulnerable refugees; Pay part of the hospital bills of refugees on an emergency and life
saving basis; Cover insurance fees of refugees suffering from Thalassaemia, Hemophilia or Renal failure; Continue its “Relief from Disability” assistance to refugees (wheelchairs, hearing aid, etc) From the start of the
voluntary repatriation programme (2002 for Afghans and 2003 for Iraqis) until 30 November 2010, 873,566
Afghan registered refugees and 25,877 Iraqi registered refugees returned to their homeland with assistance
from UNHCR Iran. Since 2000, UNHCR has also helped resettle in average around 800 refugees per year.
UNHCR’s Comprehensive Needs Assessment (CNA) budget requirement for the year 2010 is USD
36,826,564.
UNHCR’s Responsibilities within Its Mandate are as Follow (The Work of UNHCR is Entirely NonPolitical, Humanitarian and Social):
- Assist asylum countries’ governments with refugee and asylum/migration related issues in an advisory
capacity;
- Protect refugees by ensuring that their basic rights are respected in the host country;
- Ensure that governments respect the rule of non-refoulement (not returning refugees to a country
where they may be persecuted);
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- Find durable solutions to the problems of refugees through voluntary repatriation, local integration and
resettlement.
Between January 2002 and June 2014, UNHCR assisted 918,263 Afghans in voluntarily returning home
from the Islamic Republic of Iran. A total of 30,349 Iraqi refugees have been assisted to repatriate voluntarily
since 2003. However, the number of people who have returned in 2013-2014 is lower than in previous years,
so they require continued assistance. The Islamic Republic of Iran hosts one of the largest and protracted refugee populations in the world who have been in the country for now more than 30 years and continues to generously provide them with services related to education, health and livelihood. There are 979,410 refugees in
Iran (951,142 Afghan and 28,268 Iraqi refugees) out of which 97% reside in the urban settings and only less
than 3% reside in settlements. The Government of the Islamic Republic of Iran plays an active role in the Solutions Strategy for Afghan Refugees (SSAR). This strategy promotes a holistic approach to enhancing prospects
of sustainable returns and attaining a permanent solution for the protracted refugee situation. The Government
is the primary contributor to the country's refugee programmes through its ministries. Additional support is
provided through semi-governmental organizations and social charities. The global economic downturn, removal of subsidies, and intensified international sanctions have caused hyperinflation, affected the delivery of
basic services, and resulted in a dramatic rise in living costs in the Islamic Republic of Iran. Some 24 per cent
of registered refugees are considered vulnerable, a rate that is expected to increase due to the economic situation. Sanctions also continue to negatively impact UNHCR's ability to provide humanitarian assistance in an
effective and timely manner. High inflation rates have substantial consequences for both the operation and
partners.
The United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) and the United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) offices in Iran signed a Letter of Understanding on Sunday, 2nd August
2015 to cooperate on a number of areas namely Child Protection, Education, Health and Nutrition as well as
emergency preparedness, to assist Afghan refugees in Iran. The Letter of Understanding is valid from August
2015 to December 2016. UNHCR Iran works with the Bureau for Aliens and Foreign Immigrants Affairs
(BAFIA) of the Ministry of Interior, other line ministries and a number of local and international NGOs to ensure that all the registered refugees are aware of and have access to basic services as part of the national programmes. UNHCR activities for Afghan refugees in Iran are guided by the Solution Strategy for Afghan Refugees (SSAR), a regional, multi-year strategy initiated in 2012 between the Islamic Republics of Afghanistan,
Iran and Pakistan and UNHCR to support voluntary repatriation and sustainable reintegration while also supporting host countries to assist refugees. The Islamic Republic of Iran has been at the forefront of the SSAR,
and was the first country to operationalize the Strategy which includes a focus on livelihood, education, health
and voluntary repatriation. Under the current joint country programme of cooperation 2012-2016, UNICEF
Iran office works with BAFIA (The Bureau for Aliens and Foreign Immigrants' Affairs) to increase the access
of Afghan children to basic education and other inclusive social services in Iran. UNICEF and BAFIA also
support civil society and non-governmental organizations to provide Afghan children and adolescents with
basic education services and protect them from maltreatment and abuse. UNHCR and UNICEF have a long
history of effective and demonstrated collaboration in international humanitarian programmes. The current
partnership is in line with the initial global Memorandum of Understanding dated 14 March 1996 between
UNHCR and UNICEF which was conceived as a means to promote coordinated action in areas of interest in
assisting the refugee population. The programme focuses on health, education, livelihood generation and durable solutions. Hence, projects will empower refugees to contribute to reconstructing Afghanistan and facilitate
their reintegration upon eventual return. The implementation of cross-border initiatives will help prioritize projects and initiatives to increase their impact.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ ЕС В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сегодня мир находиться на стадии столкновения с серьезными проблемами в сфере энергетики и охраны окружающей среды. Энергетическая политика, соответственно, находится в центре
внимания общественности, политиков, предпринимателей многих государств. К энергетической политике относится контроль над резким колебанием цен на энергоносители, и проблемы надежности
поставок и, в более широком смысле, задача обеспечения энергетической безопасности стран. Следовательно, энергетика есть одна из важных составляющих международной жизни. Под энергетической безопасностью подразумевают, прежде всего, надежность обеспечения энергоресурсами. А безопасность использования энергоресурсов для человека выходит в приоритеты мирового развития. В
силу этих причин, энергобезопасность представляет особый интерес для многих исследователей в
этой сфере. В данной статье рассматривается энергеттическая политика Европейского Союза и ее
зависимость от внешних энергоисточников.
Ключевые слова: Европейский Союз, Энергетическая безопасность, энергетическая стратегия ЕС, Интеграционный энергетический рынок, «Газовый кризис»
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ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİ TƏMİN OLUNMASI SAHƏSİNDƏ
AVROPA İTTİFAQININ STRATEGİYASININ ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Bu gün dünya enerji və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ciddi problemlərlə toqquşur. Buna görə də
enerji siyasəti bir çox ölkələrin ictimayyətinin, siyasətçilərin, sahibkarlarının diqqət mərkəzindədir. Enerji
siyasətinə enerji daşıcılarının qiymətlərinin kəskin dəyişməsi və təchizatı problemləri, daha geniş mənada isə
ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aiddir. Buna görə də, enerji beynəlxalq həyatın mühüm
komponentlərindən biri sayılır. Enerji təhlükəsizlik anlayışı ilk növbədə, enerji təchizatının etibarlılığını
nəzərdə tutur. Və hər birimiz üçün enerji ehtiyatlarının istifadə olunmasının təhlükəsizliyi dünya inkişaf
prioritetlərinə çevrilib. Bu səbəblərə görə, enerji təhlükəsizliyi bu sahədə çox tədqiqatçıların xüsusi maraq
diqqətindədir. Bu məqalədə Avropa İttifaqının enerji siyasəti və onun xarici enerji mənbələrindən asılılığı
müzakirə olunur.
Açar sözlər: Avropa İttifaqı, Enerji təhlükəsizliyi, Aİ-nın enerji strategiyası, İnteqrasiya enerji bazarı,
“Qaz böhranı”
Aydan ISMAYILOVA,
master, Baku State University
HIGHLIGHTS FEATURES OF EU STRATEGY IN THE FIELD OF ENERGY SECURITY
Today, the world is at the stage of a collision with serious problems in energy and environmental
protection. Energy policy therefore is the focus of the public, politicians, entrepreneurs in many countries. For
energy policy is control of the sharp fluctuations in energy prices and security of supply problems and, also the
task of ensuring the energy security of countries. Therefore, energy is one of the important components of
international life. Under the energy security implies, above all, the reliability of energy supply. And security of
energy use for a person goes to the priorities of world development. For these reasons, energy security is of
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particular interest to many researchers in this field. This article discusses the energy policy of the European
Union and its dependence on external energy sources.
Key words: European Union, Energy security, EU energy strategy, Energy Market Integration, "The
gas crisis"
По источникам обеспечения энергетических потребностей ЕС, конечно же, обладает своей спецификой. Сама интеграция начиналась еще с таможенного союза и совместной аграрной политики, но
также и с объединения угля и стали – ЕОУС и с атомной энергетики, включенной в деятельность Евратома. Сегодня уголь, нефть и газ играют заметную роль в обеспечении энергетических потребностей
ЕС. Так, в Германии роль угля в энергобалансе страны доходит почти до 50%. Среди других источников обеспечения энергетических потребностей стран ЕС можно отметить широкое применение, как
традиционных видов гидроэлектроэнергии, так и новейших видов, связанных с энергией ветра, солнца,
морей и океанов, биомассы, разработки по термоядерному синтезу.
По статистическим данным ЕС импортирует более половины всей энергии, которую она потребляет. Его зависимость от импорта особенно высока на сырую нефть (более 90%) и природного газа
(66%),42% своего угля и других видов твердого топлива, 40% своего урана и других ядерных топлив.
Общий объем импорта составляет более 1 млрд. € в день. [11]. Только 12 стран ЕС имеют залежи
нефти, газа и угля. Поэтому рост зависимости от внешних энергоисточников вырос на 10% к 2005 году
и на 17% к 2014. Основная тенденция поставок ориентирована на крупных поставщиков ресурсов –
Россию (импорт газа - 34,2%, нефти - 33,1%), Норвегию (природный газ - 30,7%) [9]. Немаловажно отметить тот факт, что многие страны ЕС сильно зависят от одного поставщика, а некоторые и вовсе в
целом полагаются на внешние источники. Эта зависимость делает их уязвимыми перед перебоями в
поставках, будь то по причине политических или коммерческих споров или невыполнения обещанных
поставок. Например, газовый спор 2009 года между Россией и страны-транзита Украины, оставил многих стран ЕС врасплох с острой нехваткой поставок энергоресурсов.
Если рассмотреть изначальный план реализации внешней энергетической политики ЕС, то важным было бы рассмотреть встречу в Брюсселе. Так 15 февраля 2007 года министры энергетики 27 стран
ЕС на встрече в Брюсселе одобрили проект Плана действий. В числе приоритетов плана – задача сократить выбросы парниковых газов к 2020 году. Одной из важных составляющих этого плана стал другой План действий Комиссии – по обеспечению эффективности использования энергии. Предполагается, что возобновляемые источники энергии должны обеспечивать не менее 20% общего баланса энергопотребления к 2020 году. А потребности транспорта в энергоресурсах должны покрываться не менее
чем на 10% за счет биотоплива. Это означает, что в 2020 году одна пятая часть энергии и одна десятая
часть топлива, потребляемых в ЕС, будут обеспечиваться за счет возобновляемых источников. Ставится общая задача – достичь повышения доли использования возобновляемых источников энергии во
всех сферах: электроэнергетике, теплоснабжении и на транспорте. План был одобрен на весенней сессии Европейского совета, прошедшей в Брюсселе 8-9 марта 2007 года
На этой же сессии были выделены три главные задачи энергетической политики ЕС:
- достижение более высокого уровня безопасности и надежности поставок энергоресурсов;
- обеспечение стран ЕС энергоресурсами по разумным ценам для поддержания конкурентоспособности европейской экономики;
- защита окружающей среды и предотвращение климатических изменений.
Эти три задачи отчетливо отражают приоритеты современной энергетической политики ЕС.
Также было решено о выделении суммы затрат в размере 28 миллиардов евро: 4,8 миллиарда евро –
проекты европейского значения в сфере производства электричества, 19 миллиардов евро – проекты
европейского значения в сфере газа, 2,5 миллиарда евро – приоритетные проекты в сфере СПГ (сжиженного природного газа), 2,0 миллиарда евро – приоритетные проекты в сфере хранения энергии.[7]
Самый активный период стратегического планирования энергетической безопасности ЕС относится к периода событий Майдана (2005г.) на Украине, которая привела Европу к опасению ее от
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внешней энергозависимости; главной причиной, которой стала Россия. В ответ на эти опасения, Еврокомиссия опубликовала свою Стратегию энергетической безопасности в мае 2014 года. Стратегия призывала максимально обеспечить стабильные поставки энергоресурсов, а также обеспечить достаточный
запас энергии для европейских граждан в целях защиты экономики. Были приняты меры по обеспечению энергетической безопасности краткосрочного и долгосрочного характера.
Краткосрочные меры – к зиме 2014-2015. Так называемые план по стресса-устойчивой энергетической безопасности 38 европейских стран ЕС, который предусматривал следующее:
1. Полное прекращение импорта российского газа в ЕС;
2. Нарушение импорта российского газа через украинский транзитный маршрут;
3. Укрепление механизмов реагирования в чрезвычайных ситуациях и защита стратегически
важных инфраструктур;
4. Модерирование спроса;
5. Создание эффективно функционирующего и полностью интегрированного внутреннего рынка;
6. Увеличение объемов производства энергии в Европейском Союзе;
7. Дальнейшее развитие энергетических технологий;
8. Диверсификация внешних источников и связанные с ним инфраструктуры;
9. Улучшение координации национальных энергетических стратегий, а именно создание единой
системы внешней энергетической политики.
10. Немедленные действия, чтобы увеличить способность ЕС преодолеть основные нарушения
энергопоставок в течение зимы 2014/2015 [1].
К долгосрочной политике ЕС относится политика так называемых целях «20-20-20», достижение которых запланировано на 2020 год:
сокращение выбросов парниковых газов в странах ЕС, по меньшей мере, на 20% по сравнению с уровнем 1990 года;
обеспечение выработки 20% энергии, потребляемой в странах ЕС, возобновляемыми источниками;
снижение потребления первичной электроэнергии на 20% по сравнению с прогнозируемым
уровнем за счет внедрения энергоэффективных технологий. [2]
Если более подробно рассмотреть долгосрочный проект ЕС, то можно выделить следующие
подпункты, а именно:
Энергосбережение. Европейская Комиссия предлагает сосредоточить свои инициативы на двух
секторах экономики, где имеется большой потенциал для энергосбережения: транспорт и строительство. Чтобы помочь домовладельцам и местным организациям финансировать работы по реконструкции и внедрению энергосберегающих систем. Комиссия к середине 2015 года сделает предложения по
инвестиционным стимулам и инновационным финансовым инструментам. Государственный сектор
должен принимать во внимание энергоэффективность при закупке работ, услуг и продукции. В промышленности сертификаты по энергоэффективности могли бы стать стимулом для компаний инвестировать в менее энергозатратные технологии.
Панъевропейский интегрированный энергетический рынок и инфраструктура. Европейская
Комиссия устанавливает дату завершения формирования внутреннего энергетического рынка. К 2015
году ни одно государство-член ЕС не будет изолировано. В ближайшие десять лет Европейскому Союзу потребуются инвестиции в размере одного триллиона евро на всю энергетическую инфраструктуру.
Чтобы ускорить реализацию основных стратегических проектов ЕС, Европейская Комиссия предлагает
упрошенные и краткосрочные строительные лицензии, устанавливающие максимальные временные
рамки, прежде чем, дать окончательное одобрение и выделить финансирование. Служба «одного окна»
должна координировать все лицензионные заявки, необходимые для реализации проекта.
27 государств – один голос по вопросам энергетики на мировой арене. Предложено, чтобы Европейский Союз координировал энергетическую политику в отношениях с третьими странами, особен-
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но в отношениях с ключевыми партнерами. В рамках политики соседства Европейская Комиссия предлагает расширить и укрепить Договор об энергетическом сообществе с тем, чтобы включить в него
страны, желающие участвовать в энергетическом рынке ЕС. Также озвучено важное сотрудничество с
Африкой, направленное на обеспечение всех жителей этого континента устойчивыми энергоресурсами.
Лидирующее положение Европы в сфере энергетических технологий и инноваций. Будут запущены четыре основных проекта в ключевых сферах конкурентоспособности Европы, таких как новые
технологии для интеллектуальных сетей и хранилищ электричества, исследования по второму поколению биотоплива и партнерство «умных» городов, продвигающее энергосбережение в населенных
пунктах.
Безопасная, надежная и доступная энергетика благодаря активным потребителям. Европейская Комиссия предлагает новые системы сопоставления цен, смены поставщиков, четкого и прозрачного выставления счетов.
Из выше поставленных стратегических целей можно сделать вывод, что для ЕС уровень безопасности по обеспечению энергоносителей достаточно высок. Стоит также отметить, что ЕС делает
большой акцент на сокращение выброса в атмосферу парниковых газов и призывает в связи с тем мировой сообщество к более рациональному использованию энергии. В определенной степени это вынужденный акцент, с учетом нехватки собственных энергоресурсов. Но и ответственный подход, вместе с тем.
Поэтому одна из центральных целей новой политики – сократить выброс парниковых газов в
атмосферу, в результате использования различных источников энергии к 2020 году на 20%. Причем
Комиссия призывает и другие страны последовать ее примеру и, в случае, если это произойдет, готова
принять на себя «повышенные обязательства» сокращения выбросов на 30% к 2020 и даже на 60-80% к
2050 году!
Осознавая спорность научных исследований о причинах климатических изменений, Комиссия
аргументирует свой подход к проблеме тем, что и без учета климатического фактора, есть все основания последовать выбранным приоритетам новой энергетической политики. Поскольку в любом случае,
ее реализация приведет к снижению зависимости ЕС от поставок и колебаний цен на традиционные
источники энергии – нефть и газ [4].
Выполнение выбранной цели Комиссия увязывает с решением серии взаимосвязанных проблем: повышение эффективности использования энергоресурсов, увеличение доли возобновляемых
источников энергии в общем объеме энергопотребления, повышение роли при увеличении безопасности использования ядерной энергетики, использование выгод от введения единого внутреннего энергетического рынка, укрепление единства стран-членов в проведении современной энергетической политики, обеспечение единого подхода стан ЕС во внешней энергетической политике (задача взаимодействовать как единое целое с международными партнерами).
Как видим, далеко не последнее, по значению, в комплексе предполагаемых мер место отводится формированию политики именно на уровне союза, а не только и не столько на уровне отдельных
стран-членов.
Надо отметить, что реальные и возможные перебои с поставками нефти и газа из России через
территорию Украины и Беларуси стали дополнительным фактором неопределенности для ЕС в стратегическом планировании энергообеспечения стран союза. Как известно роль поставок из России высока.
Так по газу Россия обеспечивает в настоящее время 26% потребностей ЕС, и эта доля может вырасти
до 33% в 2020году. Как следствие, можно прогнозировать увеличение заинтересованности стран Союза
в выработке именно совместной политики наднационального уровня.
Российско-украинский «газовый кризис» и изменения в энергетической стратегии ЕС
Одной из важных политических целей для ЕС, наверное в ближайшем будущем станет именно
план разработки единого голоса, единого мнения по вопросам энергетики. В одном из своих выступлений премьер-министр Польши Дональд Туск предложил создать для ЕС европейский энергетический
союз по примеру банковского союза. Самой уязвимой точкой для ЕС стал Украинский кризис, именно
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эти события заставили заново пересмотреть всю внешнюю политику Евросоюза. Дело в том, что примерно 30% импортируемого в Европу газа поступает из России, и ежегодно Европа платит за энергоресурсы около 250 млрд. долларов США [5]. Когда Президент России Владимир Путин заявил в открытом письме к европейским лидерам, что перед Европой стоит растущий риск нового кризиса поставок
газа, в связи с возможным прекращением поставок газа Украине (третий раз после 2006 года), если
Росси я не получит предоплаты за энергоресурсы от Украины, ЕС явно впал в замешательство. Более
86 миллиардов кубометров газа, экспортируемого «Газпромом» в Европу, прошло через сеть украинских трубопроводов в 2013 году, то есть, приблизительно половина от общего объема. Отсюда следовал тот факт, что прекращение поставок Украине газа автоматически приведет к перебою поставок газа
в саму Европу. Аннексия Крыма, а также агрессивная политика со стороны России явно напугало Европу. В своем ответе Кремлю ЕС подчеркнул, что на долю экспорта ископаемых энергоресурсов приходится около 50 процентов доходов России, этим ЕС хотела показать России, что не все так просто
как кажется и, что все взаимосвязано.
Именно начиная с 2006 года (1-ой стадии кризиса газа между Россией и Украиной) ЕС начал
политику укрепления своей энергетической безопасности посредством различных проектов, направленных на диверсификацию поставок газа. Сегодня ситуация совсем иная по сравнению с последним
российско-украинским кризисом вокруг газа от начала 2009 года. Связано это с некоторыми изменениями. Во-первых, проект «Южный газовый коридор» откроет через несколько лет путь для импорта газа
из каспийского региона, причем впервые в обход России, которая лишится своей монополии на экспорт
газа из этого региона в Европу. Во-вторых, сегодня в качестве краткосрочной меры можно импортировать намного больше СПГ (сжиженного природного газа), поскольку существует больше терминалов
СПГ, и в 2015 году новые терминалы будут открыты в Польше и Литве, а также в других странах,
например, Хорватии, до 2020 года. Благодаря этому возникнут новые варианты для импорта, например,
из таких стран, как США и Израиль. ЕС может импортировать намного больше СПГ, поскольку в 2013
году его терминалы не использовали 73 процентов своих мощностей для ре газификации. За прошедшие два года Европа снизила свой импорт СПГ на 45 процентов. Однако импорт СПГ в Европу будет
дорогим, поскольку ему придется конкурировать с ценами на импорт СПГ в Азию, которые превышают европейские в два-три раза [3].
Благодаря новым соединительным газопроводам между странами Центральной и Восточной
Европы «энергетические островки ЕС» соединены между собой, и можно намного лучше организовать
экстренные поставки газа вместе с новыми возможностями для обратной перекачки. Однако не все
«энергетические островки» были соединены между собой. Краткосрочные меры ЕС по-прежнему ограничены по крайней мере для ряда государств-членов, однако это изменится в ближайшие два-три года.
Положение дел с поставками газа в ЕС также изменилось. В связи с пуском трубопровода «Северный поток» только 53 процента экспортируемого в Европу российского газа идет через украинскую
трубопроводную сеть, если сравнить, в 2009 году эта цифра составляла 80 процентов.
Сейчас не самое лучшее время года для России говорить о сокращениях поставок газа. В Европе была довольно мягкая зима, так что запасы газа относительно полны. Потребление газа на континенте весной и в начале лета намного меньше, чем зимой, когда какие-либо сокращения поставок
намного серьезнее сказались бы на безопасности поставок энергоресурсов в Европе.
С помощью альтернативных источников поставок, самым важным элементом которых являются газохранилища, большинство государств-членов ЕС могли бы справиться с дефицитом поставок в
Европе в течение 90 дней. Даже страны Балтии, которые до сих пор зависят почти на 100 процентов от
поставок газа «Газпромом», разработали ряд контрмер на случай новых сокращений поставок газа Россией.
Теперь главный вопрос – будет ли ЕС на деле проводить провозглашенную им политику,
направленную на большую диверсификацию импорта газа, или сохранит, а может быть даже увеличит
зависимость своего газа от России.
Тот факт, что такие страны, как Болгария, Австрия, Италия и другие поддерживают трубопро-
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вод «Южный поток», подчеркивает несоответствие между заявлениями ЕС и конкретными результатами его общей энергетической политики [10]. Как говорилось выше, ЕС пока не едина во мнении по
внешней энергетической политике. Для крупных стран может быть проект «Южный поток» как-то
можно пережить, но для таких стран как Болгария этот проект нес в себе экономически важный характер. Трубопровод «Южный поток» – самый дорогостоящий проект импортирования газа в регионе, который приведет к дальнейшему росту и без того высоких цен на газ в ЕС (в три раза выше, чем в
США). Трубопровод «Южный поток» может на самом деле повысить газовую зависимость ЕС от России. По мнению многих экспертов. Он также может подорвать экономическую обоснованность всех
других проектов по диверсификации поставок газа в Юго-Восточной Европе, поскольку спрос на газ в
регионе скорее низкий, а зависимость региона от «Газпрома» довольно высока. Поэтому считается более провальным для таких стран как Румыния, Болгария, Греция, Кипр и Хорватия создать план по разработки своих собственных проектов традиционной добычи газа на море и добычи сланцевого газа на
суше. Это позволило бы увеличить добычу и производство газа, создать дополнительно много устойчивых рабочих мест и предложить газ на экспорт в другие европейские страны по намного более коротким и дешевым трубопроводам, чем российские[8].
Стратегический вопрос больше не заключается в том, есть ли у Европы альтернативные варианты диверсификации поставок газа. Вопрос скорее в том, есть ли у государств-членов ЕС политическая
воля и стратегическое видение, чтобы противостоять российскому давлению, сформулировать согласованные национальные стратегии и привести национальные интересы и стратегии в соответствие с провозглашенной общей политикой ЕС по диверсификации энергоресурсов и газа.
Ключ к пониманию способности ЕС оказывать влияние на Москву заключается в геополитике
ее энергетического импорта. Приняв во внимание необходимость развития инфраструктуры, потенциал
отдельных поставщиков, их политическую стабильность и соперничество с другими странами, которым не хватает собственных энергетических ресурсов, можно рассчитать, насколько Европе нужна
(или не нужна) Россия, ее газ и нефть.
Катар (первый в мире экспортер сжиженного газа) и Саудовская Аравия (владеющая пятой частью общемировых нефтяных запасов) являются главными соперниками России. ЕС с этими двумя
странами связывают не только долгие и относительно надежные политические отношения. Евросоюз
также импортировал оттуда 7% всего газа и нефти, которые использовал в последние несколько лет. К
тому же, контракты, которые эти государства заключают – это так называемые спот-сделки, краткосрочные и не предусматривающие индексацию цены на нефть, которую «Газпром» усиленно защищает. Увеличение импорта из стран Персидского залива могло бы оказать определенное давление на российскую нефтегазовую компанию и подтолкнуть ее к понижению цен, как это уже произошло в Греции. Главный для Европы риск в этом регионе – это возможность вступления в соперничество с азиатским рынком, который уже в течение нескольких лет пытается создать – хоть и с ограниченным успехом – «энергетическую автостраду» между Китаем и Саудовской Аравией.
Иран также мог бы довольно сильно повлиять на сложившуюся картину европейского энергетического импорта. Использование его запасов (четвертых в мире по нефти и вторых по природному
газу) сильно сократилось после введения Европой и Америкой санкций в связи с ядерной программой
этой страны. Это вопрос, который, по-видимому, еще долго будет оставаться неразрешенным. Однако
он не помешал бывшему президенту итальянской компании Eni Паоло Скарони продолжить в прошлом
декабре диалог с Тегераном об использовании некоторых ресурсов – в том числе, расположенных в
Южном Парсе, крупнейшем в мире нефтегазовом месторождении, и в Каспийском море.
Каспийское море – это ключевой регион для европейской энергетики, однако и здесь не обошлось без проблем. Несмотря на то, что запасы ресурсов здесь составляют 60% от российских, прямых
поставок в Европу отсюда нет. Казахская нефть, а также газ из Туркменистана (газовые ресурсы которого равны трети запасов российского газа, хотя территория этого государства в 50 раз меньше России)
могли бы с легкостью заменить поставки из Москвы. Однако все не так просто в связи с большим
внутренним потреблением за счет высокой энергетической неэффективности, нехваткой инфраструк-
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туры и суровой конкуренцией Азии и России, последняя из которых является господствующей в регионе державой с момента падения СССР. Евросоюз сейчас делает ставку на создание Трансадриатического газопровода для того, чтобы обеспечить поставки с Каспия, но то же самое делает и Пекин, только при помощи газопровода «Туркменистан-Китай». Однако тут есть небольшая разница: первые две
трубы китайского газопровода функционируют с 2009 года, в то время как Трансадриатический газопровод все еще строится.
Последним крупным стратегическим регионом для энергетики Европы среди ее соседей является Северная Африка. В частности, Алжир входит в первую десятку стран, обладающих внушительными ресурсами природного газа. Ко всему прочему, он уже давно сотрудничает с Европой. Помимо экспорта 85% добытой нефти и постройки третьего газопровода в сторону Европы, Алжир в 2013 году
подписал соглашение о дальнейшем энергетическом сотрудничестве с ЕС. Главная проблема этого региона – безопасность: теракт в 2013 году в городе Ин-Аменас поставил под угрозу разработку алжирских ресурсов такими компаниями, как BP и Eni. По той же причине, хоть и в несколько иной мере
Египет, Ливия и Ирак также обладают нереализованным потенциалом. Сложившееся положение дел на
Синайском полуострове и нестабильность послевоенного периода, которая пока не собирается сходить
на нет, ограничивают развитие энергетики этих стран. Ирак, обладающий десятой частью мировых запасов нефти и находящийся на 11-м месте про ресурсам газа, переживает кризис, которому нет равных
со времен Второй войны в Персидском заливе. Во многом его производство, которое, как ни парадоксально, уменьшилось в течение всего периода укрепления позиций ИГИЛ, было всегда ограничено в
связи с нехваткой средств для транспортировки газа (поэтому его сжигают) и нефти. Сирию также отличает непростая политическая ситуация, мешающая восстановлению нефтепровода Киркук-Банияс,
который до 2003 года доставлял иранскую нефть в Средиземноморье. Ливия, третий экспортер сжиженного газа в мире, после гражданской войны в 2011 году стала менее активна в этом направлении.
Производство нефти и газа, в которых очень нуждается Италия, переживает взлеты и падения, и нынешняя взрывоопасная ситуация вполне может в очередной раз перемешать все карты[6].
Конечно, Европа могла бы принять в расчет не только своих соседей, но в этом случае ей придется считаться и с экологическим фактором. Возьмем, к примеру, Нигерию, самого крупного экспортера нефти в Африке и четвертого экспортера сжиженного газа в мире. На нее приходится 6% поставок углеводородов в Европу. Развитие нефтяного сектора, о котором недавно объявило государство,
несет с собой одну из самых масштабных природных катастроф в истории: речь идет о разлитой нефти
в дельте реки Нигер. Дело еще больше отягощается эндемической коррупцией. Если ко всему этому мы
добавим «энергетическую бедность» большей части населения, частые саботажи и нехватку технической поддержки оборудования, конечно, у нас не получится радужная картина, подходящая для европейских инвестиций.
Пока неясно, какое конкретно влияние сланцевая революция в США оказывает на Европу. Импорт сжиженного газа требует больших вложений в инфраструктуру как со стороны импортера, так и
со стороны экспортера, вложений, которые никак не возместит бум в производстве природного газа.
Этот самый газ можно отправить куда угодно во многом в связи с расширением Панамского канала.
При наименее вероятном сценарии, при котором Европе удастся обложить налогом сланцевый газ из-за
рисков, которые он представляет для окружающей среды, возможный импорт из США окажется еще
более ограниченным.
Газ, полученный в результате гидравлического разрыва пласта – то есть тот самый сланцевый
газ – с недавних пор находится в центре обсуждения энергетики в ЕС. Рассматривают его воздействие
на окружающую среду, а также возможность обеспечения с его помощью энергетической независимости Европы. Ситуация не очень понятна. С одной стороны, Еврокомиссия сочла сланцевый газ опасным и малопригодным для европейского использования: несмотря на его внушительные запасы, при
его употреблении уровень энергетической зависимости Европы снизился бы в самом лучшем случае
всего на 20%. Высокая плотность населения, ограниченные ресурсы, малый опыт в области их добычи
сильно бы ослабили Европу по сравнению с Соединенными Штатами, которые вызвались стать экспор-
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терами газа в ближайшие годы. С другой стороны, ситуация на Украине привела к очередной дискуссии об использовании сланцевого газа; эту возможность активно поддерживают некоторые странычлены ЕС (например, Польша). Развитие этого ресурса будет зависеть от европейской экологической
политики в ближайшие годы.
Сегодня кризис на пиковой ситуации разрыва отношений между ЕС и Россией, говорить о конкретный планах на будущее будет затруднительно. Дело в том, что ЕС всячески пытается уменьшить
свою зависимость от России , выдвигая ряд санкций против нее, тем самым якобы хочет доказать России, что не ЕС зависит от газа, а Россия получает 50% своей прибыли от ЕС. Одним словом вывод такой Украинский кризис лишний раз стал уроком, как для ЕС так и для самой России. Каждая сторона в
отдельности пришла к выводу, что нельзя строить двустороннею политику, как минимум потому, что
завтра любая другая третья страна, может стать причиной новых кризисный ситуаций. Именно учитывая этот урок, Россия сегодня строит проект на 2019 год Россия – Китай под названием «Сила Сибири»,
а ЕС в свою очередь начала принимать решения по покупки энергоресурсов у США.
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ЗНАЧЕНИЕ «ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ» ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНА ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ ПОНЯТИЙ «КУЛЬТУРА» И «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
«Великий Шелковый Путь» оказал огромное влияние на страны, через чьи территории он пролегал. Это влияние коснулось экономических, политических, социальных аспектов, и не обошло стороной
также и национальные культуры этих стран. Наличие «Великого Шелкового Пути» предоставило
возможность многостороннего взаимодействия между различными цивилизациями Востока и Запада.
Однако, эти понятия (культура и цивилизация) не являются тождественными. Взаимодействуя друг
другом, ни то, ни другое не теряет самобытность.
Ключевые слова: Великий Шелковый Путь, внешняя политика Азербайджана, культура, цивилизация
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BÖYÜK İPƏK YOLUNUN AZƏRBAYCAN ÜÇÜN “MƏDƏNİYYƏT” VƏ “SİVİLİZASİYA”
ANLAYIŞLARI PRİZMASINDAN ƏHƏMİYYƏTİ
Böyük İpək Yolunun ərazisindən keçdiyi bütün ölkələrə böyük təsiri olub. Bu təsir həm iqtisadi, siyasi,
sosial aspektlərə, həm də bu ölkələrin milli mədəniyyətinə toxunub. Böyük İpək Yolunun mövcudluğu Şərgin və
Qərbin müxtəlif sivilizasiyaları arasında çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün imkan yaradıb. Lakin bu anlayışlar
(mədəniyyət və sivilizasiya) eyni deyil. Bir-biri ilə təmasda olaraq, heç biri öz unikallığını itirmir.
Açar sözlər: Böyük İpək Yolu, Azərbaycanın xarici siyasəti, mədəniyyət, sivilizasiya
Fidan KASUMZADEH,
master, Baku State University
THE SIGNIFICANCE OF THE GREAT SILK ROAD FOR AZERBAIJAN THROUGH THE
PRISM OF CONCEPTION OF CULTURE AND CIVILIZATION
The Great Silk Road have had a great influence on the states it has passed. This influence touched economic, political, social and of course cultural aspects of these states. Presence of the Great Silk Road gave an
opportunity to diverse civilizations of East and West to interact multilaterally with each other. However these
notions (culture and civilization) are not identical. Interacting with each other, neither one, nor the other loses
its originality.
Key words: The Great Silk Road, Azerbaijan’s foreign policy, culture, civilization
Международная транзитная торговая дорога известная как Шелковый Путь имеет очень долгую
историю. Она была основана во II веке до н.э., в эллинистический период и действовала вплоть до XVI
века. Название этой дороги связано с тем фактом, что среди всех транспортируемых товаров шелк, в
особенности китайский шелк, высоко ценились в мире. Простираясь из Китая, Шелковый Путь соединял практически все страны Азии, Северной Африки и Европы. Территория Азербайджана была среди
основных мест, где проходили караваны. Это в основном объяснялось географической позицией и
натуральными ресурсами Азербайджана. Шелковый Путь не был просто торговым путем. Он играл
очень важную роль в процессе экономического, культурного и социального сближения различных
народов. Он стал одним из неотъемлемых факторов, которые способствовали взаимодействию между
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культурой и цивилизацией. Другими словами, он объединял различные народы, у которых были разные
культурные ценности.
Впервые идея о восстановлении Великого Шелкового Пути появилась во второй половине 1980-х
годов. Для того чтобы реализовать эту идею была организована международная комиссия под руководством ЮНЕСКО. Восстановление Великого Шелкового Пути, который является кратчайшим и экономически наиболее эффективным из Азии в Европу, стало одной из наиболее важных задач на пороге
XXI века (3).
Развал мировой коммунистической системы открыл широкие перспективы для запуска процесса
глобализации. Сущность глобализации в современном мире сводится к процессу модернизации, принятием ценностей современной западной цивилизации. Говоря о ценностях современной западной цивилизации, мы в основном имеем в виду демократию, рыночную экономику, верховенство закона, свободу личности. На протяжении всей истории человеческого общества демонстрировали и сейчас демонстрируют свою жизнеспособность, огромный потенциал и преимущество над ценностями других цивилизаций. Возрождение Шелкового Пути могло стать одной из материальных баз для процесса глобализации и модернизации. Появилась не только необходимость, но также и возможность для восстановления Шелкового Пути. ЮНЕСКО подготовил программу под названием «Великий Шелковый Путь:
межкультурный диалог». Эта программа запланировала охватить период с 80-х по 2000 и привлечь
больше 30 стран. Некоторые страны сразу же объявили участие в программе Шелкового Пути, в качестве одной из внешнеполитических стратегий (Япония) (10, 12).
В мае 1993-его года, в Брюсселе, была проведена встреча представителей Азербайджана, Грузии,
Армении. Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Европейского Союза,
которая была созвана по инициативе Европейской Комиссии, с целью найти возможные транспортные
пути для соединения стран Европы, Кавказа и Центральной Азии. Была подписана брюссельская декларация о предоставлении Европейским Союзом технологической помощи в развитии транскавказского коридора (ТРАСЕКА). Таким образом, эта программа по технологической помощи (ТАСИСТРАСЕКА) поставила цель обеспечить безопасную и быструю транспортировку груза из Европы в республики Центральной Азии и обратно, объединение стран расположенных на Шелковом Пути в единое
экономическое пространство, создание региональных индустриальных центров (2, 9).
Азербайджан, имея исторический опыт в этом предприятие, решил активно участвовать в обновлении древней торговой дороги. Вовлеченность Азербайджана в Шелковом Пути ускорило процесс
модернизации в Азербайджане, принятием ценностей западной цивилизации. При этих обстоятельствах очень важно исследовать проблему отношений между культурой и цивилизацией, которые станут
теоретическим базисом для процесса модернизации в Азербайджане (6). Другими словами, исследование проблемы отношений между культурой и цивилизаций выявят пути и значение модернизации в
Азербайджане.
Культура это национальный феномен. Каждая нация имеет свою собственную систему ценностей, выраженную в своей истории и жизни внутри страны, то есть чувства, традиции, идеи. Объективный процесс взаимодействия различных национальных культур приводит к формированию цивилизации. Цивилизация это международный феномен, так как включает в себя общую сумму материальных
ценностей и традиций, созданных различными нациями, передаваемых от одной к другой. По этой
причине, процесс исторического развития культуры предшествовал процессу появления цивилизаций.
Последняя развилась как результат ценностей и достижений различных национальных культур. Происходя из культуры, цивилизация проникает в культуру и осуществляет обратное влияние на ее содержание. Например, народы стран Западной Европы имеют одну общую западную цивилизацию, которая
происходит от каждого национального атрибута культуры, которая оказывает обратное влияние на их
национальную культуру. Так что мы можем наблюдать, как культура и цивилизация, две неотъемлемые, но отдельные аспекты социальной жизни взаимодействуют друг с другом. Их взаимодействие является объективным историческим процессом, то есть это не зависит от нашей воли или желания. В
процессе исторического развития каждая национальная культура страдала от проникновения в нее раз-
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личных цивилизаций. Например, национальная культура Азербайджана была пронизана коммунистическими и восточноевропейскими ценностями в советский период. Каждая страна должна сама регулировать этот процесс взаимодействия между культурой и цивилизацией. Это обязательно, чтобы эта регулировка была основана на исследованиях социальных наук, дабы избежать возможных негативных
социальных, экономических, политических и культурных последствий (7, 8).
Проблема отношений между культурой и цивилизацией в социальном развитии, как проблемы
принятия современных ценностей западной цивилизации и достижений, проявившихся впервые в истории социально-философской мысли неевропейских стран, в особенности исламских, где большинство мусульманского духовенства рассматривают эти ценности как конфликтующие с имеющимися
традиционными ценностями, построенными на исламе. Этому проявлению послужил причиной с одной
стороны - огромный успех, достигнутый западными индустриальными странами в их социальном развитии, а с другой - возрастающая задержка социального, экономического и политического развития в
мусульманском мире (4).
В истории мусульманской социально-философской мысли проблема отношений между культурой и цивилизацией была основательно исследована известным турецким социологом Зией Гокальпом.
Его имя связано с современным ренессансом в философской мысли в Турции. Концепция Гокальпа об
отношениях культуры и цивилизации стала теоретической базой для процесса модернизации в Турецкой Республике.
Гокальп различает термины «культура» и «цивилизация». Согласно ему, культура это нечто
национальное, натуральное, эмоциональное, иррациональное и духовное. Цивилизация это нечто международное, искусственное, в основном материальное и рациональное. Он верит в верховенство культуры над цивилизацией. Хотя, Гокальп и не недооценивает современной западной цивилизации. В своих работах он уделяет большое внимание вопросу принятия ценностей западной цивилизации, то есть
проблеме модернизации. Он отмечает: «Мы должны принять западную цивилизацию, потому что если
нет, мы будем порабощены силами Запада». В отличии от лидеров Танзиматских реформ, Гокальп не
рассматривает принятие современной западной цивилизации как обычный механический акт. Он предполагает, что имеется два условия, которые должны быть рассмотрены в процессе принятия западной
цивилизации. Во-первых, введение современной западной цивилизации не должно разрушить основы
национальной культуры. Как правило, только лишь материальные ценности современной западной цивилизации должны быть заимствованы. Во-вторых, все перенятые ценности должны быть ассимилированы в национальную культуру, то есть должны быть распространены по всему населению. Однако,
говоря о необходимости и возможности принятия современных ценностей западной цивилизации, Гокальп не замечает возможности обратного процесса трансформации культурных ценностей в ценности
современной западной цивилизации (5).
Развал Советского Союза предоставил Азербайджану и другим бывшим советским республикам
возможность принять некоторые ценности и достижения современной западной цивилизации. Среди
них следующие: построение независимой и демократической страны, формирование рыночной экономики, декларация свободы личности, верховенство закона. Общеизвестно, что большинство этих стран
практически не имело опыта в признании этих ценностей. Поэтому на первых порах запустились некоторые негативные процессы в социальной, экономической, политической и культурных сферах. Эти
процессы связаны с падением уровня социально-экономического развития и благополучием народа, с
переоценкой культурных и моральных ценностей, снижением развития науки и образования. Эта охваченная кризисом ситуация была использована иностранными враждебными к независимости Азербайджана силами, чтобы внедриться во внутренние дела страны и повысить влияние на нее. Имеется две
основные группы, которые отвергают необходимость вестернизации. Первая группа – некоторые представители мусульманского духовенства, согласно которым Азербайджан, как один из мусульманских
регионов, не может принять некоторые ценности западной цивилизации из-за вопросов теологии. Эти
ценности разрушают религиозные и этические основы нации. Они хотят преобразовать Азербайджан в
теократическое исламское государство. Вторая группа включает в себя коммунистически ориентиро-
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ванных людей. Они обладают большей силой. Среди них большое количество интеллектуалов. Эта
группа переживала переходный период больше, чем кто либо. Большинство этих людей теряли свои
привычные работы и должны были освоить новые профессии и навыки. Поэтому они мечтали о восстановлении коммунистического режима Советского Союза, который смог бы восстановить справедливость и порядок в обществе. Обе группы представляли опасность независимости Азербайджана. Касательно отмеченных выше негативных последствий процесса модернизации (вестернизации) в Азербайджане, важно отметить, что он связан с тремя основными причинами. Во-первых, взаимодействие
между культурой и цивилизацией, как объективного исторического процесса, должно регулироваться
на основе научных исследований данного процесса. В Советский период, когда коммунистическая партия Советского Союза через свою национальную политику сводила отношения между культурой и цивилизаций к принудительному проникновению коммунистической цивилизации в национальную культуру, не было нужды исследовать эту проблему. Поэтому, эта проблема даже в наше время недостаточно исследована в нашей стране. Достаточно выявить и то, что в азербайджанском языке не имеется
точного значения терминов «культура» и «цивилизация». Эти понятия рассматриваются как взаимозаменяемые или путаются один с другим. Тюркское слово «mədəniyyət» переводится на азербайджанский
язык как «культура». Во-вторых, территориальные претензии Армении, которые привели к Карабахской войне между Азербайджаном и Арменией помешали вхождению Азербайджана в западную цивилизацию. Азербайджан в одиночку боролся с Арменией, которая заручилась поддержкой нескольких
стран. Результаты войны оказались катастрофичными для Азербайджана. Страна потеряла 20% своей
территории, более миллиона азербайджанцев остались без дома и были разбросаны по территории всей
республики (6). В такого рода ситуации, азербайджанский народ, прежде всего, рассматривает необходимость освободить оккупированные территории от армянских агрессоров. Поэтому, в настоящее время в Азербайджане понятие «свобода» применяется еще, или даже в основном, к общей или национальной независимости, чем к статусу отдельного индивида. В-третьих, развал коммунистической системы не полностью избавил Азербайджан от коммунистического наследия. Оно все еще живо и представлено в качестве субкультуры, которая была создана принудительным проникновением коммунистической цивилизации в национальную культуру (1).
Таким образом, участие Азербайджана в восстановление Великого Шелкового Пути продвинуло
процесс модернизации (вестернизации). Для того чтобы регулировать этот процесс, мы должны найти
нашу собственную меру модернизации согласно основным принципам теории отношений культуры и
цивилизации. Эти принципы должны быть рассмотрены как путеводитель в процессе модернизации
(вестернизации) Азербайджана. Во-первых, взаимодействие между национальной культурой и западной цивилизацией это объективный исторический процесс, то есть он не зависит он нашей воли или
желания. Однако, мы должны регулировать этот процесс, в основном для того, чтобы предотвратить
возможные негативные последствия. Во-вторых, большинство населения развивающихся стран используют ценности национальной культуры в своем поведении. Поэтому, ценности современной западной
цивилизации должны соответствовать специфике национальной культуры, не разрушать и не игнорировать ее. Иначе, они будут отвергнуты большинством населения. В-третьих, принудительное проникновение любой цивилизации в национальную культуру приводит к формированию в рамках национальной культуры новой субкультуры. Как побочный продукт некоторых искусственных цивилизаций
это повышает зависимость национальной культуры от искусственной цивилизации. В-четвертых, государство, заимствуя современные ценности западной цивилизации, не должно быть удовлетворено всего
лишь пассивной ролью принимающей стороны. В перспективе, оно должно стремиться к распространению ценностей своей национальной культуры на Запад.
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СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ
НАТО НА ВОСТОК
Статья посвящена состоянию и дальнейшим перспективам увеличения роли стран ЦВЕ в системе североатлантической безопасности. Достаточно подробно представлены приоритеты интеграции восточноевропейских стран в военно-политический блок, анализируются этапы вступления
стран ЦВЕ в НАТО. Дана оценка длительным перспективам сотрудничества стран данного региона.
Автор приходит к заключению, что только лишь успешность военных и политических реформ, проводимых в этих странах, может досрочно завершить процессы интеграции стран ЦВЕ в Североатлантический альянс.
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MƏRKƏZİ VƏ ŞƏRQİ AVROPA ÖLKƏLƏRİ NATO-NUN ŞƏRQƏ DOĞRU GENİŞLƏNMƏSİ
KONTEKSTİNDƏ
Məqalə MŞA ölkələrinin NATO ya inteqrasiya sistemində rolunun artırılması və gələcək
perspektivlərinə vəziyyətinə həsr olunub. İnteqrasiyanın prioritetləri Şərqi Avropa ölkələrinin NATO ya kifayət
qədər geniş təmsil olunmuş, MŞA ölkələrinin NATO ya təhlil edilir. Qiymət region ölkələri uzunmüddətli
əməkdaşlığın perspektivləri verilmişdir. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, yalnız bu ölkələrdə aparılan islahatların
uğurlu olduğunu, MŞA ölkələrinin Şimali Atlantika Alyansina inteqrasiya prosesləri vaxtından əvvəl başa vura
bilər.
Açar sözlər: MŞA ölkələri, NATO, Şimali Atlantika Alyansi, NATO-nun genişlənməsi, inteqrasiya
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THE COUNTRIES OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE CONTEXT OF
EXPANSION OF THE NATO TO THE EAST
Article is devoted to a state and further prospects of increase in a role of the countries of CEE in system
of the North Atlantic safety. Priorities of integration of the East European countries into the military-political
block are rather in detail presented, stages of the entry of the countries of CEE into the NATO are analyzed.
The assessment is given to long prospects of cooperation of the countries of this region. The author comes to
conclusion that only success of the reforms which are carried out in these countries can finish ahead of schedule processes of integration of the countries of CEE into North Atlantic Treaty.
Keywords: Countries of CEE, NATO, North Atlantic Treaty, North Atlantic Alliance, expansion of the
NATO, integration processes, military and political reforms
Почти одновременные процессы расширения НАТО и Европейского Союза, соответственно в
марте и мая 2004 года, уже сами по себе имели большую значимость. В то же время они проходили в
более масштабном контексте идущего, хотя и постепенного – изменения ландшафта безопасности Ев-
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ропы. К его наиболее заметным проявлениям относятся:
1) сдвиг в сторону большей степени автономии от США
2) активные дебаты о том, в каких обстоятельствах необходимо использовать силу для
борьбы с новыми угрозами.
На втором плане вырисовывается вопрос о роли России в обеспечении европейской и глобальной
безопасности, который, пожалуй, еще им раду в современной истории не был настолько открытым.
Процесс расширения будет иметь воздействия на все эти три вопроса. В свою очередь, окончательный
вид архитектуры безопасности Европейского Союза и его стратегия будут определять будущую роль
НАТО на всем континенте (1).
Американские дипломаты и военные ведут переговоры с относительно новыми членами НАТО –
Венгрией, Польшей и Чехией, сообщила информационная служба Kinght Kidder. Целью переговоров
было выяснить, смогут ли эти страны разместить у себя американские ракеты (2).
Соединенные Штаты также очень подозрительно относятся к ракетным амбициям Сирии и Северной Кореи. Самую большую угрозу для американцев представляют различные террористические
группы, способные завладеть ядерным оружием и ракетами. «Хотя американцы больше всего опасаются сейчас «ядерных чемоданчиков», они хотят подстраховаться на случай, если кому-то на Ближнем
Востоке придет в голову запустить ракету по союзникам США или американским базам».
Вратислов Лида, заместитель чешского посла в Вашингтоне, сказал, что этот вопрос должен обсуждаться в парламенте. Чехи также должны были высказать свое мнение по этому вопросу, прежде
чем правительство будет принимать решение. Но, по мнению В.Лиды, среди чешских чиновников существует мнение, это размещение стартовых площадок будет стране выгодно. Это усилит «трансатлантическое сотрудничество» и увеличит количество заказов местному бизнесу (3).
Пентагон сейчас сооружает стартовые площадки для ракет – перехватчиков. В том виде, как докладывает Пентагон Б.Обаме система должна была состоять из нескольких слоев противоракетных систем. На разных стадиях полета вражеской ракеты ее будут пытаться сбить американские ракеты – перехватчики, взлетающие с суши и моря, а также специальные лазерные установки. В программе вполне
могут поучаствовать и восточноевропейские страны. Если они увидят экономические выгоды, никакая
фантастичность проекта их не остановит.
Заместитель госсекретаря США Д.Болтон в июне 2004 года был в Польше и официально подтвердил, что Вашингтон и Варшава ведут переговоры о возможном размещении противоракетных систем и радарных установок.
О грядущем сокращении военного контингента США в Европе говорят уже почти год. Пентагон
планирует сократить численность американских войск в Европе примерно на треть. В настоящее время
в европейских странах сосредоточено чуть более 100 тысяч американских солдат. Большая часть из них
(70 тысяч) расположена на базах в Германии. Остальные – в Великобритании, Италии, Испании, Греции, Нидерландах (4). Британская «Financial Times» отмечает, что Пентагон не планирует создавать
крупных военных баз на территории восточноевропейских государств. Необходимо заметить, что планы Вашингтона по масштабной перегруппировке войск в Европе вызывали беспокойство в Москве. С
одной стороны, американцы настойчиво требуют вывода российских военных баз из Молдавии(Приднестровья) и Украины(Крыма). А с другой – планируют создать новые базы в непосредственной близости от границ России». Но американские дипломаты и военные постоянно уверяли своих
российских коллег, что создание баз на территории восточноевропейских государств не несет никакой
угрозы безопасности России, а призваны помочь в борьбе с международным терроризмом.
Из всего вышеизложенного ясно, что затеваемая Пентагоном глобальная перегруппировка войск
станет одной из причин значительных изменений в политической обстановке и в Европе, и на Ближнем
Востоке (5).
В 2004 в 2009 годах состоялись новые расширения альянса. В него вступили еще 9 стран. Впервые НАТО получила возможность оперировать в непосредственной близости от границ России. Совет
Россия-НАТО больше не называется «двадцаткой», в его составе 28 участников. На Стамбульском
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саммите НАТО, состоявшемся в июне 2004 года, союзники приняли серьезнейшее решение о радикальной перестройке вооруженных сил стран членов альянса. Также на Стамбульском саммите принято
решение о перефокусировке партнерских программ НАТО на Южный Кавказ и Центральную Азию.
В конце марта 2004 и в начале апреля 2009 годов закончилось оформление вступления в НАТО
девяти европейских стран – Болгарии, Румынии, Словении, Словакии, Латвии, Литвы, Эстонии, Албании и Хорватии. Руководство этих стран несет ответственность за выполнение всей полноты обязательств, вытекающих из Вашингтонского договора 1949 года и многочисленных документов, в том
числе последнею времени, составляющих договоренности теперь уже 28-ти стран о членстве в НАТО
(6).
Отношение российского общества к расширению альянса по-прежнему негативное, что наглядно подтвердили опросы общественного мнения, проверенные в России весной 2008 года негативное
восприятие НАТО возросло на 15-20% (7).
«В опасениях российской элиты по поводу присутствия НАТО есть и политико-психологическая
составляющая. Это так от появления войск США (и НАТО) на территории бывшего СССР, прежде одной из двух сверхдержав». Сохраняется также явление, которое В.Барановский подвал «сильным стратегическим алармизмом». Алармизм проявляется в рассуждениях, что Россию теснят повсюду, «запирают» внутри континента, создают по периметру ее границ «санитарный кордон», окружают «ожерельем» из американских баз» (8).
«В контексте объявленной реконфигурации войск объекты альянса придвинутся ближе к российским границам, а учения и некоторая другая военная деятельность НАТО будет выполняться даже на
территории Украины, с согласия украинского руководства, которое летом 2004 года подписало с НАТО
соглашение о тыловой поддержке натовских операций».
Еще в апреле 2004 года Верховная Рада ратифицировала Меморандум о быстром доступе войск
альянса на территорию страны. При определенных обстоятельствах эти контингенты тогда могли
начать действовать на Европейской части России и блокировать ее черноморский флот, базирующийся
в Крыму (9).
Опыт предыдущей волны расширения показал, что с этим прежде всего связано политическое
ухудшение двусторонних отношений, и достаточно длительное. На выправление такого ухудшения с
Польшей, Венгрией и Чехией после их вступления в НАТО в марте 1999 года ушло несколько лет.
Примечательно, что новые члены НАТО пытаются решать свои двусторонние проблемы через Брюссель, пытаясь заручиться авторитетам и мощью союзников. Ожидавшееся общее ухудшение политического климата в отношениях со странами Балтии сейчас особенно заметно (10).
Другая сложность нынешнею расширения связана с неурегулированностью проблемы «ДОВСЕ –
Балтия – НАТО». В ходе апрельской не формальной встречи Совета Россия – НАТО на уровне министров иностранных дел в расширенном до 28 стран составе, а также рабочего визита в Москву тогдашнего генерального секретаря НАТО Лан де Хоон Схеффера от членов НАТО получена подтверждение
обязательств, касающихся военной сдержанности на территории вступивших в альянс государств. Там
не появится ядерное оружие и крупные иностранные войсковые соединения. От генерального секретаря альянса и Министров иностранных дел балтийских государств получены заверения в том, что эти
страны подадут заявку на присоединение к адаптированному Договору об ОВСЕ, как только он вступит в силу. До этого момента указанные государства не будут предпринимать каких – либо действий
вразрез с целями и принципами договора (11).
Закончившийся весной 2004 года очередной раунд расширения альянса, оказался, не последним.
Ряд стран Закавказья и Центральной Азии занимают более или менее активную позицию в пользу сваю
присоединения к альянсу. Следующая волна расширения была направлена, прежде всего, на Балканы –
об этом прямо говорилось в итоговом коммюнике стамбульского саммита, что и произошло весной
2008 года вступлением в североатлантический альянс двух стран с Балканского полуострова. Ожидается, что в ближайшее время официальные приглашения в НАТО получат Македония, Черногория, Босния и Герцеговина. Вместе с тем натовцы держат двери открытыми также и для других стран, включая
Азербайджан, Грузию и Украину, которые не скрывают своих проатлантических настроений (12).
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На саммите НАТО в Стамбуле был утвержден курс на переориентацию высвободившихся после
последнего расширения средств и ресурсов партнерских программ на страны Закавказья и Центральной
Азии, которые объявлены «стратегически военными регионами» (13).
Различие интересов России и НАТО в регионах, становящихся сегодня «последним рубежом на
пути, расширяющегося Североатлантического альянса - на Украине, в Грузии, Молдавии – является
достаточно существенным. Учитывая то, что НАТО традиционно рассматривается в России как антироссийский альянс, ее расширение не может не вызвать решительных возражений, даже не способных
ему помешать (14).
«России, даже учитывая ее заинтересованность в сохранении своего экономического и политического влияния в этих регионах, придется по-иному взглянуть на ситуацию управляемой нестабильности, например, в постсоветских странах, расположенных на европейском континенте, определяющую
потребность в сохранении там российского присутствия (15). Странам НАТО, в свою очередь, предстоит пересмотреть свои позиции в отношении немедленного вывода российских баз не только из
Украины(Крыма), и из Молдавии(Приднестровья), а также ликвидации и складов боеприпасов. Россия
должна учитывать обстоятельства, которые подталкивают постсоветские страны и страны ЦВЕ к вхождению в НАТО – вхождению, которое Россия формально не поддерживает, но к которому те вынуждены идти» (16).
В те же дни по поводу активности НАТО вблизи российских границ весьма резко высказался и
министр иностранных для России Сергей Лавров. В интервью румынской газете «Злуа», размещенном
на веб-сайте МИД, заявил, что любые шаги в рамках «реконфигураций» не должны противоречить духу основополагающего акта Россия – НАТО и заявления Совета НАТО от 8 декабря 1998 года, где как
дают понять в Москве, зафиксировано обязательство альянса воздерживаться от дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил «старых» членов НАТО на территории новых странчленов, принятых в НАТО в процессе его расширения (17). Еще в 1989 году Россия пыталось добиться,
нераспространения инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР, воссоединившейся с ФРП –
как это можно было сделать на практике в составе единого государства, Москву не интересовало. Патом была попытка воспрепятствовать вступлению в НАТО других стран Центральной и Восточной Европы. Затем - стран Балтии. Каждой раз в альянсе давали понять, что в своих отношениях с Литвой так
предпочитают говорить с Вильнюсом, а не с Москвой, и степень интеграции Польши в НАТО обсуждать с представителями Польши, а не России. Но в Москве, похоже, все еще верят, что вслед за празднованием юбилея Победы можно «на минуточку» вернуть мир во времена Ялты и Потсдама» (18).
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Son dövrlərdə dünyada gedən iqtisadi proseslər Azərbaycana da öz təsirini göstərmişdir. Xarici ölkələrlə
qurulan iqtisadi münasibətlər, xarici ticarət dövriyyəsinin genişlənməsi, ölkənin xarici ticarətinin strukturunda
neft satışından əldə olunan gəlirlərin üstünlük təşkil etməsi, dövlətin büdcə xərclərinin strukturunda neft
fondundan ayrılan vəsaitlərin böyü paya sahib oldğuu bir məqamda manatın məzənnəsinin xarici valyutalara
nisbətən daha da möhkəmlənməsi bir sıra risklər yaratmışdır.
Buna görə də dövlət Azərbaycanda 2015-ci ilin fevral ayında devalvasiya siyasəti həyata keçirmişdir.
Devalvasiya siyasətinin son dövrlərdə dünya ölkələrində hansı formada aparılmasının nəzərdən keçirilməsi bu
işdə həmin ölkələrin müsbət təcrübələrindən istifadə etməyə imkan verir.
Hər bir dövlətin iqtisadi fəaliyyətinin əsas alətlərindən biri kimi onun valyuta ehtiyatları çıxış edir.
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Valyuta ehtiyatları mübadilə prosesinin normal həyata keçirilməsini təmin edir. Hər bir ölkənin milli valyutası
olmaqla bərabər beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə etdikləri beynəlxalq valyutalar da mövcuddur və
bu valyutaların həmin ölkələrin milli valyutaları ilə müəyyən dəyişdirilmə nisbətləri mövcud olur. Valyutaların
bir-birilə dəyişdirilmə nisbətləri onların məzənnələrinə əsasən müəyyən edilir ki, dövlət bu məzənnə
nisbətindən istifadə etməkləiqtisadi inkişafı sürətləndirə bilər. Eyni zamanda , valyuta məzənnəsində baş verən
dəyişikliklər ölkədə ciddi iqtisadi problemlərin yaranmasına da səbəb ola bilər. Qlobal səviyyədə baş verən
iqtisadi və maliyyə böhranları ölkəmizdə də iqtisadi risklərin artmasına səbəb olmuşdur. Belə şəraitdə dövlətin
iqtisadi sabitliyin qorunması siyasətinin tərkib hissəsi kimi düzgün yerinə yetirilə bilən valyuta tənzimləmə
siyasəti yaranan risklərdən qorunmağa şərait yarada bilər.
Son dövrlərdə xarici valyutalara nisbətən öz məzənnəsini möhkəmləndirməsi zəminində ölkəmizdə də
devalvasiya siyasətinin həyata keçirilməsi qaçınılmaz idi.
Devalvasiya — (lat. de — enmə, lat. valeo — dəyəri) pul vahidinin qızıl məzmununun rəsmi azalması,
yaxud milli valyutanın qızıla, gümüşə, xarici valyutaya görə məzənnəsinin aşağı düşməsi deməkdir. Müasir
şəraitdə termin stabil valyutalara nisbətən enən milli valyutada işlənilir.
Devalvasiya milli banklarda milli valyutanın idarə olunması aləti kimi baxılır. Devalvasiyanı 2 yerə
ayırırlar:
1. Rəsmi(açıq) - Mərkəzi Bank milli valyutanın devalvasiyanı rəsmən təsdiq edir.
2. Gizli devalvasiya - dövlət pulun əsl qiymətini xarici valyutaya görə dövriyyədən çıxarmayaraq aşağı
salmağa başlayır.
Rəsmi devalvasiyada əmtəə qiymətlərini aşağı qiymətə düşməyə doğurur, amma gizli devalvasiyada bu
öz özünə olmur (2,174).
Devalvasiyanın həyata keçirilməsi iqtisadiyyata həm müsbət, həm də mənfi formada təsir göstərə bilər.
Devalvasiyanın müsbət təsirlərinə aşağıdakıları aid edə bilərik:
1. Ölkədə daxili istehsal üçün mükəmməl imkanlar yaranır. Məsələn, əgər əvvəllər kənd təsərrüfatı
mallarını xaricdən gətirib satmaq daha sərfəli idisə, milli valyutanın xarici valyutalara görə devalvasiyası
nəticəsində kənd təsərrüfatı inkişaf edə bilər;
2. Ölkədən ixrac daha qazanclı olur;
3. Devalvasiya həmçinin ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinə də müsbət təsir edə bilər. Məsələn,
ölkənin qızıl ehtiyyatı artır və s.;
4. Ölkənin milli məhsulunun ixracının artması;
5. Milli məhsul istehsalının artması və yeni iş yerlərinin açılması;
6. Ölkə iqtisadiyyatına investisiyaların cəlb olunması.
Devalvasiyanın mənfi təsirləri:
1. Devalvasiya əhalidə ödəniş qabiliyyətini aşağı salır. Əslində sırf məsələyə makroiqtisadi cəhətdən
yanaşsaq devalvasiya əhalinin ödəniş qabiliyyətinə təsir etməli deyil. Amma nəzərə alsaq ki, söhbət insandan
gedir, məsələ dəyişir. Xaricdən gələn malların qiyməti qalxır, insanların aldıqları məvaciblər statik qalır və
nəticədə eyni pula daha az fayda əldə etmək olur;
2. Banklarda milli valyuta hesablarından panikalaşdırılmış formada pulların çəkilməsi başlayır. Bu
əslində milli valyutanın dəyərini daha da azaldır və devalvasiya daha da dərinləşir;
3. Devalvasiya yerli məhsullarda da qiymətlərin qalxmasına stimul yaradır. Nəticədə ölkədə inflayasiya
faizi daha yuxarı qalxır. Gündən-günə pul “ölür”. İnsanlar, müştəri qismində xaotik hərəkətlər edirlər;
4. Kiçik və orta biznesin çətinləşməsi. Əhalidə olan ödəniş problemləri bazarın daralmasına və nəticədə
daha az məhsul istehlakına gətirib çıxarır. Xırda və orta biznes bu xərclərə dözə bilmir;
5. Xarici valyuta ilə olan kreditlərin problemli vəziyyətə düşməsi. Təbii ki, alınan kreditlər xarici
valyuta ilə olduğundan ödəyicilər üçün vəziyyət heçdə xoşa gələn olmur (1, 252).
Bütün bu məsələlərlə yanaşı devalvasiyanın mənfi və müsbət təsirlərinin müəyyən edilməsi bu siyasətin
son nəticəsində yüksək səmərə əldə etməyə bizə imkan verə bilər. Devalvasiyanın həyata keçirilməsini zəruri
edən şərtlərin dəqiq müəyyən edilməsi onun həyata keçirilməsinin nə dərəcədə vacib olmasını, hansı formada
həyata keçirilməli olduğunu müəyyən etməkdə əhəmiyyətlidir.
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Yaponiyada 25.05.2015 tarixində açıqlanan xarici ticarət saldosunun rəqəmləri valyuta devalvasiyasının
köməyi ilə istər ticarət, istərsə də büdcə kəsirlərini necə balanslaşdırmaq mümkün olduğunu ortaya qoyub.
Belə ki, aprel ayında Yaponiyanın xarici ticarət kəsiri 53,4 mlrd. yen olub. Qeyd edək ki, gözləntilər bu
göstəricinin 351 mlrd. yen olması istiqamətində idi.
Martda xarici ticarətin kəsiri 227,3 mlrd. yen olub və iqtisadçılar kəsirin aprel ayında artacağını
proqnozlaşdırırdılar. Lakin Yaponiyanın milli valyutasının dünya bazarında devalvasiyası nəticəsində artan
ixrac ticarət kəsirini kəskin azaldıb. Qeyd edək ki, "Moody's Analytics" agentliyi bu göstərici açıqlanmadan
əvvəl dərc etdiyi hesabatında kəsirin 300 mlrd. yen ətrafında olacağını proqnozlaşdırmışdır. Ancaq yenin bu
zəifləməsi apreldə ixracı illik müqayisədə 8% artırıb. Proqnozlar isə artımın 6% olacağını göstərirdi. İxrac
mart ayında illik 8,5% artıb, idxal isə öz növbəsində illik 4,2% azalıb. Bununla yanaşı, idxal 14,5% azalıb
(proqnoz - mənfi 1,1% olub).
Qeyd edək ki, yapon yeni 2011-ci ilin oktyabr ayından etibarən ABŞ dolları ilə müqayisədə zəifləmə
tendensiyası göstərir. Məhz bu tarixdə məzənnə minimum səviyyəyə (75,55 JPY/USD ilə) kimi gerilədikdən
sonra 61% artaraq bu gün 121,6 JPY/USD-yə çatıb. Bu məzənnə sonuncu dəfə 2007-ci ilin iyulunda qeydə
alınıb. Bu ilin əvvəlindən etibarən isə məzənnə 1,7% artıb (10).
Rusiyada ötən ilin sonlarında baş verən kəskin devalvasiya rublun 2 dəfə ucuzlaşması ilə nəticələndi.
Belə vəziyyətdən ən çox zərər çəkənlər isə, dollarla kredit götürən müştərilər, xüsusilə də böyük məbləğdə
ipoteka krediti (dollarla) götürənlər oldu. Rublun 2 dəfəyə qədər devalvasiyası nəticəsində belə müştərilər 2
dəfə çox vəsait ödəməli olacaqdılar. Bu vəziyyətdə Rusiya Mərkəzi Bankı güzəştli variant təklif etdi (9).
1. Dollarla götürülən kredilər üçün güzəşt. MB tövsiyyə verdi ki, əhalinin xarici valyutada olan ipoteka
kreditləri hazırki məzənnə ilə deyil, 3 ay əvvəlki məzənnə ilə qəbul edilsin. Həmin tarixə ABŞ dolların rəsmi
məzənnəsi 39,38 rubl, avronun məzənnəsi isə 49,98 rubl təşkil edirdi. Halbuki həmin tarixdə dolların real
məzənnəsi 60 rubldan yüksək idi. Rublun 2 dəfəyədək ucuzlaşmasına baxmayaraq Rusiyada əsas tələbat
mallarının qiymətləri demək olar ki bahalaşmayıb. Özü də bu hökumətin yox, satış şəbəkələrinin özlərinin
atdığı addımların nəticəsidir. Belə ki, Pərakəndə Ticarət Şirkətləri Assosiasiyasına daxil olan satış şirkətləri
minimum istehlak səbətinə daxil olan 20 tələbat məhsulunun qiymətlərini əvvəlki həddə saxlamaq haqda qərar
qəbul etdilər.
2. Dəbdəbəli malların hesabına əsas mallar ucuzlaşdırıldı. Minimum istehlak səbətinə daxil olan
malların siyahısı 2010-ci ilin iyulunda hökumət qərarı ilə təsdiq edilmişdi. Bura bəzi növ ət və quş əti, balıq,
kərə və günəbaxan yağı, süd, yumurta, şəkər, duz, qara çay, kartof, kök, kələm, buğda unu, çovdar və buğda
çörəyi, qarabaşaq vəs daxildir. Ticarət şəbəkələri bu məhsulların qiymətlərinin artmasına yol verməməyi
öhdələrinə götürdülər, amma alış dəyərinin azalacağı halda qiymətləri endirəcəklərini bildirdilər. Nəticədə,
əhali bahalaşmadan əziyyət çəkmədi. Ən maraqlısı odur ki, bu aksiyadan ticarət şəbəkələri də çox itkiyə
düşmədilər. Belə ki, onlar əsas tələbat mallarının satışından itirdiklərini adi tələbat malları sayılmayan
məhsulların qiymətini artırmaqla kompensasiya etdilər.
Azərbaycanda devalvasiya 21 fevral 2015-ci ildə baş verdi. Mərkəzi bank manatın 1 dollara görə
dəyərini 1.05 AZN təyin etdi. Devalvasiya 33.8% oldu (8).
2015-ci ilin fevral ayında Azərbaycanda aparılan milli valyutanın 34%-lik devalvasiyası sığorta
xidmətlərinə təsir göstərməyib. Çünki sığorta şirkətlərinin öhdəlikləri, ödənişləri, sığorta ehtiyatları manatla
olmuşdur. Ona görə də, sığorta şirkətləri üçün məzənnə riski mövcud deyildi. Həm öhdəliklər, həm də aktivlər
manatladır.
Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 2015-ci ilin fevral ayında həyata keçirilən milli
valyutanın devalvasiyası nəticəsində 3 mlrd. ABŞ dolları həcmində vəsaitə qənaət edib.
Devalvasiya nəticəsində Neft Fondunun büdcəsinin icrasında sözsüz ki, müsbət dəyişikliklər baş verib.
Yəni əgər büdcəyə 10 mlrd. manat vəsait transfert etmək üçün təxminən 13 mlrd. dollar konvertasiya etməli
idiksə, artıq devalvasiyadan sonra sadəcə 10 mlrd. dolların transfertinə ehtiyac qalıb. Ona görə də devalvasiya
nəticəsinədə 3 mlrd. dollar vəsaitə qənaət etmək imkanı yaranıb. Eyni faiz fərqi neftin əvvəlki 90 dollar və
hazırkı 60 dollar qiymətində də olub. Bu gün Fond olaraq büdcəni tam icra etməyə, büdcəyə transferti tam
köçürməyə imkanımız var. ARDNF-in aktivlərindəki azalma məzənnə dəyişikliyinə görə baş verib. Son 4 ildə
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ciddi məzənnə dəyişikliyi olmayıb və ona görə də indiyədək Fondun fəaliyyətində özünü göstərməyib. Ancaq
son dövrlərdə dünya bazarlarında neftin qiymətinin və valyuta dəyişməsi fəaliyyətə təsir göstərib (7).
Devalvasiyanın həyata keçirilməsi aşağıdakı bir neçə səbəblərlə bağlı olmuşdur:
1. Manatın məzənnəsinin aşağı salınması ölkəmizin iqtisadiyyatında bir çox mənfi hallar yaratsa da
əslində birbaşa dövlətin iqtisadi maraqlarına xidmət edir. Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsinin
gəlirlərinin yarıdan çoxu neft fondundan ayrılan vəsait hesabına təmin olunurdu ki, bunun da əsas hissəsi
dünya bazarına çıxarılaraq satılan neftin satışından əldə olunan gəlirlərdir. Neftin dünya bazarında satışı
beynəlxalq valyuta ilə xüsusilə ABŞ dolları vasitəsilə həyata keçirildiyindən son dövrlərdə dünya bazarında
neftin qiymətinin kəskin şəkildə ucuzlaşması ölkəmizdə dövlətin neftlə bağlı gəlirlərinin də kəskin şəkildə
aşağı düşməsinə, azalmasına səbəb olmuşdur. Bu isə büdcə gəlirlərini formalaşdırmaqda ciddi çətinliklər
yaratmağa başlamışdır. Xüsusilə də I Avropa Oyunlarının Bakıda keçirilməsi ilə bağlı dövlətin böyük həcmdə
pul vəsaitinə ehtiyac duyduğu bir məqamda neftin satışından əldə olunan xarici valyutanın ölkəmizdə milli
valyuta ilə müqayisədə dəyərinin aşağı düşməsi ölkəmizdə dövlət tərəfindən layihələrin həyata keçirilmə
imkanlarının azalmasına səbəb olurdu.
2. Digər valyutaların manata nəzərən dəyərdən düşməsi manata olan tələbin daha da artmasına və
bununla da manatın daha da möhkəmlənməsinə səbəb olurdu. Bu hal əhalinin digər valyutaları manatla
dəyişməsinə, manata daha çox üstünlük verməsinə səbəb olurdu. Belə olduqda Mərkəzi Bankda manatın
ehtiyatı azalır, digər valyutaların həcmi isə artmağa başlayırdı. Həmin valyutaların manata nəzərən öz dəyərini
itirməsi isə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının sürətlə azalmasına səbəb olurdu.
3. Azərbaycanın milli valyutası olan manatın digər ölkələrin valyutalarına nəzərən baha olması,
məzənnəsini daha da möhkəmləndirməsi Azərbaycanın milli valyutasının hər vahidinə Azərbaycan manatı ilə
müqayisədə valyutası ucuzlaşan xarici ölkələrin məhsullarının alıcılıq qabiliyyətinin artmasına gətirib çıxara
bilərdi. Bu da idxala olan marağı artırıb, ixracda isə müəyyən çətinliklər yarada bilərdi. Daha ucuz qiymətlərlə
xarici ölkələrdə istehsal olunmuş məhsulların ölkəyə gətirilməsi yerli istehsalçıların daxili bazarda rəqabət
aparma imkanını azaldır ki, bu da ölkə daxilində yerli istehsalın zəifləməsinə və inkişaf imkanlarının
azalmasına səbəb olur. Doğrudur bu məsələni gömrük rüsumları və ödənişləri, idxala müəyyən kvota
qoymaqla tənzimləmək mümkündür, ancaq ölkədən yerli məhsulların xarici bazarlara çıxarılması zamanı
Azərbaycanın yerli məhsullarının xarici bazarlarda qiymət baxımından rəqabət qabiliyyətliliyi aşağı olur.
Çünki xarici bazarlara çıxarılan yerli məhsulun satışı əsasən beynəlxalq valyuta ilə həyata keçirilir və
Azərbaycan manatının beynəlxalq valyutalara nisbətən möhkəmlənməsi Azərbaycanın məhsulunun satışında
qiymət artımı formasında özünü göstərir. Bu isə qiymət baxımından elastikliyi yüksək olan məhsulların dünya
bazarında satışında birbaşa çətinliklər yarada bilərdi.
Son dövrlərdə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində önəmli rola malik Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan
və İran kimi qonşu dövlətlərin milli valyutaları Azərbaycan manatı ilə müqayisədə xeyli ucuzlaşmışdır.
Azərbaycan manatının dəyər olaraq alıcılıq qabiliyyəti həmin bazarlarda daha yüksəkdir. Həmçinin həmin
ölkələrin daxili bazarlarında satılan yerli məhsullar Azərbaycanın daxili bazarı ilə müqayisədə daha ucuzdur.
Təsəvvür edin ki, bir dolların Gürcüstan bazarında alıcılıq qabiliyyəti müəyyən bir məhsulun üç ədədinə
bərabərdir, hansı ki, həmin məhsula Azərbaycan bazarında bir manat xərcləməli oluruq. Əgər bizim həmin
məhsulu daha aşağı xərclərlə istehsal etmək imkanımız yoxdursa onda bizim həmin məhsulu Gürcüstan
bazarına çıxarmaq orada satmaq imkanımız olduqca aşağıdır. Bu vəziyyətdə eyni bir məhsulun istehsalı ilə
məşğul olan Gürcüstanın yerli sahibkarı və Azərbaycanın yerli sahibkarı eyni bir xarici bazara çıxarsa
gürcüstanlı sahibkarın qiymətin təyini ilə bağlı imkanları daha geniş olacaqdır. İstənilən halda məhsula eyni
qiymət təyin olunsa belə yenə də gürcüstanlı sahibkarın mənfəətinin həcmi daha yüksək olacaqdır. Bu şərtləri
nəzərə alaraq manatın məzənnəsinin aşağı salınmasını zəruri addım hesab etmək olar.
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin 90%-dən artıq bir hissəsini neft və neft məhsulları təşkil edir.
İxracla idxal arasındakı böyük müsbət saldonun yaranmasının da əsas səbəbi bununla bağlıdır. Qeyri-neft
sektoruna aid məhsulların ümumi ticarət dövriyyəsinin olduqca az olmasını və qeyri-neft məhsullarının
ixracının daha da az olmasını nəzərə alsaq manatın məzənnəsinin aşağı salınmasının ixracatın ümumi həcminə
o qədər də ciddi təsir göstərməyəcəyini deyə bilərik. Çünki bu dəyişiklik ixrac olunan 4-5%-lik qeyri-neft
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sektoru məhsullarına təsir göstərə bilər. Bir halda ki həmin məhsulların istehsalı tam şəkildə yerli imkanlar
hesabına həyata keçirilsin və həmin məhsullara dünya bazarlarında olan tələb elastikliyi yüksək olsun. Neft
məhsullarına olan tələbin qiymət elastikliyi olduqca aşağıdır və onun bazarda satış qiyməti və həcmi manatın
məzənnəsindən asılı deyil.
İstehsalçılar istehsal etdikləri məhsulların qiymətlərini müəyyən edərkən qiymətə təsir göstərən əsas
amil kimi öz istehsal xərclərini nəzərə alırlar. Əgər biz Azərbaycanda istehsal olunmuş məhsulları dünya
bazarlarına daha ucuz qiymətlərlə çıxarmaq istəyiriksə bunun əsas və ən səmərəli yollarından biri ondan
ibarətdir ki istehsalçının istehsal xərcləri aşağı salınsın. Nəzərə alsaq ki ölkəmizdə yanacağın qiymətinin
qalxması iqtisadiyyatın bir çox sahələrində qiymət artımına səbəb olmuşdur, deməli yanacağın qiymətinin
aşağı salınması qiymətlərin ucuzlaşmasına imkan yaradar. Yanacağın qiymətinin aşağı salınması istehsalçılar
üçün ən azı nəqliyyat xərclərinin azaldılmasına imkan verər. Dünya bazarında neftin qiymətinin xeyli
ucuzlaşdığını nəzərə alsaq ölkəmizdə də yanacağın qiymətini aşağı salmaq mümkündür.
Əgər dövlətin məqsədi ölkənin milli valyutasının xarici valyutalara nəzərən möhkəmlənməsinin qarşısını
almaqdırsa, buna digər valyutalara olan tələbin artırılması hesabına nail olmaq mümkündür. Dövlət xarici
bazarlardan məhsulların ölkənin daxili bazarlarına gətirilməsinə stimul yaratsa və həmin məhsulların idxalına
görə rüsumların və ödənişlərin həcmini azaltsa xarici məhsulların ölkənin daxili bazarlarında satış qiyməti
daha aşağı olar. Belə olan halda qiymət elastikliyi yüksək olan məhsulların alınması üçün daha çox vəsait tələb
olunacaq. Məhsulların xarici ölkələrdən alınması üçünsə xarici valyutalara ehtiyac yaranır. Buna görə də xarici
bazarlardan ölkəyə məhsul gətirən şəxslər daha çox xarici valyuta əldə etmək istəyəcək və beləliklə xarici
ticarətdə istifadə olunan valyutalara olan tələbin artası onların manata nəzərən məzənnəsinin
möhkəmlənməsinə şərait yaradacaq.
Dövlətin manatın məzənnəsi ilə bağlı yeritdiyi kəskin ucuzlaşma siyasəti ölkədə fəaliyyət göstərən
kreditlərinin əsas hissəsini manatla vermiş banklara, dollarla kredit götürən fiziki və hüquqi şəxslərə, xarici
ticarətlə məşğul olan sahibkarlara mənfi təsir göstərib. Ölkədə inflyasiyanın artmasına səbəb olub. Belə
vəziyyətdə dövlətin manatın məzənnəsinin kəskin şəkildə aşağı salınması ilə bağlı kəskin iqtisadi siyasət
yeritməkdənsə xarici ticarətin və idxalın müəyyən müddət üçün dəstəklənməsi siyasətini yeritməsi daha
səmərəli olardı. Xüsusilə xarici ölkələrdən xammal resurslarının və istehsal vasitələrinin idxalının
stimullaşdırılması ölkədə yerli istehsalı ləngitməz əksinə onun inkişafına müsbət təsir göstərər. Eyni zamanda
bazarlarda süni qiymət artımının qarşısı iqtisadi yolla alınmış olardı. İndiki halda bir çox idxal məhsulların
daxili bazarda qiymətinin artması qaçılmazdır və istehsalı idxal xammalına əsaslanan yerli istehsal sahələrində
də qiymət artımı gözləniləndir.
İqtisadiyyatda yaranan müəyyən çətinliklərə və zərərlərə baxmayaraq Azərbaycanda həyata keçirilən
devalvasiya siyasəti heç də əsassız siyasət deyil, ölkədə onu zəruri edən müəyyən şərtlər mövcuddur:
- Devalvasiya dövlətin iqtisadiyyatın normal və davamlı inkişafını təmin etmək üçün həyata keçirə
biləcəyi bir tənzimləmə siyasətidir;
- Mövcud şərait nəzərə alınmaqla düşünülmüş və düzgün şəkildə hesablamalar aparılmaqla həyata
keçirildiyi halda ölkədə istehsalın və ixracın artırılması, investisiya qoyuluşlarının artması, kimi müsbət
nəticələrə nail olmaq mümkündür;
- Azərbaycan iqtisadiyyatı qapalı iqtisadiyyat deyil dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edərək inkişaf edən
iqtisadiyyatdır, ona görə də beynəlxalq miqyasda baş verən iqtisadi proseslərin ölkə iqtisadiyyatına mənfi
təsirlərini qabaqlayıcı siyasət yeridilməlidir;
- Dövlətin sosial-iqtisadi inkişafda rolu böyükdür. Belə ki, hələ də iqtisadiyyatın bir çox sahələrinin
sürətli inkişafı birbaşa dövlət dəstəyindən asılıdır. Dövlətin yeritdiyi iqtisadi siyasət əsasən sosial yönümlü
siyasətdir və dövlətin sosial funksiyalarını yerinə yetirə bilməsi birbaşa onun gəlirlərindən asılıdır. Bu
gəlirlərin əsasını isə neft gəlirləri təşkil edir;
- Yerli sahibkarların fəaliyyətlərinin daha da yaxşılaşdırılması üçün onlara müəyyən güzəştlər
edilməlidir;
- Devalvasiya siyasətinin həyata keçirilməsi nəticəsində bir sıra itkilər gözləniləndir. Burada eyni
zamanda bir çox idxal mallarında qiymət artımı qaçılmazdır və birinci növbdə bu siyasəti həyata keçirən
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subyekt kimi dövlət, aşağı təminatlı əhalinin real gəlirlərinin qorunmasına çalışmalıdır;
- Ölkəmiz müharibə şəraitində yaşayır. Belə bir şəraitdə isə müdafiə xərclərini saxlamaq ölkənin
təhlükəsizliyi üçün vacibdir;
- Yerli istehsalı stimullaşdıracaq idxal məhsullarına gömrük rüsumlarının ödənilməsində güzəştlər tətbiq
edilməlidir;
- Vergi sistemində istehsalın inkişafını stimullaşdıracaq səmərəli təkmilləşdirmələr dəyişikliklər həyata
keçirilməlidir;
- Bütün bunlarla yanaşı məhsulların istehlakında qənaətcillik prinsipinə xüsusilə önəm verilməlidir;
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Beynəlxalq ticarətin zəruriliyi və onun iqtisadi əsasları
Müasir dövrdə elmi- texniki və iqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq heç bir ölkə digər ölkələrlə
xarici iqtisadi əməkdaşlıq etmədən öz milli iqtisadiyyatının optimal inkişafını təmin edə bilməz. Məhz buna
görə də bütün dünya ölkələri öz aralarında beynəlxalq və regional əməkdaşlıq edirlər.
Dövlət müstəqilliyinin təmin edilməsi və bazar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi sahəsində aparılan
iqtisadi islahatlar Azərbaycanın dünya təsərrüfat sistemində daha sıx inteqrasiya olunması üçün əlverişli şərait
yaratmışdır. Məhz belə bir şəraitdə ölkənin dünya bazarında yerinin müəyyən edilməsi və onun mövqeyinin
perspektiv dövr üçün möhkəmləndirilməsi dövlətin siyasi iqtisadi fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən
birinə çevrilmişdir. Azərbaycan yalnız siyasi və iqtisadi müstəqillik əldə etdikdən sonra dünya dövlətləri ilə
sərbəst əməkdaşlıq etmək imkanı əldə etmişdir. Azərbaycanda bazar münasibətlərinin tədricən inkişaf etməsi
dünya təsərrüfat sistemində inteqrasiyanın yeni və daha mütərəqqi formalarının seçilməsini tələb edir.
Hazırda Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid, mülkiyyətin çox növlüyü, iqtisadiyyatın tədricən
liberallaşdırılması, xarici ticarətin və bütövlükdə xarici iqtisadi əlaqələrin sərbəstləşdirilməsi “açıq qapı”
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siyasətinin həyata keçirilməsini, müxtəlif gömrük rüsumlarının ləğv edilməsi və s. istiqamətində dövlət
tərəfindən müxtəlif işlər həyata keçirilir. Bazar iqtisadiyyatına keçid müştərək sahibkarlığın inkişafı, azad
iqtisadi və ticarət zonalarının təşkili, xarici ticarət üzərində dövlət inhisarının aradan qaldırılması və
beynəlxalq əmək bölgüsündə ölkənin müqayisəli üstünlüklərdən səmərəli istifadə etməsi üçün əlverişli şərait
yaradır.
Müasir dövrdə bazar sisteminə keçən Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyatının formalaşması
və inkişafı yalnız daxili imkanlarla deyil, xeyli dərəcədə xarici amillərlə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin
bütün formalarından geniş istifadə edilməsindən asılıdır.
Bu gün baş verən köklü keyfiyyət dəyişiklikləri, o cümlədən beynəlxalq əmək bölgüsünün yeni əsaslar
üzərində dərinləşməsi, qlobal problemlərin kəskinləşməsi, elmi- texniki tərəqqinin inqilabi xarakter alması və
s. beynəlxalq iqtisadi- ticarət münasibətlərdə inteqrasiya prosesini obyektiv zərurətə çevirmişdir. Dünya
dövlətləri dünya təsərrüfat sisteminə fəal surətdə qoşulmaqla bir tərəfdən özlərinin müvafiq ehtiyatları
olmadıqları halda belə cəmiyyətin tələbatını daha dolğun ödəmək, iqtisadiyyatın daha səmərəli strukturunu
formalaşdırmaq və s. bu kimi problemləri həll etmək, digər tərəfdən isə özlərinin əmək bölgüsündə malik
olduqları üstünlükləri reallaşdırmaq imkanı əldə etmiş olurlar.
Müasir dövrdə bir sıra ölkələrin bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçməsi beynəlxalq ticarətin genişlənməsi
perspektivlərini açmışdır. Belə ki, gənc bazar iqtisadiyyatı ölkələrinin milli iqtisadiyyatının formalaşması və
inkişafı əhəmiyyətli dərəcədə xarici iqtisadi əlaqələrdən səmərəli istifadə olunması ilə bağlıdır.
Hazırda siyasi və iqtisadi müstəqillik yoluna qədəm qoymuş Azərbaycanın xarici ölkələrlə qarşılıqlı
fayda verən əlverişli iqtisadi əlaqələri genişlənməkdədir. Belə bir əlaqənin yaradılması üçün Azərbaycanda
həm istiqlaliyyətimizin iqtisadi təməlinin möhkəmləndirilməsini təmin edə biləcək ictimai- siyasi qüvvə həm
də zəruri iqtisadi potensial imkanları mövcuddur..
Qeyd edək ki, iqtisadi əməkdaşlığın mühüm sahəsi olan xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı üçün çox
geniş imkanlar yaradılmışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən imzalanmış
“Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi” haqqında 10 yanvar 1994- cü il tarixdə 91
saylı, Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin təkmilləşdirilməsi haqqında 17 dekabr 1996- cı il tarixli 520
saylı və “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşması haqqında” 24 iyun 1997- ci il
tarixli 609 saylı fərmanları Azərbaycan Respublikasında xarici iqtisadi- ticarət əlaqələrinin inkişafında və
tənzimlənməsdində əsas rol oynamışdır. Həmin fərmanlarda Respublikamızda idxal- ixrac əməliyyatlarının
tənzimlənməsi qaydaları müəyyənləşdirilmişdir.
Ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlar proqramına uyğun olaraq 1996- 1997- ci illərdə prezident
tərəfindən imzalanan fərmanla ixrac əməliyyatlarına qoyulan məhdudiyyətlər aradan götürülmüşdür. Bundan
başqa 1997- ci ildə qəbul olunan qanunla əsasən ölkəmizdə ixrac- gömrük rüsumları ləğv olundu və idxal
gömrük rüsumlarının maksimum həddi isə 15% müəyyən edilmişdir. Respublikamızda idxal- ixrac
əməliyyatları ölkə prezidentinin 24 iyun 1997- ci il fərmanı ilə idxal- ixrac qaydalarına uyğun olaraq
tənzimlənir.
Qeyd edək ki, dünya ölkələri arasında beynəlxalq iqtisadi münasibətlər özünü daha çox xarici ticarətdə
əks etdirir. Xarici ticarət əlaqələrinin iqtisadi münasibətlərdə mühüm rola malik olduğunu bu sahədə aparılan
islahatlardan aydın görmək olur. Belə ki, ölkədə xarici iqtisadi fəaliyyətlə əlaqədar olaraq bütün islahatlar bu
və ya digər dərəcədə ticarət münasibətlərilə bağlıdır. Bu ondan irəli gəlir ki, xarici ticarət beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin ənənəvi və daha çox inkişaf etmiş formasıdır.
Xarici ticarət beynəlxalq əmək bölgüsünə əsaslanmış və eyni bir zamanda xarici ticarət əlaqələri
beynəlxalq əmək bölgüsünün daha da genişlənməsinə və dərinləşməsinə, ölkənin mövcud əmək və
resurslarından səmərəli istifadə olunmasına və bütövlüklə dünya xalqlarının maddi və mənəvi tələbatının
ödənilməsinə şərait yaradır.
Bu baxımdan cəmiyyətin iqtisadi tərəqqisi, ölkələrin iqtisadi artımına nail olması və dünya dövlətlərinin
iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması məhz bu və ya digər səviyyədə ticarətlə bağlıdır. Görkəmli iqtisadçı
C. S. Mill “siyasi iqtisadın prinsipləri” əsərində göstərir ki, ticarətin faydası dünya məhsulları qüvvələrindən
daha da səmərəli istifadə olunmasındadır. Digər məşhur iqtisadçılardan K. R. Makkonnell və S. L. Bryu
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göstərirlər ki, beynəlxalq ticarət resursların beynəlxalq hərəkətinin əvəzləyicisi kimi çıxış edir. Beynəlxalq
ticarət vasitəsilə ölkələr ixtisaslaşmanı inkişaf etdirir, öz resurslarının məhsuldarlığını inkişaf etdirir və
bununla da istehsalın ümumi həcmini artıra bilirlər. Məhz bu baxımdan hər bir ölkənin inkişaf səviyyəsinə
müəyyən edilən mühüm göstəricilərdən biri xarici ticarət fəaliyyətidir.
Beynəlxalq ticarəti təşkil etmək üçün bir sıra şərtlərə əməl etmək vacibdir.
Beynəlxalq ticarət amillərinə qısa və uzun müddətli şərtlər təsir edir. Qısa müddətli şərtlərə xarici ticarət
siyasəti, valyuta məzənnəsində baş verən dəyişmələr birtərəfli transfer ödəmələri və s. aiddir. Uzun zaman
ərzində isə beynəlxalq ticarət şərtləri iqtisadiyyatın istehsal və istehlakının strukturunda baş verən dəyişmələrlə
müəyyən edilir.
Beynəlxalq ticarəti şərtləndirən amillər aşağıdakılardan ibarətdir:
-yerli istehsalın daxili tələbatı ödəməməsi;
-dünya ölkələri arasında iqtisadi təbii resursların investisiyaların qeyri- bərabər paylanması . Bunun
nəticəsində ölkələrin təbii, iqtisadi təminatına görə bir- birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsi;
-elmi- texniki tərəqqi nəticəsində müxtəlif ölkələrdə fərqli əmtəələr istehsalı, yəni yeni növ əmtəələrin
istehsal edilməsi.
Beynəlxalq ticarətin həyata keçirilməsi dünya dövlətlərinin qarşısına belə bir məsələ qoyur ki, hər hansı
bir ölkə istehsal edə bildiyi əmtəələri deyil, ən az xərclə daha çox əldə edilən əmtəənin istehsalı ilə məşğul
olsun. Ölkə daxilində ucuz başa gələn məhsulları istehsal etməli, baha başa gələn məhsulları isə xaricdən
gətirməlidir. Bu baxımdan beynəlxalq ticarət əlaqələrinin başlıca məqsədi iqtisadi gəlir əldə etməkdir.
Beynəlxalq ticarətə dair nəzəri baxışlar
Qeyd edək ki, xarici ticarətin əhəmiyyəti və rolu məsələlərinin öyrənilməsi olduqca aktualdır. Xarici
ticarətin nəzəri cəhətdən əsaslandırılması ilk dəfə hələ XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində klassik
iqtisadiyyatın görkəmli nümayəndələri A. Smit və D. Rikardonun əsərlərində öz əksini tapmışdır. Hər iki
klassik iqtisadçı müxtəlif xarici ticarəti beynəlxalq əmək bölgüsü ilə sıx əlaqədar olaraq nəzərdən keçirirlər.
A.Smitin fikrincə beynəlxalq əmək bölgüsü ayrı- ayrı ölkələrdə təbii şəraitin müxtəlifliyinə əsaslanır.
XVIII- XIX əsrlərdə sənaye inkişafının daha intensiv şəkildə getdiyi və burjuaziyanın xeyli dərəcədə dövlət
hakimiyyətinə malik olduğu ölkələr olan İngiltərədə və Fransada A. Smitin təlimi daha böyük təsirə malik
olmuşdur.
Hələ vaxtı ilə Adam Smit İngiltərənin bütün xarici siyasətini ətraflı təhqiq etmiş və xarici ticarət azadlığı
üçün proqram işləyib hazırlamışdır. XIX əsrdə ingilis sənaye burjuaziyasının bayrağına çevrilmiş olan
fritrederçilik (ingilis olub, azad ticarət deməkdir) belə yaranmışdır.
Azad ticarət siyasətinə nümunə olaraq Avropa Azad Ticarət Assosiyasını (AATA) göstərmək olar. Bu
assosiyasiya 1960- cı ildə Stokholm konvensiyasında yaradılmışdır.
Müasir xarici ticarət nəzəriyyəsinin əsasını D. Rikardonun “müqayisəli üstünlüklər” konsepsiyası təşkil
edir. A. Smitdə olduğu kimi D. Rikardonun nəzəriyyəsində də xarici ticarətin əsasında beynəlxalq əmək
bölgüsü durur. O, qeyd edir ki, əmək bölgüsü və xarici ticarət mal dövriyyəsinin bütün iştirakçılarına mənfəət
gətirir. Rikardo qeyd edir ki, tam sərbəst ticarət sistemi şəraitində hər bir ölkə sənayenin elə sahələrinə kapital
və əmək məsrəfləri sərf edir ki, həmin sahələr daha çox gəlir gətirmək imkanına malikdirlər. Başqa sözlə daha
çox əmək çox gəlir gətirmək imkanı həmin ölkənin müvafiq məhsul istehsalında mütləq üstünlüyə malik
olması deməkdir. Lakin istehsal xərclərinin mütləq məbləği beynəlxalq ticarətlə heç bir əhəmiyyətə malik
deyildir, mühüm olan məhsul istehsalının alternativ dəyəridir. Əgər hər hansı bir məhsulun alternativ dəyəri
aşağıdırsa, onda həmin məhsulu istehsal edən ölkə müqayisəli üstünlüyə malikdir. D. Rikardo həmçinin
beynəlxalq əmək bölgüsünün təbii şəraitdən funksional asılılığı fikrini irəli sürürdü.
A.Smit və D. Rikardonun xarici ticarət nəzəriyyələri böyük məna kəsb edir. Məhz müasir neoklassik
xarici ticarət konsepsiyası müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinə əsaslanır.
XIX əsrin ortalarında ingilis C. S. Mill, A. Smit, D. Rikardonun əmək- dəyər nəzəriyyəsinə istinad
etməklə, özünün yeni ticarət konsepsiyasını irəli sürdü.
Bu konsepsiyanın əsasında müqayisəli istehsal xərcləri nəzəriyyəsi olmaqla “qarşılıqlı beynəlxalq tələb”
və “özü- özünü tənzimləyən tədiyyə balansı məsələləri” qoyulmuşdur. Onun fikrincə ölkələr arasında istehsal
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şəraiti və xarici ticarət qiymətləri tələb və təşkil qanununa görə müəyyənləşir. Əgər iki ölkə bir- biri ilə mal
mübadiləsi edirsə, onun əhəmiyyətliliyi həmin ölkələrin iqtisadi vəziyyətindən asılıdır.
D.Rikardo xarici ticarət haqqında nəzəriyyəsi ilə təkcə problemin nəzəri planda həllini deyil, həm də
praktiki olaraq məsələnin yerinə yetirilməsini nəzərdə tuturdu. Beləliklə, beynəlxalq ticarətin mövcudluğunu
zəruri şərt kimi yeni məhsulların müxtəlif ölkələrdəki müxtəlif səviyyəli xərclərlə istehsalı çıxış edir. D.
Rikardonun baxışlarına görə hər bir ölkə daha az əmək və kapital məsrəflərinə malik olduğu məhsul istehsalı
üzrə ixtisaslaşmalıdır. Rikardoya görə, azad ticarət şəraitində müqayisəli xərclər prinsipi avtomatik fəaliyyət
göstərir və öz- özlüyündə optimal ixtisaslaşmaya gətirib çıxarır. O, qeyd edir ki, “tam azad ticarət sistemində
hər bir ölkə kapital və əməyi ona daha çox fayda gətirən sahələrə sərf edir. Əməyi stimullaşdırmaqla,
ixtiraların həvəsləndirilməsi, təbiətin bizə verdiyi bütün qüvvələrdən istifadə edilməsi prinsipləri əməyin
müxtəlif nisbətləri ilə ən effektli və daha səmərəli bölgüsünə səbəb olur.”
XX əsrin əvvəllərində müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin yeni modifikasiyaları meydana çıxır. Belə
ki, Rikardo modelinə əsasən diqqət istehsalın yalnız bir amili- əməyin üzərində cəmləşir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi klassik üstünlüklər nəzəriyyəsi ölkələr arasında müqayisəli üstünlüyü
məhsulların istehsalında yalnız əmək amilinin iştirakınıı nəzərə alırdılar. Lakin onlar ölkələr arasında istehsal
xərclərinin nə üçün fərqli olduğunun səbəblərini göstərməmişdilər. Bu təlim sonrakı dövrdə isveç iqtisadçıları
Hekşer və Ohlin tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Hekşer və Ohlin nəzəriyyəsinə görə ölkələr arasında istehsal
xərclərinin nisbi fərqin əsasını istehsal amillərinin ölkələr arasında qeyri- bərabər bölgüsü təşkil edir. HekşerOhlin nəzəriyyəsinin mahiyyəti ondadır ki, hər hansı ölkə malik olduğu bol istehsal amillərindən intensiv
surətdə istifadə olunan malların istehsalında üstünlük qazanır. Ona görə də bol istehsal amillərinə malik ölkələr
həmin istehsal amillərindən intensiv istifadə etməklə istehsal edilən məhsulları ixrac və onlar üçün məhdud
olan istehsal amillərindən istifadə olunan məhsulları isə idxal edirlər. Beləliklə yuxarıda göstərildiyi kimi
Hekşer- Ohlin nəzəriyyəsinə görə hər bir ölkə nisbi üstünlüyə malik olduğu amillərdən istifadə etdiyi
məhsulların istehsalı və ixracı üçün ixtisaslaşmalı və nisbi üstünlüyə malik olmadığı məhsulu isə idxal
etməlidir. Məsələn, ABŞ kapital (yəni kapital amili) baxımından daha zəngin ölkə olduğu üçün bu
nəzəriyyənin şərtlərinə görə ABŞ- da kapital tutumlu məhsulların istehsalı və ixracı üstünlük təşkil etməli,
əmək tutumlu məhsullar isə idxal olunmalıdır.
Iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüş rus mənşəli V. V. Leontev Hekşer- Ohlin
nəzəriyyəsini təhlil etmiş və o belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, ABŞ kapital tutumlu məhsulları yox, əmək
tutumlu məhsulları ixrac edir, lakin sonrakı elmi arşdırmalarda əsas müddəa bu olmuşdur: ABŞ- ın əmək
tutumlu məhsul ixrac etmə görünüşü aldadıcıdır.
Xarici ticarətin nəzəri cəhətdən əsaslandırılmasında müqayisəli üstünlüklər konsepsiyası mühüm yer
tutur. Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin hər 2 versiyası (Rikardo modeli, Hekşer Ohlin teoremi) əsas
diqqəti mal təklifi, mal ixracı üzərində cəmləşdirir. Belə bir fərziyyə irəli sürülür ki, istehlakçı tələbi bütün
ölkələrdə eynidir, müasir dövrün spesifik cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, hər bir ölkə özünün inkişaf
səviyyəsində yaxın olan ticarət əlaqələrini genişləndirməyə çalışır.
Ikinci xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, ölkələr müxtəlif çeşidli malları həm ixrac həm də idxal edirlər.
Beynəlxalq ticarətin ölkənin iqtisadi həyatına təsiri
Məlum olduğu kimi xarici ticarət özündə daha çox inkişaf etmiş ölkələr üçün əlverişli gəlir götürmək
mənbəyidir. Belə ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə əmtəə və xidmətlər nisbətən yüksək qiymətə
satılır- ölkələrdən isə xammal aşağı qiymətə alınır. Beləliklə də küllü miqdarda qazanc əldə edilir.
Xarici ticarət ixracdan (eksport) yəni əmtəə və xidmətlər göndərilməsindən və idxal (import), yəni əmtəə
və xidmətlər gətirilməsindən ibarətdir. Bir ölkəni müəyyən müddətə (məsələn bir ildə) ixrac etdiyi əmtəə və
xidmətlərin qiymətinin məbləği ilə idxal etdiyi əmtəə xidmətlərin qiymətinin məbləği arasındakı nisbət həmin
ölkələrin ticarət balansını təşkil edir.
Ayrı- ayrı ölkələr əsasən o əmtəə və xidmətləri ixrac edirlər ki, onların ixtisaslaşması istiqaməti nəzərə
alınmaqla daxili ictimai istehsal xərcləri dünya səviyyəsindən aşağı olsun.
Bunun əksinə olaraq o əmtəə və xidmətlər idxal edilir ki, onların istehsalının təşkilinə çəkilən xərclər
ölkə daxilində dünya səviyyəsindən yüksək olsun. Əmtəə və xidmətlər vahidinin milli və beynəlxalq dəyərləri
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arasındakı nisbət xarici ticarət əməliyyatlarının səmərəlilik dərəcəsinin vacib göstəricisi kimi özünü göstərir.
Qeyd edək ki, bütün dünya ölkələrinin xarici iqtisadi ticarət əlaqələrinin başlıca məqsədi beynəlxalq
əmək bölgüsündə iştirak etməklə iqtisadi gəlir əldə etməkdir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində xarici ticarətin genişlənməsi, əmtəə- pul münasibətləri rabitə nəqliyyat
sistemi, kapital ixracı, kreditlər verilməsi, elmi- texniki əməkdaşlığın genişləndirilməsi hər bir ölkənin
təsərrüfat həyatında çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan hər hansı dövlətin beynəlxalq iqtisadi
münasibətlər sistemində xarici ticarət əlaqələri dünya təsərrüfatının ayrılmaz hissəsi baxımından çıxış edir
Azərbaycanla beynəlxalq iqtisadi- ticarət əlaqələr yaratmağa dövlətlərin maraq göstərməsi, zəngin təbii
resurs və ehtiyatlarına malik olması ilə bağlıdır.
Digər tərəfdən Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi region baxımından Qərb- Şərq və Şimal- Cənub keçid
rolunu oynaması, həmçinin Azərbaycandan hava yollarına çıxış imkanlarının üstünlüyüdür. Keçmiş “İpək
yolunun” bərpası TRASEKA proqramının işə başlaması, bunun bariz nümunəsidir.
Müasir dövrdə xarici iqtisadi əlaqələr müxtəlif istiqamətlərdə aparılır. Bu əlaqələr əsasən: müştərək
müəssisələrin yaradılması, istehsalın kooperativ formaları, lizinq- avadanlıqlarının icarəyə verilməsi, elmitexniki əməkdaşlıq, lisenziya və texnologiyalarla ticarət, tikinti xidmətləri ilə ticarət, işçi qüvvəsinin
beynəlxalq miqrasiyası, sərbəst iqtisadi zonalar yaradılması, xarici ticarət, nəqliyyat xidmətləri ilə ticarət və s.
sahələrin inkişafı çox vacib problemlərdir.
Azərbaycanda iqtisadi inkişafın ticarət forması çox qədim dövlətlərə təsadüf edir. Belə ki, özünün
coğrafi vəziyyətinə görə Mərkəzi Asiyadan Avropaya gedən yolun üstündə yerləşən Azərbaycan ticarət və
nəqliyyat əlaqələrinin inkişafında əsas rol oynamışdır.
Hazırda Respublikamız dünya ticarət əlaqələri sisteminin bərabər hüquqlu subyektinə çevrilmiş və
bunun nəticəsində ölkəmizin xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı üçün çox geniş imkanlar yaradılmışdır.
Bunun nəticəsində Azərbaycan dünyanın 132 ölkəsinin 122- dən çox şirkətləri ilə ticarət əlaqələri
qurmuşdur. Bunlardan 122- si uzaq xarici dövlətlər və 10- u isə MDB ödvlətləridir. Azərbaycanın xarici ticarət
əməliyyatlarında əsas ticarət partnyoru İtaliya dövlətidir. Belə ki, Azərbaycanın İtaliya ilə ticarət
əməliyyatlarının həcmi ölkənin ümumi əmtəə dövriyyəsinin 27%- ni təşkil edir və halbuki Rusiya ilə bu ticarət
əməliyyatları isə 12% təşkil edir. Qeyd edək ki Azərbaycanın neft sektorunun inkişafı ilə bağlı olaraq son illər
ərzində Azərbaycanın əsas ticarət partnyorları sırasına Fransa, İsveçrə, Almaniya, Niderland və digər Avropa
dövlətləri də daxil olmuşdur. Bu ölkələrə ixracın artması ilə yanaşı eyni zamanda həmin ölkələrdən
Azərbaycana lazım olan malların idxalı da artmışdır. Azərbaycanın xarici ölkələrə yalnız neft məhsulları deyil
həm də digər məhsullar da ixrac edir ki, bu məhsulların tərkibində kənd təsərrüfatı və kimya sənayesinin
məhsulları da mühüm yer tutur. Nəticədə Azərbaycanın xarici ölkələrlə idxal- ixrac əməliyyatları xeyli
artmışdır ki, bu da bütövlükdə ölkəmizin iqtisadi inkişafına öz müsbət təsirini göstərmişdir.
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SƏNAYEDƏ SAHİBKARLIQ STRATEGİYASI VƏ ONUN İNKİŞAFININ
ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
Məqalədə Azərbaycanda sahibkarlıq strategiyası və onun əsas inkişaf istiqamətləri tədqiq olunur.
Xüsusilə 2014-cü ildə dövlətin “Sənaye ili” kimi irəli strategiyası sənaye sferasında sahibkarlığın hərtərəfli
inkişafına əlverişli mühit yaradır. Bu baxımdan dövlətin sənayenin bütün sahələrinə yönəltdiyi investiya
qoyuluşlarının həcminin artırılması nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı dövlətin qeyri-neft strategiyasında
sənayenin bütün sahələrinin tarazlı inkişafına xüsusi diqqət yetirilir.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СТРАТЕГИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
В статья является изучение бизнес-стратегию и основные направления развития. В частности,
в 2014 году "Год промышленности" в качестве стратегии для создания благоприятных условий для
развития всеобъемлющего бизнеса в промышленном секторе. В связи с этим, правительство планирует увеличить объем инвестиций, направляемых во все областях промышленности. Кроме того, сбалансированное развитие всех отраслей ненефтяного промышленности государства уделяет особое
внимание стратегии.
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CORPORATE STRATEGY IN THE INDUSTRY AND THE MAIN DIRECTIONS
OF ITS DEVELOPMENT
In the article is to examine the business strategy and direction of development. In particular, the 2014
"Year of the industry" as a strategy to create favorable conditions for the development of a comprehensive
business in the industrial sector. In this regard, the government plans to increase investments directed to all
areas of the industry. In addition, the balanced development of all sectors of the non-oil industry of the state
pays special attention to strategy
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Müasir şəraitdə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşmasında sənayedə sahibkarlığın hərtərəfli
inkişaf etdirilməsi mühüm rol oynayır. Sənaye iqtisadiyyatının aparıcı və həlledici sahələrindən biridir. Dövlət
sənayenin bütün sahələrinin inkişafına investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsini özünün iqtisadi
siyasətinin ana xətti hesab edir. Ölkə iqtisadiyyatında rəqabət qabiliyyətli məhsulların istehsal olunmasında
sənayedə sahibkarlığın inkişafına böyük ehtiyac duyulur. Buna görə də Azərbaycan iqtisadiyyartında
sənayenin bütün sahələrinin müasir tələblərə uyğun olaraq formalaşması milli iqtisadi inkişaf strategiyasında
mühüm istiqamət kimi irəli sürülmüşdür. Hazırda dövlətin sənaye siyasətində qeyri-neft sektorunun inkişafına
xüsusi diqqət yetirilir. Bu sfera iqtisadiyyatın aparıcı və hərəkətverici amilidir.
2015-ci ildə qeyri-neft sektorunun artım sürəti 7%-ə bərabər olmuşdur. Qeyri-neft sektorunun inkişafı
üçün regionların sosial-iqtisadi inkişafının reallaşaması təmin olunmalıdır, sahibkarlığın bütün formalarının
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inkişafına dövlət tərəfindən güzəştli kreditlər verilməli, optimal sənaye siyasəti həyata keçirməli, xarici və
daxili investisiyalardan səmərəli istifadə olunmalı və neftdən əldə olunan gəlirlərdən məqsədyönlü surətdə
istifadə olunmalıdır. Onlarla yanaşı, qeyri-neft sektorunda əsas və həlledici sahələrin inkişafına xüsusi diqqət
yetirilməlidir. Belə bir siyasət ölkənin ümumi daxili məhsulunda neft amilinin rolunu azaldaraq qeyri-neft
sektorundan əldə olunan gəlirlərin xüsusi çəkisinin artmasına səbəb olacaqdır.
Bunları həyata keçirmək üçün xarici investisiyaların bütün imkanlarından istifadə olunmalıdır. Ölkədə
sənaye sahibkarlığının inkişafı ilə əlaqədar olaraq bir sıra rayonlarda sənaye zonalarının yaradılmasına ehtiyac
duyulur. Eyni zamanda bütün rayonlarda və şəhərlərdə milli sahibkarlar öz güclərindən istifadə edərək
ənənəvi sənaye mərkəzlərini genişləndirməlidir. Xüsusilə, Bakı, Sumqayıt, Gəncə şəhərləri və Qaradağ rayonu
əsas sənaye mərkəzlərinə çevrilməlidir. Azərbaycanda sənayenin əsas sütunu olan metallurgiya kompleksinin
formalaşmasına investisiya qoyuluşlarının həcmi artmalıdır. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində
Azərbaycanda yeni ixrac məhsulu istehsal olunaraq, yeni iş yerləri açılaraq iqtisadiyyatın şaxələnməsinə şərait
yaranacaq və son nəticədə qeyri-neft sektorunun inkişafına əlverişli mühit yaranacaqdır. Göstərilən tədbirlərin
həyata keçirilməsi Dövlətin investisiya proqramında öz əksini tapmışdır. 2014-cü ildə ölkədə iqtisadiyyatına
27 milyard investisiya qoyulmasında bundan 11 milyardı xarici investisiyalardır və ondan qeyri-neft
sektorunun inkişafında istifadə olunmuşdur. Azərbaycan son 11 il ərzində dünyada iqtisadi artım sürətinə görə
irəlidədir və 2014-cü ildə dünyada rəqabət qabiliyyətinə görə 38-ci yerəlayiq görülmüşdür. 2014-cüildə
Azərbaycanda 230-dançox sənaye müəssisələri yaradılmış, 123 min yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da 100
mini daimi iş yeridir.
Son illərin təcrübəsi göstərdi ki, iqtisadiyyatda diversifikasiyalaşmanın (şaxələnmənin) ən gözəl yolu
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsidir. Deməli, sahibkarlıq nə qədər inkişaf edərsə, iqtisadiyyat bir o qədər
şaxələnər və təsərrüfat sisteminin bir sahədən asılılığı aradan qalxar.
Bunun üçün iqtisadiyyatın neft və qazdan kənar sahələrində biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması,
qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, eləcədə yerli və xarici investisiyaların, müasir texnologiyaların,
idarəetmə təcrübəsinin cəlb edilməsi və bu yolla yüksək keyfiyyətli, rəqabət qabiliyyətli məhsulların istehsalı
iqtisadiyyatın prioritetləri olmalıdır.
Dövlət-sahibkar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi sisteminin,
biznes mühitinə dair qanunvericiliyin və inzibati prosedurların təkmilləşdirilməsi, regionlarda sahibkarlığın
inkişafı, sahibkarlığa dövlət dəstəyi mexanizmlərinin formalaşdırılması sahəsində görülənişlər nəticəsində
sahibkarların hüquqlarının müdafiəsinin işlək mexanizmləri yaradılıb, onların tətbiqi nəticəsində müdaxilə
halları azalıb. Ölkə iqtisadiyyatında və onun əsasını təşkil edən sahibkarlığın inkişafı sahəsində müşahidə
edilən pozitiv meyllər daha qabarıq şəkildə özünü göstərir.
2011-ci ildə ölkədə sahibkarlara dövlət dəstəyi tədbirlərinin davamı olaraq, Azərbaycan prezidentinin 15
fevral 2011-ci il tarixli fərmanı ilə “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin
forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə” təsdiq edilib və1 may tarixindən sahibkarlıq sahəsində
aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestri fəaliyyətə başlamışdır.
Sahibkarlığın inkişafını dəstəkləmək üçün dünya təcrübəsində müasir istehsal infrastrukturuna malik
sənaye parkları yaradılır. Sənaye parkları Azərbaycanda sənaye sahələrinin inkişafının, ölkə iqtisadiyyatının
tarazlı inkişafının təmin edilməsini, habelə istehsal sahələrinin və onun innovasiya istiqamətinin inkişafını
nəzərdə tutan siyasətinin reallaşdırılmasına yönəldilib. Sənaye parklarının yaradılması, həmçinin ölkənin
qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı, ölkə iqtisadiyyatının ixrac qabiliyyətinin, eləcədə rəqabət qabiliyyətli,
idxalı əvəz edən məhsulların istehsalının artırılması, ətraf rayonlarda məşğulluğun təmini, investisiyaların və
müasir texnologiyaların cəlb edilməsi kimi öncül vəzifələrin yerinə yetirilməsi baxımından xüsusilə
əhəmiyyətlidir. Bununla əlaqədar,ölkədə innovativ və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabət qabiliyyətli
sənaye istehsalının inkişafı üçün münbit şərait yaratmaq, bu sahədə sahibkarlığı dəstəkləmək,qeyri-neft
sektorunun davamlı inkişafını təmin etmək və əhalinin istehsal sahəsində məşğulluğunu artırmaq məqsədi ilə
ötən il Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı və Balaxanı Sənaye Parkı yaradılıb.
Biznesin vacib komponentlərindən biri olan sahibkarların maarifləndirilməsi, sahibkarlara sistemli və
davamlı məsləhət, informasiya və tədris xidmətlərinin göstərilməsi, biznesə başlamaq və müəssisələrin idarə
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olunması üçün zəruri biliklərin verilməsi istiqamətində dəişlər görülür. 2013-cü ildə buməqsədlə 120 tədbir
keçirilib. 2013-cü il ərzində Bakı şəhərində və regionlarda silsilə şəklində “Sahibkarlığın inkişafına dövlət
dəstəyi”, “Korrupsiya riskləri və onların aradan qaldırılması” tədbirləri keçirilib, sahibkarlığın daha da inkişaf
etdirilməsi üçün yaradılan əlverişli biznes mühiti, dövlət-sahibkar münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi,
sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi mexanizmi, sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi istiqamətində
məlumatlandırılma aparılıb.
2013-cü il ərzində sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi məqsədilə Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondu tərəfindən 34 tədbir keçirilib, bu tədbirlərdə regionlarda, eləcə də Bakı qəsəbələrində
fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli kreditlər təqdim edilib, 6700 sahibkara maarifləndirici
treninqlər keçirilib.
Beləliklə, sahibkarlığın inkişafı davamlı inkişaf strategiyasının məqsədlərinin reallaşması baxımından
həyata keçirilən dövlət siyasətinin aparıcı istiqamətlərindən birini təşkil etməkdədir ki, bu siyasət
iqtisadiyyatının bütün sahələrində işgüzar fəaliyyət üçün normativ- hüquqi, təşkilati və maliyyə təminatı
səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilib.
Azərbaycanda 2005-2013-cü illərdə sənayenin ümumi iqtisadi göstəricilərini aşağıdakı cədvəldən
görmək olar.
2005
2010
2011
2012
2013
Məhsulun həcmi (cari
9 308,8
27 978,2
35 026,9
34 565,0
33 712,5
qiymətlərlə) milyon manat
Sənayedə çalışan işçilərin sayı,
193,2
181,8
176,7
181,0
183,1
min nəfər
Bir işçinin orta aylıq nominal
196,9
451,8
518,6
590,1
648,5
əmək haqqı, manat
Əsas istehsal fondları milyon
18 225,1
37 165,0
41 951,5
46 769,3
51 857,1
manat
(Bax: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi.Azərbaycan rəqəmlərdə)
Cədvəldən göründüyü kimi 2005-2013-cü illərdə ölkədə sənaye məhsulunun ümumi məhsulunun
ümumi həcmi xeyli dərəcədə artmışdır.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış, inkişaf konsepsiyası” Azərbaycan qəzeti, 5 dekabr 2012-ci il.
Nazirlər Kabinetinin 2013-cü ilinin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və 2014-cü ildə qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunmuş iclasda prezidentin İ.H.Əliyevin nitqi 15 yanvar 2014-cü il.
Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı. Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər).
Bakı 2004.
Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı.
Bakı – 2009.
Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının
layihəsi, 27 fevral 2014-cü il.
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının
təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı. Bakı şəhəri 27 fevral 2014-cü
il. № 118.
İ.H.Əliyevin Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramının birinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda nitqi. 27 yanvar 2015-ci il.
Azərbaycan Respublikasında Sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramının
layihəsi 1 mart 2014-cü il.
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GÖMRÜK ORQANLARI VƏ MAL NOMENKLATURALARI ÜZRƏ TƏSNİFAT
Məqalədə harmonik sistem (HS) üzrə mal nomenklaturasının təsnifat qaydalarına istinadən kimyəvi
tərkib əlaməti nəzərə alınmaqla mal qruplarında olan dəyişikliklər və əlavələrə dair təsnifat xarakteristikası öz
əksini tapmşdır. HS sistemi üzrə malların təsnifat xüsusiyyətləri, onun son nəşrlərində olan əlavələrin və
dəyişikliklərin təhlili aidiyyatı mal qrupları üzrə verilmişdir.Anoloji şərhlər milli XİFMN üzrə də kimyəvi
tərkib əlaməti baxımından 28,29,25,38- ci mal qruplarının xakterik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla
verilmişdir.
Açar sözlər: xarici ticarət, tənzimləmə aləti, kimyəvi mallar, gömrük ekspertizası, ərzaq təhlükəsizliyi,
xarici iqtisadi fəaliyyət, mal nomenklaturası, eyniləşdirmə, təsnifat əlaməti, mal qrupu, fiziki-kimyəvi
göstəricilər, milli mənafelər.
Тайяр Ибрагимов,
доцент, Бакинский Государственный Университет
ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ ПО ТОВАРНОЙ
НОМЕНКЛАТУРЕ
В статье приводится данные на основанные правил по гармонизированной системе (ГС), учитывая признак по химическому составу. На основание правил классификации приведены изменение и
дополнение по товарной группе. По ГС учтены соответствующие изменения и дополнение по последним изданием. Аналогические интерпретации также учтены в национальном товарном номенклатуре
ВЭД ТН учтивая специфические особенности по группам товаров -28,29,25,38,
Ключевые слова: внешняя торговля, регулирующий инструмент , химические товары , таможенная экспертиза , безопасности продовольственных продуктов, внешнеэкономическая деятельность, товарная номенклатура ,идентификация , классификационные признаки, физические и химические показатели ,национальные экономические интересы.
Tayyar IBRAHIMOV,
associate professor, Baku State University
CUSTOMS AUTHORITIES AND CLASSIFICATION OF GOODS UNDER THE
COMMODITY NOMENCLATURE
The article harmonic system ( HS) nomenclature for the classification of goods , taking into account the
sign of chemical composition according to the rules of the trade groups qualifying for the characterization of
the changes and additions in the tapmsdır . HS system features the classification of goods in its analysis of the
latest editions of additions and amendments to the relevant commodity groups comments on the chemical composition of the sign on the TNVD commodity groups in terms of the consideration given 28,29,25 ,38.
Keywords: foreign trade , regulatory instrument, chemical goods, customs expertise, food safety, foreign
economic activity , commodity nomenclature, identification , classification sign, goods group of physical –
chemical indicators.
Son zamanlar beynəlxalq ticarətin strukturunda müasir istehsal texnologiyaları əsasında yeni mallar
çeşidinin meydana gəlməsilə əlaqədar sürətli dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklərin nəzərə alınması isə
malların təsnifatı baxımından beynəlxalq ticarətdə, investisiyaların reallaşdırılmasında və gömrük işi
sferasında həyata keçirilən əsas fəaliyyətlərdən biridir. Məhz buna görə də bu dəyişikliklər ilk növbədə
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malların təsvir və kodlaşdırılması sistemi olan beynəlxalq Harmoniklşdirilmiş Sistem Nomenklaturasında
(HSN) öz əksini tapmalıdır. Nəticə etibarı ilə dəyişikliklər, habelə bu beynəlxalq HSN sistemi əsasında
hazırlanmış digər nomenklaturalarda da bu dəyişikliklər təsbitini tapmalıdır. Bu sistem isə beynəlxalq iqtisadi
təsnifatlar sisteminin inkişafında, ona yenidən baxılmasında, həmçinin gömrük tariflərinin təyin olunmasında ,
ümumilikdə isə nomenklatura üzrə rüsum dərəcələrinin təyini üçün mallar təsnifatı sistemində həlledici rol
oynamaqla mallar təsnifatı sistemində mərkəzi yer tutur [9 c 41-16 ,10 с 2-10].
Məlumdur ki, malların xarici ticarəti (onların ixracı və idxalı) çox saylı təşkilatların əsas fəaliyyəti
olmaqla xarici ticarətin tənzimləmə alətlərindən istifadə əsasında həyata keçirilir. Digər tərəfdən isə müxtəlif
sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrində istehsal olunan məhsulların o cümlədən də kimyəvi maddələrin
çeşidinin dəyişməsi prosesi ilbəil artmaqda davam edir. Məhz bu da gömrük orqanları tərəfindən xarici
iqtisadi fəaliyyət (XİF) obyekti olan mallar, işlər, xidmətlər və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı mallar təsnifatı sisteminə əsaslanmaqla gömrük-tarif tədbirlərinin tətbiqilə ilə nəticələnir.
Malların dəqiq təsnifatı isə gömrük orqanları qarşısında duran başlıca problemlərdən biridir. Belə ki, bu
problemin həlli respublikamızda gömrük tariflərinin tətbiqində və xarici ticarətin gömrük statistikasının
aparılmasında fiskal siyasətin reallaşdırılması, gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarətinin, gömrük statistikasında uçot-hesabat sisteminin aparılmasının dəqiqliyinə təminata xidmət etməklə gömrük ödənişlərindən
yayınmanın, qeyri-qanuni dövriyyənin qarşısını alaraq iqtisadi inkişafa və iqtisadi suverenliyimizin
qorunmasına xidmət edir.
Göstərilənlərin reallaşdırılması isə “Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal Nomenklaturası” (XİF MN )
baxımından aktuallıq kəsb etdiyindən bu fəaliyyət növünün tədqiqi malların kimyəvi tərkib və hazırlandığı
material əlaməti üzrə xüsusi maraq doğurur və onun şərhinə ehtiyac var. Bu məsələlərin tədqiqi isə hər şeydən
əvvəl respublikamızda bazar münasibətlərinin sürətli inkişafı, xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması,
malların təsnifat alqoritminin həlli, habelə bu sahədə tədqiqatların olmaması və s. amillərlə sıxı bağlıdır. Məhz
xarakterizə olunanların tədqiqi kimyəvi tərkib əlaməti baxımından beynəlxalq təsnifat sistemində son
dəyişikliklər də nəzərə alınmaqla təhlil olunmuşdur.
Məlumdur ki, malların təsnifatına dair müxtəlif təsnifat sistemləri vardır və hazırda respublikamızda
beynəlxalq ticarət dövriyyəsindəki malların əsas təsnifedicisi olan, digər ölkələr kimi respublikamızın da 2
may 2000-ci il tarixində qoşulduğu “Malların təsvir və kodlaşdırılmasının harmonikləşdirilmiş “ sistemi
nomenklaturası əsasında hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasının Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal
Nomenklaturası” toplusundan istifadə olunur [5].
Göstərilən nomenklaturalar üzrə mallar 6 səviyyədə- bölmələr, qruplar, alt qruplar, mal mövqeləri, alt
mövqeləri və submövqelər tərtibində sinifləşdirilir- təsnif olunurlar. Bu səviyyələr üzrə təsnifat isə aşağıdakı
prinsiplər üzrə malların əsas 4 əlamətinə :- malların mənşə, kimyəvi tərkib, hazırlandığı materialın növü,
funksional təyinatı əsasında təsnif olunurlar [1,s.7]. Ticarət dövriyyəsinə yeni malların daxil olması, daimi
texniki tərəqqinin baş verməsi, verilən təkliflər, istehlak tələbatının dəyişməsi nəticəsində xarici ticarət
dövriyyəsinin gömrük statistikası da dəyişir və bununla əlaqədar olaraq dövri olaraq- HS mal
nomenklaturasında da dəyişikliklər aparılır. Belə dəyişikliklərdən biri BMT-nin ətraf mühit, kənd təsərrüfatı
və ərzaq proqramları üzrə (UNEP/FAO/PİC/İNC.8/18) komissiya tərəfindən çoxtərəfli təbiəti mühafizə üzrə
sazişlərin, konvensiyaların- BMT-nin narkotik vasitələr, psixotrop maddələr, prekursorlar, Bazel
konvensiyasının, Monreal konvensiyasının, CİTEC konvensiyalarının və s. tələbatlarının təmini üçün
Ümumdünya Gömrük Təşkilatına (ÜGT) – 25,28, 29, 38-ci mal qruplarına əlavələr olunması, dəyişikliklər
aparılması üzrə təkliflər paketi təqdim etmişdir[11]. Son belə təkliflər əsasında 5 ildən bir HSnomenklaturasında dəyişikliklər aparılır. Nəticədə bu dəyişikliklər əsasında da malların milli mal
nomenklaturalarında da dəyişikliklər və əlavələr aparılır. Malların kodlaşdırılması üzrə harmonikləşdirilmiş
sistemin (Harmonized System Nomenclature) yeni redaksiyasında aparılan dəyişikliklər nəzərə alınmış və
01.01.2012- ci ildə qüvvəyə minmişdir.Məhz bu redaksiyada aparılan dəyişikliklər və əlavələr konvensiyaya
üzv olan dövlətlərin mal nomenklaturalarında da aparılmışdır.Bu HS aparılan üzrə dördüncü dəyişiklik olub
ÜGT nin əməkdaşlıq şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur.
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HS üzrə yeni redaksiyadakı dəyişikliklər özündə 220 qədər dəyişikliyi ehtiva edir.Bu düzəlişlər aşağdakı
sahələr üzrə bölünur;
 98 aqrar bölməni,
 14 toxuculuq sənayesini
 27 kimya sahəsini;
 5 qara metallar qrupuna;
 9 kağız emalı sənayəsini;
 30 maşınqayırma sahəsini;
 37 digər sahələrin sırasını bütovlükdə əhatə edir.
HS üzrə dəyişikliklər kimyəvi maddələr,ozondağıdıcı maddələr üçün yeni subpozisiyalarda Rotterdam
konvensiyası və Monreal protokolu üzrə nəzarət olunan yeni subpozisiyaları (2852 və 34250 ,34160, 34240 ,
34270 , 34280 , 34320 ,35420 və 35490 mal mövqelərini) əhatə edir və bu baxımdan 38 0850 alt mal
mövqeyinin altsubpoziyasının təhlükəli kimyəvi maddələr- pestisidlər üzrə genişləndirilmişdir.
Nəticədə 38 08 subpoziyasına aid olan bir sıra məhsullar ( 3808 91-3808 99 ) subpoziyası üzrə mal
mövqeləri çəxarılmış və 3808 50 başlıqı altında təsnif olunur[12]. Bundan başqa HS 2012-ci il
redaksiyasındakı aparılmış dəyişikliklər, HS üzrə izahnamələrdə (Explanatory Notes), təsnifat qərarlarındakı
məcmuələrdə (Compendium of Classification Opinions) habelə, HS üzrə əlifba göstərici olan (Alphabetical
İndex) nəşrlərdə öz əksini tapmışdır.Bu dəyişikliklərin malların kodlaşdırılması sistemində xarici iqtisadi
fəaliyyətin planlaşdırılması zamanı, gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə əlaqədar məsrəflərə təsirini , habelə xarici
iqtisadi əməliyyatların səmrəliliyinə,gömrük statistikasının və nəzarətinin dəqiqliyinə təminat və.s üzrə mütləq
nəzərə alınması vacib şərtlərdəndir.Belə ki, malların kodunun təyini sadə bir iş deyil, bilavasitə gömrük rüsum
dərəcələrini, habelə qeyri-tarif tədbirlərinin tətbiqi baxımından tənzimləmə vasitəsidir.Bu tənzimləmələri
həyata keçirmək üçün altı tənzimləmə qaydasından,HS sisteminə aid olan çoxlu sayda bölmələr,qruplar və
subpozisiyalar üzrə,qeydlərdən,izahnamələrdən istifadə olunur.Buna görə də hər bir mal qrupu üzrə təsnifat
kodu nomenklaturanın kodu ilə eyniləşdirilməlidir.Məlumdur ki, ixrac ölkəsində qəbul olunmuş malların
təsnifat kodu bir qayda olaraq ixrac bəyannaməsində,nəqliyyat sənədlərində və.s öz təsbitini tapır. Məhz XİF
MN üzrə təsnifat gömrük tarifinin yaradılmasına,habelə ƏDV,aksizlər və malların gömrük dəyərinn təyini
zamanı tənzimləyici prinsiplər kimi əksər normativ sənədlərdə , habelə qeyri-tarif tənzimləmələrinin
tətbiqində (lizenziyalaşdırma,malların təhlükəliliyinin yoxlanması,iktəyinatlı malların yoxlanılması) və.s bir
əsas kimi istifadə olunur.
HS-in beşinçi nəşrinin qüvvəyə minməsi bizim Gömrük məcəlləsinin 319-321 maddələrinə müvafiq
olaraq Azərbaycan Respublikasının XİF MN-da da [8, s.243-246] öz əksini tapmışdır.
Aparılan təhlil nəticələri göstərir ki, XİF MN üzrə bölmələr malların kimyəvi təkibinə görə ümumilikdə
-42.7%, o cümlədən-kimyəvi tərkib əlamətinə görə-14,2% (3bölmə), hazırlandığı materialın növü əlaməti
baxımından isə -28.5% (6 bölmə ) təşkil edir.
Analoji hal müvafiq olaraq mallar qrupu baxımından ümumilikdə 36,4%; 13.1% (13qrup) və 23,3%
(28 qrup) təşkil edir. Ümumilikdə isə göstərilən əlamət üzrə təsnifat 71,2% təşkil edir. Göründüyü kimi XİF
MN-ndə malların təsnifatı kimyəvi tərkib və mal materiallarının tərkibi baxımından dominantlıq edir .Ona
görə də XİF MN üzrə məişətdə ən çox istifadə olunan bəzi mal qruplarının kimyəvi tərkib aspektindən təhlil
nəticələrinin xarakterizə olunması daha məqsədəuyğundur.
Bu aspektdən nomenklatura üzrə VI bölmə -“Kimyəvi məhsullar və onunla əlaqəli olan digər sənaye
sahələri” bölməsi özlüyündə 28-38-ci mal qrularını əhatə edir [5, 277-376]. Bu bölməyə 3 qeyd daxildir və bu
qeydlərdə qruplara daxil olan malların təsnifatı onların kimyəvi tərkibi baxımından təhlil olunmaqla
kodlaşdırılır. Bu bölmədə bütün kimyəvi maddələr qruplaşdırılmışdır. Bölmənin ilk birinci qruplarına 28 və
29 –cu qruplar aiddir ki, bu da qeyri-üzvi və üzvi birləşmələrdən ibarətdir.Qeyri-üzvi birləşmələr yer
kürəsinin əksər hissəsini təşkil edir.Onlar torpağı, qumu,əhəngi, gili və s.əmələ gətir. Onlardan bəzilərinə
mineralların təkibində sadə maddələr şəklində -natrium xlorid, kalium xlorid, kalium nitrat, sink sulfat və s.
şəklində rast gəlinir.Bir sıra təbii birləşmələrdən isə kimyəvi üsulla daha təmiz qeyri-üzvi birləşmələr və ya
saf kimyəvi maddələr ( təmiz, kimyəvi təmiz, analiz üçün təmiz çeşidlərində) alınır.
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Üzvi birləşmələrə isə təbiətdə rast gəlinən əsasən bitki və heyvan orqanizmlərində olan (zülallar,
yağlar, karbohidratlar, vitaminlər, hormonlar, fermentlər və s.) habelə, heyvani və ya bitki mənşəli
materialların(daş kömür, təbii qaz,neft və s.) tərkibində olanlar aiddir. Təmiz üzvi kimyəvi birləşmələr təbii
məhsullardan və ya kimyəvi sintez üsulu ilə üzvi maddələrdən alınır.Ümumilikdə üzvi birləşmələr böyük
ehtimalla bütün məlum olan məhsulların 90%-ni təşkil edir və təxminən yeddi yüz mindən çox üzvi maddə
identifləşdirilmişdir. Təfsir olunan 28 və 29-cu qruplar təkcə təmiz kimyəvi maddələr, təmiz kimyəvi
birləşmələr məhsulu ilə məhdudlaşmır. Bunlara özlərində müxtəlif kimyəvi kompozisiyaların alınmasında
tətbiq olunan , kimyəvi məhsulları ,həmçinin əlaqəli sənaye sahələrinin məhsulları da aid edilir.
Xarekterizə olunan 28 –ci qrup qeyri- üzvi kimya məhsullarını-nəcib metalların, nadir torpaq
metallarının üzvi və qeyri- üzvi birləşmələrini, radioaktiv elementlər və onların izotoplarını, lakin 29-cu qrup
isə yalnız özündə üzvi kimyəvi birləşmələri birləşdirir.
28-ci qrup 51 mal mövqeyindən, 6 alt qrupdani ibarət olmaqla 8 qeyddən; 29-cu qrup isə 42 mal
mövqeyindən, 13 alt qrupdan təşkil olunmaqla 8 qeyddən o cümlədən bir sub mövqedən ibarətdir. Bu qrup
əsas üzvi kimyəvi məhsullardanbaşlamaqla karbohidrogenlər,spirtlər və onların halogenli ,nitritli , nitratlı,
sulfatlı törəmələrini,fenolları, sadə efirləri , aldehidləri, ketonları, karbon turşularını, provitaminləri,
vitaminləri, hormonları, qlikozidləri, alkaloidləri, göstərilənlərin üzvi və qeyri=üzvi törəmələrini , habelə digər
üzvi birləşmələri əhatə edir[5, 276-328].
Bu bölmə üzrə XİF MN-nə aid olan -30,31,33,34, 35, 36, və s. qruplar üzrə maraq kəsb edən kimyəvi
mallardır. Bu mallar təbii,süni və sintetik xammaldan - kimya , yağ-piy, neft emalı, lak-boya, oduncaq-kimya
müəssisələri və digər sənaye müəssisələri tərəfindən istehsal olunur. Bir qayda olaraq məişət kimyası malları
dominantlıq edir və dünyada onların on milyondan artıq növü vardır. Mütəxəssislər belə hesab edirlər ki,hər bir
şəhər ailəsinin orta hesabla yeddi kiloqramadək məişət kimyası vasitələri olur[1].
İstehlak təyinatına görə məişət kimyası malları dörd kompleksdən ibarət olmaqla şərti olaraq səkkiz
qrup üzrə çeşidlənir:
1.Kimya məhsulları;
5. Yuyucu maddələr;
2. Cilalayıcı materiallar;
6.Sürtgü materialları;
3. Yapışdırıcı maddələr;
7.Lak-boya materialları;
4. İşıqlandırıcı materiallar;
8. Rəngsaz fırçaları.
XİF MN üzrə bu mal qruplarının təsnifat xarakteristikası nomenklatura [5] əsasında aparılmaqla,
onlardan malların müəyyən olnmuş təsnifat koduna uyğun tarif dərəcəsinə [6] müvafiq gömrük
ödənişləri( gömrük rüsumları, əlavə dəyər vergisi, aksiz vergisi və s.) alınır.
Məhz XİF MN üzrə kimyəvi tərkib əlaməti əsasında tədqiqatlar gömrük sahəsinə aid olan Mərkəzi
Gömrük Ekspertizası İdarələri və gömrük laboratoriyaları tərəfindən həyata keçirilir [7, s 246-252].
Xarici iqtisadi əlaqələr sferasında əsasən malların kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi üzrə ekspert tədqiqat
fəaliyyəti alıcı və satıcı arasında meydana gələn obyektiv ziddiyyətlərlə əlaqədar mübahisəli və münaqişəli
məsələlərin həllinə əsaslanmışdır ki, bu da gömrük rəsmiləşdirilməsi, malların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsi, həndəsi və digər parametrlərə nəzarət və s. məsələləri əhatə edir.
Müasir dövrdə isə bu fəaliyyətin xarakterik xüsusiyyəti, onun inkişafı, əhatə dairəsinin genişlənməsi
müxtəlif çeşidli mal göndərişlərini əhatə edən onlarla müqavilə öhdəliklərinin icrasına xidmət etməklə XİF
MN-nə aid mal qruplarının ekspertizasını aparmaq imkanına malikdir.
Gömrük ekspertizası isə tanınma tələb olunan hallarda, sadə tədqiqatların aparılması deyil, dövlət
səviyyəsində qəbul olunan fəaliyyətin rəsmi surətdə tanınmasını xarakterizə edən tədqiqatların məcmusundan
ibarətdir.
Məhz gömrük nəzarəti obyektlərinin tədqiqini aparan ekspert – gömrükçülər fiziki və kimyəvi, miqdarı
və vəsfi analitik metodlardan, əmtəəşünaslıq, texnoloji, materialşünaslıq, habelə gömrükşünaslıq biliklərindən
istifadə etməklə bu və ya digər malları (materialları, maddələri, məmulatları, xammalı) diaqnostikləşdirir,
təsnif edir və eyniləşdirir. Bundan sonra isə gömrük rəsmiləşdirilməsi, gömrük nəzarəti və digər gömrük
prosedurları məsələlərinin həlli üçün təkliflər verirlər.
Elə bununla əlaqədar olaraq xarici iqtisadi fəaliyyət praktikası daimi olaraq gömrük laboratoriyalarının

401

ekspertləri qarşısında yeni məsələlər qoyur. Bu isə müasir dövrdə “kriminogen” malların yeni tədqiqi
metodlarının, selektiv ekspress diaqnostika metodlarının işlənib hazırlanmsını tələb edir. Məhz bu baxımdan
təhlil nəticələri göstərir ki, gömrük işi sferasında aktuallıq kəsb edən əsas məsələ gömrük rəsmiləşdirilməsi və
gömrük nəzarəti əməliyyatlarının sadələşdirilməsi, tezləşdirilməsindən ibarət olmaqla gömrük nəzarətinin və
gömrük statistikasının dəqiqliyinə təminat və onun məhsuldarlığının artırılmasından ibarətdir. Bu məsələlərin
reallaşdırılması isə XİF MN üzrə malların təsnifat kodlarının təyinində həlledici rol oynayır və bu baxımdan
gömrük ekspertizasının əsasında malların kimyəvi tərkib əlamətləri üzrə təsnifatının aparılması daha məqsədə
uyğundur.Qeyd etmək lazımdır ki, bu problemin həlli aktullıq kəsb edir və tarif,qeyri tarif tənzimləmələrinin
tətbiqi əsasında malların dəqiq təsnifatına zəmin yaratmaqla qeyri qanuni dövriyyənin, gömrü sferasında
risklərin aradan qaldırmasına və bununk\la da fiskal siyasətin rellaşdırılmasını təmin edir. Təqiqat və təhlil
nəticələri göstərir ki , gömrük işi sferasında qarşıya qoyulmuş məsələnin həlli baxımından operativliyə təminat
məqsədi ilə yeni təsnifat sisteminə əməl etməklə gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsinə və
tezləşdirilməsinə nail olmaq olar.
Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, kimyəvi tərkib əlaməti üzrə malların təsnifatında ekspress-tədqiqat metodları həll edici rol oymaqla, milli mənafelərin qorumasına xidmət edərək, olkəyə rəqabət qabiliyyətli
malların gətirilməsinə şərait yaradır və bununla da ölkə iqtisadiyyatını iqtisadi təhlükəsizliyinə təminatı, habelə
- ekologiya, flora, fauna, insanların həyat və sağlamlığının-təhlükəsizliyinin qorunması əsasında milli mənafelərin təmininə şərait yaradır.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
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İQTİSADİ QLOBALLAŞMA VƏ DÜNYA TƏSƏRRÜFATI
Məqalədə həmçinin dünya təsərrüfat sistemi və qloballaşma prosesi ətraflı şərh edilmişdir. Dünya
iqtisadiyyatı Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Sistemini, Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələlərini,
Qloballaşma prosesində iqtisadi inteqrasiyanı öyrənir.
Açar sözlər: Dünya iqtisadiyyatı, iqtisadi inteqrasiya, dünya bazarı, qloballaşma, Transmilli şirkətlər,
kapitalın hərəkəti.
Захра САМЕДОВА,
доцент, Бакинский Государственный Университет
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В статье всесторонней объясняется система мирового хозяйство и процесс глобализации. Мировая Экономика изучает Систему Международных Экономических Отношений, этапов развития
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ECONOMIC GLOBALIZATION AND THE WORLD ECONOMY
In modern age according to the scale the process of globalization is the main trend of new stage of getting globalized world. World economy is a compliation of national economies joined interconnected International Division of Labour and International Economical Relations systems.
Stages of Development of World economy, Economic integration in globalization. The stages of economic integration. The main directions of global economic development.
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Müasir dövrdə qlobalaşma mənasını ifadə edən proses yeni sayıla bilməz. Tarix boyu bu və ya digər
universal fikri bütün dünyaya yaymaq cəhdləri olub. “Qloballaşma” mövzusu son 15-20 il ərzində intellektual
diskussiya meydanında aktuallığına görə əsas mövzudur. Bu bütün dünyanı əhatə edən svilizasiya prosesinin
analizinə cəhdlərdir. Qloballaşma prosesi obyektivdir Yalnız SSRİ və onun qurduğu sosialist ölkələri bloku
dağıldıqdan sonra II minilliyin sonunda real qloballaşma mümkün olmuşdur.
Miqyasına görə getdikcə qloballaşan dünya inkişafının müasir mərhələsinin əsas meylidir. Bəşəriyyət
XX əsrin elmi inkişafın nailiyyətlərinin yaratdığı xoş ümidlərlə qarşılamışdırsa, qloballaşma prosesi çox vaxt
heç də nikbinlik doğurmur. Bu mürəkkəb prosesin perspektivləri hamımızı düşündürür. Qloballaşma
dövlətlərin sabit inkişafının, bütövlüyünün və idarəetmə sistemlərinin sabitliyinin təmin olunmasına, iqtisadi
münasibətlərdə ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılmasına, xalqın rifah halının yüksəldilməsinə kömək etməlidir.
Hər bir ölkənin səciyyəvi milli cəhətləri olmalıdır.
Dünyada geniş yüksək olan loballşama prosesi, təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsi, beynəlxalq
əmək bölgüsünün dərnləşməsi, milli iqtisadiyyatların dünya təsərrüfat münasibətlərinə daha sıx qoşulmasına
səbəb olur və ölkələr arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılıqları daha da gücləndirir. Dünyada heç bir ölkə
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beynəlxalq əmək bölgüsündə (BƏB) fəal iştirak etmədən, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər (BİM) sisteminə
qoşulmadan öz normal inkişafını təmin edə bilməz. Milli iqtisadiyyatlar arasında reallaşan müasir BİM-in
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilk növbədə BİM-in nəzəriyyə və praktikasının əsas anlayışlarından olan “Dünya
iqtisadiyyatının” və “Dünya təsərrüfatının” mahiyyətinin dərk olunmasını, onun təşəkkül tarixinə və inkişaf
mərhələsinə nəzər yetirilməsini tələb edir. “Dünya təsərrüffatı” nədir? Sualına aydınlıq gətirək.
Dünya təsərrüfatı – qarşılıqlı əlaqə və asılılıqda olan, BƏB və BİM sisteminə qoşulmuş milli
iqtisadiyyatların məcmusudur. Burada söhbət milli iqtisadiyyatların sadəcə mexaniki cəmindən getmir. Məhz
beynəlxalq əmək bölgüsü və kooperasiyası və BİM sisteminə qoşularaq əlaqə və asılılıqda olan milli
təsərrüfatların vəhdəti dünya iqtisadiyyatını təşkil edir. Dünya təsərrüfatı çox sürətlə dəyişən dinamik bir
sistemdir. Bu qlobal sistem iki alt sistemin vəhdətini təşkil edir: Milli iqtisadiyyatlar və onları bütöv sistemlə
əlaqələndirən BİM. Beləliklə dünya təsərrüfatı daim hərəkətdə olan, inkişaf edən beynəlxalq əlaqələrə və
mürəkkəb olan, inkişaf edən beynəlxalq əlaqələrə və mürəkkəb qarşılıqlı təsirlərə malik, bazar iqtisadiyyatının
obyektiv qanunları əsasında fəaliyyət göstərən milli iqtisadiyyatların məcmusudur. Bu məcmu əsasında həddən
artıq ziddiyətli, bununla yanaşı az və ya çox dərəcədə vahid dunya iqtisadi sistemi formalaşır.
Özünün formalaşması və inkişafında dünya təsərrüfatı uzun və mürəkkəb yol keçmişdir. Dünya
iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafı BİM-in təkamülü ilə sıx əlaqədardır.
BİM-dünya təsərrüfatının təşəkkülündən xeyli əvvəl meydana gəlmişdi. O dünya təsərrüfatının
formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Dünya təsərrüfatının formalaşması dedikdə burada, yalnız ayrı-ayrı
ölkələrin iqtisadiyyatlarının sadəcə cəmində ibarət olan dünya təsərrüfatı deyil, dünya bazarının yaranması və
inkişaf nəticəsində meydana gələn yeni iqtisadi reallığa uyğun düny təsərrüfatı nəzərdə tutulur. Tədricən dünya
ölkələri arasında BİM-in genişlənməsi və inkişafı dünya təsərrüfatını formalaşdırır və inkişaf etdirir.
Büləliklə dünya təsərrüfatının mövcudluq və inkişaf forması kimi BİM, onun reallaşma mexanizmi çıxış
edir.
Dünya iqtisadiyyatının inkişafı prosesində bu kifayət qədər əsaslı əks olunur.
Bir çox tədqiqatçılar dünya təsərrüfatının meydana gəlməsini hələ qədim Roma dövrünə aid edirlər.
Onlar hesab edirdilər ki, Roma İmperiyası o dövrün ümumdünya təsərrüfatı sistemini təşkil etmişdir. Dünya
təsərrüfatının meydana gəlməsinin birinci mərhələi (XVI-XIX əsrlər) əsasən müstəmləkə malları və beynəlxalq
ticarətin sürərli inkişafı ölkələr arasında xarici ticarət münasibətlərinin məcmusu kimi başa düşülür və
beynəlxalq əmtəə dövriyyəsi və ticarət kapitalının tətbiqi sferası ilə məhdudlaşırdı. Dünya təsərrüfatının
mrəhələsi (1870-1913-cü illər) hər şeydən əvvəl Qərbi Avropada sənaye çevrilişinin baş verməsi, istehsal
vasitələrinin inkişafı nəticəsində istehsalın beynəlmililəşməsi ilə xarakterizə olunur.
Dünya təsərrüfatının inkişafının üçüncü mərhələsi birinci dünya müharibəsinin başlanması və ikinci
dünya müharibəsinin bitməsi arasındakı müddəti əhatə edir.
1917-ci ildə baş verən çevriliş Rusiyanı təsərrüfat sistemindən çıxartdı. Beləliklə dünya təsərrüfatı
dünya kapitalist və dünya sosialist təsərrüfatı olaraq iki hissəyə bölündü. Bu proses nəticəsində elmi
ədəbiyyata.
“Ümumdünya təsərrüfat” anlayışı daxil oldu.
Dördüncü mərhələ İkinci dünya müharəbəsinin bitməsi ilə 90-cı illərə qədər olan mərhələni əhatə edir.
Bu mərhələ BİM-in yenidən qurulması və ya xarici iqtisadi əlaqələrdə əvvəllər pozulmuş Beynəlxalq iqtisadi
intiqamın bərpa olunması, malların, xidmətlərin və istehsal amillərinin ölkələr arasında hərəkətiin azalması
mərhələsi kimi xarakterizə edilə bilər.
Dünya təsərrüfatının inkişafının beşinci mərhələsinin başlanğıcı 90-cı illərin əvvəllərində hesab edilir.
Qeyd etməliyik ki, dünya iqtisadiyyatında vahid iqtisadi birliyin xüsusiyyətləri məhz bu mərhələdə əldə
olunmağa başlamışdır. Onun inkişafının əsas faktorları kimi SSRİ-nin dağılması, mərkəzi və Şərqi Avropanın
keçmiş sosialist ölkələrinin bazar iqtisadiyyatı əsasında inkişafa keçməsi, dünyada inteqrasiya proseslərinin
inkişafı, həmçinin dünya təsərrüfatının subyekti kimi beynəlxalq korperasiyaların rolunun artması çıxış edir.
Qlobalaşma prosesinin əsas forması olan iqtisadi qloballaşmanın özəyini ölkələrin qarşılıqlı iqtisadi
inteqrasiyası təşkil edir.
İqtisadi inteqrasiya dövlətlərin təsərrüfat və siyasi cəhətdən elə birləşməsidir ki, bu birləşmədə milli
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təsərrüfatlar arasındakı əmək bölgüsü müxtəlif səviyyələrdə həyata keçirilir. Belə iqtisadi əməkdaşlıq müxtəlif
ölkələr arasında müstəqillik, bərabərlik prinsipi ilə bir-birinin daxili işlərinə qarışmadan bu ölkələrin qarşılıqlı
səmərə prinsipi əsasında iqtisadi və elmi-texniki əlaqələrinin birlikdə razılaşdıraraq həyata keçirilməsindən
ibarətdir ki, bunun da özəyində beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi durur.
Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya əmtəə və xidmətlərin sərbəst hərəkəti, kapital və işçi qüvvəsinin
beynəlxalq hərəkəti, birgə iqtisadi, valyuta-maliyyə, elmi-texniki, sosial, xarici və hərbi siyasətin razılığı ilə
həyata keçirilməsinə əsaslanır. Dünya dövlətləri bu yolla öz istehsal güclərinin, istehsalın səmərəliliyinin
artırılmasına nail olur və bunların məntiqi göstəricisi kimi əhalinin rifah halının yüksəlməsinə cəhd edirlər.
Qloballaşmanın özəyi olan beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın əsası beş mərhələdən ibarətdir.
1. Azad ticarət zonası;
2. Gömrük ittifaqı
3. ümumi bazar.
4. İqtisadi ittifaq.
5. İqtisadi və valyuta ittqifaqı.
Müvafiq inteqrasiyanın beş pilləsini hələlik Avropa Birliyi keçmişdir.
Müasir dünya iqtisadiyyatının daha mühüm inteqrasiya birlikləri kimi 25 Avropa ölkəsini birləşdirən
Avropa Birliyi (AB), Kanada, ABŞ və Meksikanın daxil olduğu Şimali Amerika Azad Ticarət zonası
(NAFTA); Cənub Şərqi Asiya ölkələrinin Assosasiyası (ASEAN) və s. çıxış edir.
İqtisadi qloballaşmanın 2 əsas komponenti var. 1) Qlobal bazarın yaranması. 2) İstehsalın qloballaşması.
Qlobal bazar tarixən bir-birindən ayrı olan milli bazarların bir yerə cəmləşdiyi nəhəng çətirdir. Müxtəlif
ticarət nişanlarının bütün dünyada istehlak məhsulu kimi qəbul olunması qlobal bazarın ən bariz nümunəsidir.
Zövq və seçimlərin müxtəlifliyi qloballaşmaya ən böyük maneə kimi görünsə də artıq qloballaşma dünyada
xüsusi vahid zövq, dəb və seçim meydana gətirmişdir. Qlobal bazarın ən əsas xüsusiyyəti budur ki, daxili
bazarda bir-birinə rəqib olan TMŞ-lər artıq vahid dünya bazarı uğrunda rəqabət aparırlar, həmçinin əksinə yerli
bazara daxil olan xarici rəqiblərə qarşı mübarizə aparırlar.
İstehsalın qloballaşması istehsalın xərc və keyfiyyət üstünlüklərindən yararlanmaq üçün müəssisələrin
öz məhsullarını müxtəlif ölkələrdə istehsal etməsidir. Odur ki, bu gün dünyada TMŞ-lər tərəfindən istehsal
olunan məhsulları konkret olaraq amerikan malı, fransız malı, yapon malı deyil dünya malı kimi xarakterizə
etmək daha doğru olar.
İqtisadi qloballaşma kapitalın hərəkətini sürətləndirən və yeni ideyaların tətbiqini təmin edən vahid
qlobal maliyyə və informasiya məkanının formalaşması və inkişafı prosesidir. Tanınmış alim Manuel Kastelsə
görə dünya iqtisadiyyatının qloballşaması anlayışı dünya təsərrüfatının inteqrasiyası anlayışından daha
genişdir.
Qloballaşma müəyyən dərəcədə dünya təsərrüfat əlaqələri çərçivəsinin genişlənməsi, onun artımının
kəmiyyət prosesi kimi çıxış etməklə yanaşı müasir dünya iqtisadiyyatına yeni keyfiyyət verir, onun inteqrasiya
prosesini gücləndirir.
Qlobalaşma prosesinə iki tərəfdən yanaşmaq olar.
Makroiqtisadi S\səviyyədə qloballaşma ölkələrin və ayrı-ayrı regionların öz sərhədlərindən kənarda
iqtisadi fəaliyyətə səy göstərməlidir. Bu cür səviyyələrə təkan verən amillər kimi isə liberallaşmanı, ticarət və
investisiya maneələrinin aradan qaldırılmasını, azad iqtisadi zonaların yaradılmasını və s. göstərmək olar.
Mikroiqtisadi səviyyədə qloballaşma dedikdə, müəssisənin fəaliyyətinin daxili bazar çərçivəsindən
kənara genişlənməsi başa düçülür. Sahibkarlıq fəaliyyətini çoxmilli istiqamətlənməsindən fərqli olaraq
qloballaşma dünya bazarının mənimsənilməsinə vahid yanaşma tələb edir.
Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması prosesi heç də problemsiz ötüşmür. Loballaşma ilk növbədə
sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin mövqelərini gücləndirir, onlara əlavə üstünlüklər verir, geridə qalmış ölkələrə
də öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, dünya iqtisadiyyatında layiqli yer tutmaq üçün müəyyən şərait yaradır.
“Qlobal problem” bir neçə əlamətinə görə digər iqtisadi və sosial problemlərdən fərqlənirlər ki, bunlar
aşağıdakılardır.
Birimcisi onların ümumbəşəri məzmuna malik olmasıdır. Bu əlamət qlobal problemi bəşəriyyətin
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gələcəyi ilə formalamış sivilizasiyanın saxlanılması və inkişaf etdirilməsi amilinə və qarantına çvirir.
İkinci əlamət qlobal problemlərin əhalisinin sayından, sosial-iqtisadi quruluşundan iqtisadiyyatının
vəziyyətindən, coğrafi mühitindən, elmi-texniki inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq bütün dövlətlər üçün
səviyyəcə universal və kəskin olmalıdır.
Üçüncü əlamət qlobal problemlərin kompleksliliyidir. Bu əlamət hər bir problem daxilində təbii-coğrafi,
elmi-texniki, sosial-iqtisadi və siyasi aspektlərin xüsusi qarşılıqlı təsirdə olmasını xarakterizə edir.
Dördüncü əlamət, problemlərin dinamik formasıdır. Bu o deməkdir ki, hər jansı konkret problemlərin
digər problemlər daxilində yeri və tutduğu mövqe dəyişkəndir. Elə hal ola bilər ki, dünya dövlətlərinin birgə
əməkdaşlığı nəticəsində hər hansı bir ixtiyari götürülmüş problemin kəskinliyi azalsın və hətta heçə ensin və
yaxud da əksinə ümumi dil tapmadıqda lap elə xırda görünən problem şaxələnsin və bütün bəşəriyyəti
bürüsün.
Bu göstərdiyimiz əlamətlər qlobal problemləri digər problemlərdən fərqləndirən əlamətlərdir.
Dünya iqtisadiyyatının müasir dövrünün xarakterik xüsusiyyətlərindən ən başlıcası keyfiyyətcə yeni və
bir-biri ilə sıx əlaqədə olan qlobal problemlərin meydana gəlməsi və kəskinləşməsidir. Bu isə dünya əhalisinin
durmadan artması və yüksək templə sürətlənən elmi-texniki inqilabıdır. Nəzərə almalıyıq ki, elmi-texniki
inqilab bütün ölkələrdə eyni templə, eyni səviyyədə inkişaf etmir.
Deməli bir və bir qrup ölkənin elmi-texniki nəaliyyətlərdən düzgün istifadə etməməsi bütün bəşəriyyət
üçün problemlər yarada bilər.
Qlobal problemlərin həlli üçün ölkələrin səylərinin birləşirilməsi müxtəlif yollarla baş verir.
İkitərəfli və çoxtərəfli sazişlər, beynəlxalq təşkilatların yaradılması və fəaliyyəti, iqtisadiyyatın və
texnologiyanın müxtəlif sahələrində layihələrin birgə maliyyələşdirilməsi və həyata keçirilməsi, beynəlxalq
xeyriyyəçilik və s.
Qloballaşma dövlətlər tərəfindən düşünülmüş iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsini tələb edir. Bu cür
iqtisadi siyasət daxili və xarici iqtisadi siyasətin dialektik vəhdətini və qarşılıqlı əlaqəsini nəzərə almalıdır.
Dünya iqtisadiyyatının vəhdəti və bütövlüyü ilə yanaşı onun ölkələr arası ziddiyyətləri də vardır ki,
bunlar aşağıdakılardır:
a) dünya bazarındakl rəqabətlə bağlı beynəlxalq iqtisadi inkişafın 3 mərkəzi arasında Şimali Amerika
(ABŞ başda olmaqla), Qərbi Avropa və Asiya Sakit okean regionu (Yaponiya başda olmaqla).
b) Sənayecı inkişaf etmiş. “Şimali və inkişaf etməkdə olan “Cənub” ölkələri arasında.
c) Sənayeə inkişaf etmiş “Qərb” və keçmiş sosialist düşərgəsi “Şərq” ölkələri arasında.
d) Yeni sənaye ölkələri ilə inkişaf etmiş ölkələr arasında.
e) Yeni sənaye ölkələri ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında.
Beləliklə, İqtisadiyyatın qloballaşması-beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın ali formasıdır.
Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması prosesi dövlətlərarası və beynəlxalq iqtisadi birliklərin yaradılması
və fəaliyyət göstərməsində, eləcə də müasir cəmiyyətdə beynəlxalq iqtisadi institutların və transmilli şirkətlərin
müydana gəlməsi və inkişafında təzahür olunur.
Ümuçiyyətlə Qlobal iqtisadi inkişafın aşağıdakı müasir istiqamətlərini qeyd etmək lazımdır.
1. Texniki-iqtisadi inkişaf
2. Teoiqtisadi dəyişikliklər
3. Yeni dünya qaydası
Müasir texniki iqtisadi inkişafı Elmi-Texniki Tərəqqinin yüksəlişi, əsas istehsal amilıərinin
intellektuallaşması xarakterizə edir.
Texnologiyalar, avadanlılar, mütəxəssis hazırlığı, istehsalın təşkili istiqamətində yeni biliklərin payı,
inkişaf etmiş ölkələrin UDM-ində 70-80% təşkil edir.
Müasir iqtisadi artımın mühüm xüsusiyyəti idarəetmə praktikasında fasiləsiz innovasiya prosesinə
keçidlə müəyyənləşir.
XXI əsrin ortalarında geoiqtisadi rəqabətləri təyin eəcək müqayisəli üstünlükləri formalaşdıran yeni
texnoloji ukladın təməl quruculuğu artıq başlanmışdır.
- Milli rəqabət üstünlüklərini təyin edən amillər
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- Əhalinin təhsili və sağlamlığının mühazirəsi
- Elmin inkişafı
- İnformasiya mühitinin dolğunlaşması və ona giriş imkanlığı
- Hər bir şəxsin qurucu yaradıcılıq imkanlarının açılması üçün şəraitin yaradılması
- Ətraf mühitin təmizliyi və həyatın yüksək keyfiyyəti
- Yeni texnoloji ukladın əsas istehsal-texniki sistemlərinin inkişafı.
Yeni Dünya qaydası: Dövlət hakimiyyətinin beynəlxalq institutlar tərəfindən nəzarətə götürülməsi.
Prosesin əsas metodu:
- Ölkələrin xarici iqtisadi mübadilədə qeyri-ekvivalent rejimə və borc asılılığına salınması
- Milli elitaları siyasi, ideoloji və material asılı vəziyyətə gətirilməsi.
- Transmilli kapitalın azad hərəkətini əngəlləyən maneələrin aradan qaldırılması
- Ölkələrin, kontinentlərin öz iqtisadi maraqları dairəsinə salınması.
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AZƏRBAYCANDA TURİZM İNFRASTRUKTURUN İNKİŞAFININ İCTİMAİ – ÖZƏL
ƏMƏKDAŞLIQINİN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİ
Məqələdə Azərbaycanda turizm infrastrukturun inkişafı sahəsində dövlət və təsərrüfat subyektləri
arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişaf perspektivləri araşdırılır,əməkdaşlıgın mümkün istiqamətləri və
formaları müzakirə olunur.
Açar sözlər: ictimai – özəl əməkdaşlıq, turizmin inkişafı, ictimai-özəl əməkdaşlıqının mexanizmi,
turizmin infrastrukturu, turizmin dövlət tənzimlənməsi.
Президент АР И. Алиев назвал развитие не нефтяного сектора одним из приоритетных направлений социально-экономической политики, подчеркнув, что «у Азербайджана сильная экономика. Но мы
должны стремиться к тому, чтобы развивались не нефтяной, промышленный секторы, секторы сервиса
и туризма. Туризм – это постоянный источник доходов. Просто, должна быть инфраструктура. Дороги,
аэропорт, конечно же, все другие инфраструктурные проекты – вода, канализация, газификация, электроэнергия, отели и высокий сервис»(1) .
Именно туризм, являясь катализатором социально – экономического развития страны, служит
толчок для становления территорий, обеспечивая приток инвестиций, формирование новых рабочих
мест, активизируя производство местных товаров и продуктов, строительство гостиничных комплексов
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и других объектов инфраструктуры и коммуникаций.
Актуальность и важность развития туристической инфраструктуры на сегодня в Азербайджане
является одним из приоритетных задач, требующих наиболее решительных проектов. С экономической
точки зрения урегулирование этой задачи зависит от привлечения значительного количества капиталовложений, использования особых льгот и налогов, направленных на формирование различных объектов и элементов инфраструктуры. Интенсивность развития инфраструктуры туризма, в итоге, приводит к значительному повышению прибыли от индустрии туризма, что способствует экономическому
росту страны и благосостоянию граждан.
Следовательно, эффективное комплексное развитие инфраструктуры туризма, как основы туристской индустрии, осуществимо лишь только при поддержке государства, активизирующих приток
инвестиций, а также развитие внутреннего и въездного туризма.
Таким образом, туризм должен стать полноценно – стабильной сферой деятельности страны. Однако для достижения этой цели, необходимо проведение как комплексно – системных мероприятий по
усилению государственного регулирования туристской деятельностью, так и по регулированию отношений между государством и хозяйствующими субъектами.
Туризм – это деятельность, в которой фигурируют многие хозяйствующие субъекты, вследствие
чего в обязанность государства входит стимулирование, планирование, координирование, установление законодательной и нормативно – правовой базы для более успешного развития туристской отрасли.
Государство – стабилизатор, движущая сила функционирования туристского рынка. В задачи
государства входят обозначение государственной политики в области туризма, формирование имиджа
страны, обеспечение безопасности туристов, усиление научных исследований в области туризма, стандартизация, сертификация и лицензирования туристской деятельности, активизирование государственного сектора в инвестировании инфраструктуры для восстановления и строительства туристских объектов, улучшение системы обслуживающего персонала и многое другое. И в каждой стране государственное регулирование туристской деятельности происходит по разному.
Во многих зарубежных странах регулирование туристской деятельности выполняется, в частности, при участии государственного и частного секторов. Как показали результаты исследований, проведённых Всемирной туристической организацией (ВТО), в ходе развития международного туризма
обнаружилось возрастающее участие частных организаций при поддержке государства.
Следует отметить, что в Азербайджане на сегодня в туристской сфере, особенно в развитии туристской инфраструктуры, существуют определённые источники формирования нового вида отношений между государством и хозяйствующими субъектами, основывающихся на принципах синергизма и
взаимодействия. Эти отношения выражаются в создании государственно – частного партнёрства
(ГЧП), которые, к сожалению как показывают исследования, в Азербайджане практически не используются. Хотя маркетинг многих стран с наивысшим уровнем распространения ГЧП показывают о его
позитивном влиянии на экономику страны в целом. В особенности, преимущественно в период бюджетного дефицита и финансово – экономического кризиса, общие замыслы, реализуемые государством
и бизнесом, дают возможность сэкономить государственный бюджет вплоть до 15, 16%.
Государственно-частное партнёрство в мировой практике понимается двояко. Во-первых, как система отношений государства и бизнеса, которая широко используется в качестве инструмента национального, международного, регионального, городского, муниципального экономического и социального развития. Во-вторых, как конкретные проекты, реализуемые совместно государственными органами
и частными компаниями на объектах государственной и муниципальной собственности (2, с.6). С помощью ГЧП регионы и муниципалитеты могут решать свои проблемы намного эффективнее, качественнее и намного быстрее.
Существует множество определений ГЧП. Более детальное определение ГЧП даётся В.Г. Варнавским: «Государственно-частное партнерство представляет собой юридически закреплённую форму
взаимодействия между государством и частным сектором в отношении объектов государственной и
муниципальной собственности, а также услуг, исполняемых и оказываемых государственными и муни-
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ципальными органами, учреждениями и предприятиями, в целях реализации общественно значимых
проектов в широком спектре видов экономической деятельности» (2, с.18).
Однако наиболее полную формулировку даёт Всемирный банк: «ГЧП – это соглашения между
публичной и частной сторонами по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения дополнительных инвестиций и, что ещё более важно, как средство повышения эффективности бюджетного финансирования» (3).
В 2015 г., во время 48-го заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), посвящённым частным инфраструктурам в Азии, министр финансов Азербайджана С. Шарифов сказал:
«С 2006-го по 2015 год Азербайджан вложил 30 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры, в
том числе в создание социальной инфраструктуры… Азербайджан в настоящее время продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры, но финансовые запасы любого государства не бесконечны.
Поэтому есть необходимость в привлечении дополнительного капитала. Модель государственночастного партнерства является одним из путей решения этой проблемы. Но сначала нужно решить
проблему отсутствия соответствующего законодательства и понять, по каким правилам осуществляется
это партнерство».
Министр также отметил, что Азербайджан заинтересован перенять опыт в государственночастном партнёрстве у таких стран, как Филиппины и Индонезия, уже создавших специальные ведомства, которые представили соответствующие правила государственно-частного партнёрства (4).
Анализ более 900 зарубежных проектов в странах с разным экономическим развитием (США,
Канада, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Италия и т.д.), реализованных с помощью экономической договорной формы ГЧП, показал, что такие партнерства успешно применяются в транспортной (автодороги, железные дороги, аэропорты, порты, трубопроводный транспорт) и социальной
инфраструктуре (здравоохранение, образование, развлечение, туризм), ЖКХ (водоснабжение, электроснабжение, очистка воды, газоснабжение и др.), в других сферах (оборона, объекты военной сферы) (5).
Лидирующей является, конечно, транспортная инфраструктура, за ней с небольшим отрывом следует
социальная инфраструктура.
В международной практике существует очень много различных моделей, форм и типов осуществления партнёрских отношений между государством и частным сектором. Так, российским экономистом В.Г. Варнавским предлагается следующая классификация форм ГЧП, которая приведена
ниже в таблице 1 (2,с. 38).
В Соединенных Штатах Америки существует следующая классификация типов (англ.
«types»)ГЧП: O&M: «Эксплуатация и содержание»; OMM: «Эксплуатация, содержание и управление»;
DB: «Проектирование и строительство»; DBM: «Проектирование, строительство и содержание»; DBO:
«Проектирование, строительство и эксплуатация»; DBOM: «Проектирование, строительство, эксплуатация и содержание»; DBFOM: «Проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация и содержание»; DBFOMT: «Проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация, содержание и
передача»; BOT: «Проектирование, эксплуатация и передача»; BOO: «Строительство, владение и передача»; BBO: «Покупка строительство и эксплуатация»; «Застройщик финансирует»; EUL: «Расширенная аренда»; LDO или BDO: «Аренда-развитие-эксплуатация» или «Строительство - развитие - эксплуатация»; «Аренда/покупка»; «Продажа с условием получения в аренду»; «Аренда с освобождением от
налогов»; «Строительство под ключ» (6).
При этом отмечается, что «ни один из проектов ГЧП в точности не повторяет другой». Отсюда
следует, что предложенный список форм ГЧП не является основательным.
Большим прорывом для развития государственно – частного партнёрства в республике послужил указ
Президента Азербайджана И.Алиева « О создании в Азербайджанской Республике особых экономических зон» (№ 538 – 06.03.2007). В Указе отмечена важность создания особых экономических зон для
решения социально-экономических проблем, ускорение интеграционных процессов, применение элементов инновации, прежде всего в реальных секторах экономики страны, в том числе в области информационных технологий, туризма и прочих.
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Таблица 1 - Классификация основных форм ГЧП.

Так, основная цель создания в стране особых экономических зон туристско – рекреационного
типа - это развития туризма и санаторно – курортной сферы на основе ГЧП, посредством стимулирования инвестиций в особо важные объекты туристской инфраструктуры.
Кроме того, регулирование отношений между государством и хозяйствующими субъектами для
нашей республики становится ещё более актуальным в связи с осуществлением больших проектов, таких как проект многофункциональной магистрали Север-Юг и ТРАСЕКА (возрождения исторического трансконтинентального маршрута Великого шёлкового пути), проведение Европейских игр 2015,
Исламские игры 2017, госпрограммы по социально – экономическому развитию регионов республики,
планы развития туристической инфраструктуры. А созданное в 2013 году Конгресс – бюро Азербайджана стало результатом ГЧП между брендовыми отелями страны и министерством культуры и туризма. И, конечно же, организатором большинства проектов ГЧП является государство, играющий главную роль в этом партнёрстве.
На сегодня в Азербайджане имеется определённый положительный опыт государственного регулирования в сфере туризма в формировании эффективного механизма привлечения инвестиций в сферу
туризма на основе государственно-частного партнерства.
Так повышенную заинтересованность в республике по использованию механизмов ГЧП демон-
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стрирует сотрудничество с иностранными странами для создания объектов туристской индустрии. Это
реализации совместных азербайджанско – российских, корейских, американских, английских инвестиционных проектов, азербайджанско – турецких инвестиционных проектов, это крупные инфраструктурные проекты с французским финансовым институтом, и т. д. Президент И. Алиев 29 января
2015 г., участвуя в открытии отеля «Park Chalet Shahdag», заявил: «В Азербайджане создание туристических мест развивается в таком направлении: государство создаёт инфраструктуру, прокладывает дороги, обеспечиваются все коммуникации, а частный сектор, в свою очередь, организует инвестиции (7).
Как свидетельствует опыт развития туризма, даже в развитых странах, основным фактором для
формирования туризма является именно наличие инфраструктуры, для создания которой требуются
огромные инвестиции. Усовершенствование инфраструктуры имеет определяющее влияние на экономическую значимость международного туризма в каждой стране. Одной из основных трудностей, связанных с формированием, функционированием и развитием туристского комплекса, является наличие
естественного противоречия: «туризм требует развитой инфраструктуры → развитие инфраструктуры
требует инвестиций → инвестиции требуют обеспечения их возврата и возможность прироста их величины, а также устранения риска» (8).
Инвестиции в туристический сектор поступают или от частного и государственного секторов
экономики, или от международных организаций. И действительный объём финансовой помощи, предоставленный туризму государством, устанавливается важностью туристского сектора в экономике данной страны.
Туризм - это ответственный и рискованный бизнес мирового значения с очень жёсткой конкуренцией. Для того чтобы заняться этим бизнесом, нужны миллиарды долларов капиталовложений и
большая терпимость в ожидании их возвращения. Поэтому инвесторам, реализующим проекты с применением государственно-частного партнёрства, следует быть уверенным в возврате своих инвестиций. Они могут обеспечиться за счёт доходов, выполняемых за реализацию проекта, за счёт эксплуатации построенного объекта и др.
Кроме того и государство должно быть обязательным партнёром хозяйствующему субъекту для
успешного достижения государственно-частного партнёрства. Но при этом государство должно платить только за достижение предварительно установленного в контракте результата, а не за работу. В
свою очередь, это способствует привлечению местных предпринимателей, которые лучше всех знают
свой регион, эффективно используют объекты, а также развитию в стране малого и среднего бизнеса.
В новых условиях развития отечественной экономики функционирование форм и моделей ГЧП
становятся по преимуществу системой активизирования, взаимодействия и координирования соответствующих механизмов эффективного роста туризма, способными результативно налаживать туристский комплекс региона.
Как свидетельствует международный опыт, реализация проектов между государственным и
частным секторами обеспечивает существенную экономию бюджетных средств.
Для успешного осуществления проектов ГЧП принципиальную важность имеет, в частности,
вопрос разграничения рисков между государственным и частным партнёром. Более того, многие
неудавшиеся модели реализации программ ГЧП связано с нарушением сторонами обязательств о разграничении предполагаемых рисков, когда и тот и другой участник проекта ГЧП старается возложить
ответственность на партнёра. Особенно высоки эти риски в проектах ГЧП в сфере развития социальной
инфраструктуры, а именно транспортной инфраструктуры, где очень трудно прогнозировании транспортных потоков.
Однако анализ отечественного опыта ГЧП показывает, что программы Азербайджана и существующее законодательство абсолютно ускорять развитие инфраструктуры социальной сферы не в состоянии, так как важнейшие меры поддержки определены в государственных программах. А полномочия частного сектора ограничены небольшими рамками, в которые не входят капиталоёмкие проекты с
длительными сроками окупаемости. Это такие функции, как регулирование и управление, так и строительство, эксплуатация, реализация объектов туристской инфраструктуры, которые способствуют эф-
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фективному развитию индустрии туризма и разумному употреблению ресурсами. Основная проблема
расширения рынка проектов ГЧП в нашей стране заключается в отсутствие конкретной проектной деятельности администраций в этом масштабе.
На 38-ом Заседании Комитета по экономическим, торговым, технологическим и экологическим
вопросам, состоявшемся в г. Нови Сад (Сербия) 18 апреля 2012 г., была рассмотрена тема «Роль государственно-частного партнерства в устойчивом экономическом развитии стран ЧЭС», в состав которого входят Азербайджан, Греция, Молдова, Румыния, Россия и др. Было отмечено, что «ГЧП относится
к долгосрочным договорным партнёрским отношениям между структурами государственного и частного сектора,
В докладе также было сказано, что «Принятие нормативных документов в Азербайджане по развитию предпринимательства и дальнейшее улучшение механизма государственного финансирования
предпринимателей укрепило доверие среди деловых кругов и стимулировало предпринимательскую
активность, особенно в отношении создания нового бизнеса в регионах. Так, в соответствии с указом
Президента страны были утверждены правила Фонда поддержки предпринимательства Азербайджанской Республики и процедура использования фондов Азербайджанского национального фонда по поддержке предпринимательства. Благодаря этим резолюциям, увеличилось количество льготных кредитов для предпринимателей, процентная ставка по кредитам уменьшилась с 7% до 6%, а время рассмотрения заявок было определено в 25 дней. Таким образом, ещё больше расширились возможности получения кредитов для предпринимателей. В соответствии с требованиями рынка в стране продолжается
развитие малых предприятий. Соответствующей резолюцией Кабинета министров Азербайджанской
Республики были утверждены новые критерии лимитов для малых предприятий в зависимости от видов экономической деятельности» (9, с. 19).
Необходимо отметить, что в условиях рыночных отношений главную роль в ГЧП играет экономический интерес. И в сфере туризма экономические интересы местных и региональных органов власти и хозяйствующих субъектов зачастую не соответствуют.
Если к экономическим интересам государственных органов власти в регионах относятся: формирование регионального и местного бюджетов; достижение экономической стабильности и развития
приоритетных отраслей в данной местности; повышение уровня доходов и качества жизни населения;
(9, с. 37). То есть сущность этих интересов связано с повышением и улучшением качества предоставляемых инфраструктурных услуг населению туристского региона. То экономические интересы частных
предприятий туристского бизнеса - это, прежде всего, стабильное получение и увеличение доходов от
проектов. Отсюда, туристские предприятия, удовлетворяя всевозможные интересы потенциальных
потребителей, способствуя повышению занятости, тем не менее, уменьшают расходы на социальные
нужды. И всё это для получения прибыли. В связи с этим существует необходимость решения разногласий в экономических интересах ГЧП для дальнейших плодотворных взаимоотношений.
Важной проблемой во взаимодействии государственных и предпринимательских структур в сфере туризма является и проблема эффективного использования природных ресурсов, которая оказывает
влияние на деятельность всех субъектов, функционирующих на данной территории.
Как мы знаем, в некоторых регионах Азербайджана – Апшеронском, Гёйгёльском, Ленкоранском, Закатальском, Шекинском, Шемахинском, Исмаилском, Гусарском, Кахском, Нахичеванском и
др. находятся природные заповедники, национальные парки, культурно – исторические достопримечательности, представляющие собой мировую известность. Другими словами, эти районы являются особо охраняемой природной территорией, что является и одной из существенных зон разделения экономических интересов субъектов хозяйствования с государственными структурами.
В качестве решения этой проблемы должна выступить туристская рента за употребление природно-рекреационных и туристских объектов на территории региона, которая в свою очередь посодействует продвижению туристской отрасли за счёт собственных финансовых источников. Кроме того,
хозяйствующим субъектам, оказывающим помощь сохранению туристско – рекреационных ресурсов и
финансирующих экологические проекты, необходимо выделять определённые льготы.
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ГЧП - важный механизм привлечения внебюджетных инвестиций в развитие разных видов инфраструктуры. Такие механизмы наиболее интересны для туристического комплекса, поскольку партнёрские отношения государства и бизнеса наиболее активно развиваются в сфере расширения туристической инфраструктуры. Это когда государство финансирует развитие инженерной и коммуникационной инфраструктуры, а частный сектор инвестирует в строительство гостиниц, производит ремонт необходимой техники и т. д.
Инфраструктура туризма обеспечивает тесное единство трёх своих видов: социального (по удовлетворению потребностей туристов), производственного (получение прибыли от турбизнеса) и институционального (регулирование и мониторинг туристской сферы со стороны государственных и общественных структур) ( 11, с. 89).
Следовательно, дальнейшее развитие туризма в Азербайджане взаимосвязано с созданием здесь
развитой инфраструктуры, гарантирующей своевременную и качественную работу туристских предприятий.
Имеющиеся в туризме технологии дают возможность превратить любой регион или город в привлекательную и интересную территорию. Необыкновенные объекты культурно – исторического наследия представляют собой неиссякаемый источник для создания масштабных проектов их туристического использования. Совершенствование туристической инфраструктуры культурно-исторических центров является наиважнейшей стратегической задачей для Азербайджана, поскольку одним из востребованных в республике считается именно культурно – познавательный туризм. В решение этой задачи
большую роль могут оказать создание новых инструментов финансирования, такие, как модели ГЧП.
Всегда частный бизнес интересовался и увлекался новыми объектами инвестирования. Но решение такого рода проблем усложнялся вопросами кредитования, финансирования и окупаемости, в связи
с чем, стало необходимость создания государственно-частного партнёрства. Важными формами государственно-частного партнёрства, как правило, являются: государственные контракты, арендные отношения, финансовая аренда (лизинг), государственно-частные предприятия и концессионные соглашения.
ГЧП в области развития культуры и улучшения инфраструктуры – это сохранения, реставрация,
реконструкция и использование объектов культурного наследия, это инфраструктурное строительство,
прилегающих к ним территорий, это управление памятниками культуры и истории.
Необходимо отметить, что государственно-частное партнёрство в рамках реализуемых проектов
в сфере туризма заключается в совместном вложении инвестиций в развитие той или иной территории
в интересах развития туристской отрасли региона. На территории каждого региона Азербайджана
должна быть сформирована своя стратегия создания механизма ГЧП в целях развития туристкой отрасли, принимающая во внимание региональную особенность и включающая стратегию социальноэкономического развития данной территории.
Мировой опыт ГЧП свидетельствует о том, что во многих странах туризм стал одной из сфер
использования партнёрства государства и бизнеса. Необходимость такого партнёрства имеется и в
нашей стране, особенно в период экономического кризиса. Без государственной поддержки не возможно развитие отечественного турбизнеса. Поэтому сегодня государство и бизнес должны консолидироваться. Турбизнесу нужна поддержка в получении кредитов на оптимально выгодных условиях для
реализации совместных проектов и в основном на развитие туристической инфраструктуры, в продвижении турпродукта, в частности, за рубежом. Такой приемлемой формой регулирования местных,
региональных органов власти и турбизнеса в сегодняшних условиях может быть муниципальночастное партнёрство.
Особо следует отметить, что фактически во всех госпрограммах регионального развития Азербайджана туризм является одним из приоритетных направлений. Значимость ГЧП в туристской сфере
определена тем, что у государства и туристских предприятий существуют взаимные интересы - это
улучшения условия и повышение качества жизни местного населения, это проблемы туристского, социально-экономического и экологического развития регионов.
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Таким образом, благополучное развитие туризма в республике может быть урегулировано только лишь с помощью эффективно функционирующей инфраструктуры, организованной на комплексном
и продолжительном связи между различными субъектами рынка.
Литература:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

http://www.trend.az/business/economy/2315080.html
Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство: теория и практика / В.Г. Варнавский,
А.В. Клименко, В.А. Королев и др.// Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом ГУВШЭ, 2010. – 287 c.
Delmon J. Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and Risk. The
World Bank and Kluwer Law International. 2009. P. 7.
http://vesti.az/news/246861
The University of Melbourne. Department of Civil & Environmental Engineering. National PPP Forum
— Benchmarking Study, Phase II. Report on the performance of PPP projects in Australia when compared with a representative sample of traditionally procured infrastructure projects. 2008. 17 December.
The National Council for Public-Private Partnerships. Types of Partherships. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.ncppp.org/ppp-basics/types-of-partnerships/
http://www.1news.az/chronicle/20150129055845444.html
Виноградова М.В., Мазаева Н.П. и др. Основы стратегического планирования развития инфраструктуры регионального туристского комплекса. М.: Маркетинг, 2006. 98 с.?
ДОКЛАД «Роль государственно-частного партнерства в устойчивом экономическом развитии
стран ЧЭС».
Орешин, В.П. Государственное регулирование национальной экономики (в вопросах и ответах) /
В.П. Орешин.- М.: ИНФРА-М, 2009. - 124с.
Криворучко, Л.В. Экономика и туризм: механизм взаимодействия и развития в условиях рынка /
Л.В. Криворучко, А.П. Скрыпкин. – Азов.: Изд-во ООО «ГИВЦ», 2000. – 185с.

415

Qalib QAFARLI,
müəllim, Bakı Dövlət Universiteti
MÜASİR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANDA SƏMƏRƏLİ BAZAR MÜHİTİNİN
YARADILMASINDA DÖVLƏTİN HƏYATA KEÇİRDİYİ İQTİSADİ FUNKSİYALARIN
ƏHƏMİYYƏTİ
Azərbaycanda müstəqillik elan olunduğu müddətdən etibarən ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin
təhlili aparılmışdır. Həmçinin dövlətin bu sahədə qəbul etdikləri normativ hüquqi aktların məqsədləri
göstərilmişdir. Ölkəmizdə iqtisadiyyatın iqtisadi yollarla tənzimlənməsini həyata keçirən orqanların fəaliyyəti
öyrənilmiş, həmin orqanların XX əsrin sonlarından etibarən dövlətin iqtisadi sisteminin, bazar iqtisadi
sisteminə inteqrasiya edilməsində həyata keçirdiyi funksiyalar qeyd edilmişdir. Son illərdə Azərbaycanda
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СТОИМОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
С провозглашения независимости от Азербайджана в анализе экономической политики в
стране. Цели нормативных правовых актов приняты государством в этой области. Регулирование
экономики в нашей стране, были отмечены экономической системы государства, рыночной
экономической системы реализованы в интегрированных функций власти, осуществляющие
экономическую деятельность таким образом, что были изучены, эти органы с конца ХХ века. В
последние годы, влияние Азербайджана на развитие производительных сил в экономической политике
страны была изучена.
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Since declaring independence from Azerbaijan in the analysis of economic policy in the country. The
objectives of the normative legal acts are adopted by the state in this area. Regulation of the economy in our
country, the authorities carrying out economic activities in ways that were studied, these bodies since the end
of the twentieth century, the state's economic system, market economic system implemented in the integrated
features were noted. In recent years, Azerbaijan's influence on the development of the productive forces in the
country's economic policy has been studied.
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Dövlət siyasi bir qurum olub, müəyyən sərhədlər daxilində yaşayan xalqın xüsusi sistemlə idarə
olunmasını özündə ehtiva edir. Dövlətin funksiyası dedikdə dövlət hakimiyyətinin reallaşdırılmasını, dövlət
fəaliyyətinin həmin istiqamət ilə sıx əlaqədə оlan məzmun, fоrma və metоdlarının birgə mövcudluğunu əks
etdirən münasibətlər nəzərdə tutulur. Dövlətin əsas vəzifələri, ölkədə ədaləti təmin etmək, əhalinin maddi və
mənəvi rifahını yüksəltmək, şəxsiyyətin hüquqi və sosial müdafiəsini yüksəltməkdir. Dövlətin funksiyaları
cəmiyyətin dövlət tərəfindən idarəetməsinin mahiyyət və sоsial məzmununu ifadə edən fəaliyyətinin əsas
istiqamətləridir. Hər bir dövlət öz funksiyasını daxili, xarici və müdafiə funksiyaları olmaq üzrə qeyd olunan
istiqamətlərdə həyata keçirir.
Dövlətin daxili funksiyaları aşağıdakılardan ibarətdir, İqtisadi, Sоsial, Ekоlоji və hüquq qaydasının
mühafizəsi. Tarixən hər bir dövlətdə iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi, inzibati və iqtisadi
metodlarla həyata keçirilmişdir. İqtisadiyyatın inzibati metodlarla tənzimlənməsi daha çox İnzibati amirlik
iqtisadi sistemində istifadə edilir. Bu sistemdə ədalətdən danışılsa da, praktikada sərt inzibatçılıq ədalətsizliyə
gətirib çıxarır və cəmiyyətdə baş verəcək ziddiyyətlərin daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Eyni zamanda
iqtisadiyyatın idarə olunmasındakı administrativ əngəllər təkrar istehsal fazaları arasındakı əlaqəni, mülkiyyət
hüququnu tamamilə pozur. İqtisadiyyatın idarə olunmasının yüksək dərəcədə dövlətin əlində cəmləşdirilməsi
dövlət aparatının bürokratikləşməsinə gətirib çıxarır. Bürokratik aparat vasitəsilə ölkə iqtisadiyyatını səmərəli
inkişaf etdirmək müasir dövrdə mümkün deyil. Çünki, təsərrüfatın idarə edilməsinin mərkəzləşdirilməsi ilə
istehsal və satış dövlətin inhisarına keçir.
Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar оlaraq hüquqi dövlətlərdə iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən
tənzimlənməsi, əsasən, inzibati metоdlarla deyil, iqtisadi metоdlarla həyata keçirilir. Yəni, dövlətin
iqtisadiyyatın idarə edilməsində yaxından iştirakı bir qədər məhdudlaşdırılır. Belə ki, mülkiyyətçinin azadlığı
və müstəqilliyi, istehlakçının sərbəstliyi və qiymətlərin sərbəstləşdirilməsi təmin edilir. [1, s. 15]
Bazar iqtisadiyyatında dövlətin rolu haqqında danışarkən ingilis iqtisadçısı C.M.Keynsin fikirlərinə
nəzər salmaq vacibdir. C.Keynsin fikirlərinə əsasən, bazar iqtisadiyyatı bütövlükdə təkmilləşən, özü özünü
tənzimləyən sistem kimi yox, əslində onun tərkibində müəyyən müddətlərdə böhran yaradan elementlərin
olduğu sübuta yetirilmişdir. C.Keyns qeyd edirdiki, kapitalist iqtisadiyyatının əsas çatışmaz cəhəti onun
sərbəstliyidir. Məhz buna görə də iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən idarə olunması, onun böhran və digər mənfi
proseslərdən qorunmasında başlıca vasitə kimi göstərilirdi. Ölkə iqtisadiyyatının artım səviyyəsini və
maksimum məşğulluğa nail olunması mənbəyini dövlət müdaxiləsində görən C.Keyns ideyasının
zənginliyinin, bu günlərdə yeni iqtisadi sistem quran müstəqil dövlətlər üçün, o cümlədən Azərbaycan
Respublikası üçün müstəsna əhəmiyyəti vardır. [2, s. 360]
Qeyd etdiyimiz kimi hər bir ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsi
bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi funksiyaların köməyi ilə daha məqsədə uyğun hesab edilir. Dövlətin
iqtisadi funksiyalarını amerika iqtisadçıları K.R.Makkоnell və S.L.Bryu aşağıdakı kimi təsnifləşdirmişdir.
- bazar sisteminin səmərəli fəaliyyətinə şərait yaradan ictimai mühitin və hüquqi bazanın təmin edilməsi,
- rəqabətin müdafiəsi,
- gəlir və sərvətlərin yenidən bölgüsü,
- milli məhsulun quruluşunu dəyişmək məqsədi ilə ehtiyatların bölgüsünü təkmilləşdirmək,
- iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi
Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən qısa müddət sonra, bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı olaraq yeni
hüquqi bazanın və iqtisadi mexanizmlərin yaradılması zəruri şərt idi. Bunun üçün ilk olaraq ölkədə yeni
iqtisadi sistemin normal fəaliyyət göstərməsi üçün müvafiq qanunvericilik aktları qəbul edilirdi. Qısa müddət
sonra 1995-ci ildə dövlətin ali qanunu olan Konstitusiyanın qəbul olunması, bazar sisteminin səmərəli fəaliyyət
göstərməsi üçün vacib addım oldu. Azərbaycan Respublikasının Kоnstitusiyasının 15-ci maddəsində
göstərildiyi kimi, “Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafına
şərait yaradır, azad sahibkarlığa təminat verir, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol
vermir.”
1995-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin
özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramının” təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanununun
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qəbul edilməsi ilə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı təsdiq edildi. Dövlət Proqramı
bazar iqtisadiyyatına keçid etmək üçün əsas vasitələrindən biri hesab edilirdi. Belə ki, sovet dövründə dövlət
mülkiyyətinə keçmiş müəssisələrin yeni iqtisadi sistemdə normal fəaliyyət göstərməsi, rəqabət qabiliyyətli
məhsul istehsal etməsi, həmçinin dünya bazarına məhsul çıxarması absurd görünürdü. Qeyd olunan proqramda
bu problemlərin aradan qaldırılması üçün yeni bir iqtisadi mühitin yaradılması və əlverişli hüquqi bazanın
formalaşdırılması qarşıya məqsəd qoyulmuşdu. Dövlət Proqramında özəlləşdirmənin məqsəd və vəzifələri,
dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi formalari, kiçik, orta və iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi, səhmdar və
payçı bankların özəlləşdirilməsi qaydaları göstərilmişdir. Həmçinin özəlləşdirməyə münasibətdə dövlət
mülkiyyət obyektləri beş növdə təsnifləşdirilmişdir, 1) Özəlləşdirilməsi qadağan olunan müəssisə və obyektlər
2) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı ilə özəlləşdirilən müəssisə və obyektlər 3) Azərbaycan
Respublikası Nazirlər, Kabinetinin qərarı ilə özəlləşdirilən müəssisə və obyektlər 4) Yerli icra hakimiyyəti
orqanları ilə razılaşdırılaraq, Dövlət Əmlak Komitəsinin qərarı ilə özəlləşdirilən müəssisə və obyektlər 5)
Özəlləşdirilməsi məcburi sayılan müəssisə və obyektlər.
Daha sonra Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 20082015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı,
Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyətinin «bir pəncərə» prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi
tədbirləri haqqında Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sərəncamı, Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ölkədə sahibkarlıq sferasının dövlət tərəfindən
tənzimlənməsində və sahibkarların kommersiya fəaliyyətlərini inkişaf etdirib daha da şaxələndirməsinə, bu isə
öz növbəsində ölkənin ÜDM-ində gözəçarpan irəliləyişlərin olmasına gətirib çıxartdı.
Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində dövlətin həyata keçirdiyi əsas iqtisadi funksiyalardan biri də
rəqabətin müdafiəsi funksiyasıdır. XX əsrin 90-cı illərinə qədər Azərbaycanda sosializm ictimai-siyasi
formasiyasının mövcud olması, ölkədə azad rəqabət mühitinin aradan qalxmasına, iqtisadi resursların ictimai
mülkiyyət adı altında dövlətin nəzarətinə və inhisarına keçməsinə səbəb olmuşdur. 1991-ci ildə ölkəmiz
müstəqillik əldə etdiyi müddətdən etibarən bazar iqtisadiyyatına keçidin əsası qoyulmuşdur. Bazar iqtisadi
sisteminin mühüm qanunlarından biri hesab edilən rəqabət qanunun işləməsi müstəqilliyini yeni əldə etmiş
dövlətin əsas məqsədlərindən biri hesab edilirdi. Rəqabətin dövlət tərəfindən müdafiəsi öz əksini Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında, qanunlarında və həyata keçirilən genişmiqyaslı dövlətin iqtisadi
siyasətində özünü göstərmişdir.
Müasir dövrdə ölkəmizdə bazar iqtisadi sisteminin formalaşması mərhələsində iqtisadi siyasəti,
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafını, xarici iqtisadi və ticarət əlaqələrini, investisiya fəaliyyətini,
investisiyaların cəlb edilməsini, qoyulması və təşviqini, daxili ticarəti, sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa
dövlət yardımını, rəqabətin inkişafı və təşviqini, o cümlədən haqsız rəqabətin aradan qaldırılmasını,
istehlakçıların hüquqlarının qorunmasını və bunlardan irəli gələn məsələlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi
məqsədilə bir sıra dövlət orqanları yaradılmışdır. 1991-cı ildən etibarən Azərbaycanda iqtisadi siyasətin həyata
keçirilməsində müxtəlif mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları yaradılmışdır. Həmin dövrdə ölkədə keçid dövrü
iqtisadiyyatının mövcudluğundan doğan problemlərin həll edilməsi zərurətindən dolayı dövlət orqanlarının
strukturunda müəyyən dəyişikliklər baş vermişdir, bəzi orqanlar birləşmiş, bəzi orqanlar ləğv olmuşdur
həmçinin yeni orqanlar yaradılmışdır.
Hazırda ölkəmizdə iqtisadi siyasətin reallaşmasında Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət
Gömrük Komitəsi, Mərkəzi Bank, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Qiymətli Kağizlar üzrə Dövlət Komitəsi
çıxış edir. Maliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı olub, aşağıda qeyd olunan funksiyaları həyata
keçirir, maliyyə, büdcə, vergi sahəsində dövlət siyasətinin işləyib hazırlayır və həyata keçirilməsini dövlət
orqanlarının iştirakı ilə təmin edir, dövlət və icmal büdcələrin layihələrinin mövcud qanunvericiliyə uyğun
olaraq hazırlanmasını təmin edir, dövlət büdcəsinin icrasını təmin edir, dövlətin investisiya proqramlarının
tərtib olunmasında iştirak edir, sığorta fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətini hazılayır, makroiqtisadi
göstəricilərin proqnozlaşdırılması, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, onun inkişaf istiqamətləri barədə
təkliflər hazırlayır, həmçinin audit fəaliyyəti səhəsində dövlət siyasətini işləyib hazırlayır və həyata

418

keçirilməsi ilə bağlı təkliflər verir.
Vergilər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasında aparılan vahid maliyyə və büdcə siyasəti çərçivəsində
dövlət vergi siyasətinin həyata keçirilməsini, dövlət büdcəsinə vergilərin və digər daxilolmaların vaxtında və
tam yığılmasını təmin edən və bu sahədə dövlət nəzarətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.
Dövlət Gömrük Komitəsi fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, gömrük işi sahəsində dövlət siyasətini
və tənzimlənməsini həyata keçirən, hüquq mühafizə orqanı statusu olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.
Dövlət Gömrük Komitəsinin həyata keçirdiyi iqtisadi funksiyalar aşağıdakılardır, gömrük işini təşkil etmək və
onu təkmilləşdirmək, gömrük siyasətini həyata keçirmək, ölkənin iqtisadi mənafeyini və təhlükəsizliyini
qorumaq, ölkənin gömrük ərazisinin vahidliyini təmin etmək, ölkədə qabaqcıl gömrük tənzimlənməsi
vasitələrinin tətbiqini təşkil etmək.
Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin məqsədi bank və ödəniş sistemlərinin sabitliyini və inkişafını təmin etmək
və həmçinin səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyinin təmin edilməsidir. Mərkəzi Bankı həyata keçirdiyi
iqtisadi funksiyalara aiddir, dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən etmək və həyata keçirmək, nağd pul
dövriyyəsini təşkil etmək, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin II hissəsinə və bu
Qanuna müvafiq olaraq pul nişanlarının tədavülə buraxılmasını və tədavüldən çıxarılmasını həyata keçirir,
manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən və elan etmək, "Valyuta tənzimi
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq valyuta tənzimini və nəzarətini həyata
keçirmək, sərəncamında olan beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarım saxlamaq və idarə etmək, bank fəaliyyətini
lisenziyalaşdırmaq və tənzimləmək, qanunla müəyyən edilmiş qaydada bank fəaliyyətinə nəzarəti həyata
keçirmək. Həmçinin Mərkəzi Bank ödəniş sistemlərinin fəaliyyətini təşkil edir, əlaqələndirir, tənzimləyir və
onların üzərində nəzarəti qanuna uyğun olaraq həyata keçirir.
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasətini, iqtisadi və sosial
proqnozlarını işləyib hazırlayan, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin, o cümlədən sənayenin inkişafı, ölkə
iqtisadiyyatında struktur və innovasiya, investisiya fəaliyyəti, investisiyaların cəlb edilməsi, qoyulması və
təşviqi, sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlığa dövlət dəstəyi, rəqabətin qorunması, inkişafı və təşviqi, haqsız
rəqabətin aradan qaldırılması, istehlakçıların hüquqlarının qorunması, daxili ticarət, xarici iqtisadi və ticarət
əlaqələri, regionların sosial-iqtisadi inkişafı və mənzil-kommunal təsərrüfatı sahələrində dövlət siyasətini və
tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Hökümətin apardığı iqtisadi siyasət
baxımından İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də ölkə iqtisadiyyatında
səmərəli rəqabət mühitinin formalaşdırılmasıdır.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi öz fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qiymətli kağızlar
bazarının tənzimlənməsi ilə bağlı normativ aktların qəbul edilməsi, qiymətli kağızların emissiyası və tədavülü,
qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının və investisiya fondlarının fəaliyyətləri, qiymətli kağızlarla
rəsmiləşdirilmiş borc öhdəlikləri bazarı, müvafiq fəaliyyət növlərinin lisenziyalaşdırılmasının həyata keçirir.
Eyni zamanda komitə lotereyaların təşkili və keçirilməsi, qiymətli kağızlar bazarında investorların və qiymətli
kağızlar bazarının iştirakçılarının hüquqlarının müdafiəsi, sağlam rəqabət mühitinin yaradılması üzrə dövlət
tənzimlənməsini və nəzarətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.
Son zamanlar ölkəmizdə aparılan iqtisadi siyasət sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına,
həmçinin bu sahədə mövcud olan bürokratik əngəllərin tamamilə aradan qaldırılmasına xidmət etmişdir. Belə
ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan lisenziyaların verilməsi qaydasının
sadələşdirilməsi, şəffaflığın təmin edilməsi və bu istiqamətdə aparılan işlərin sürətləndirilməsi kimi addımlar
ölkədə kommersiya fəaliyyətinə marağın artmasına, həmçinin sahibkarların əldə etdikləri mənfəətin lazımsız
yerlərə xərclənməsinin qarşısını almışdır. Milli Məclisin 20 oktyabr 2015 tarixində qəbul etdiyi “Sahibkarlıq
sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Qanun ashibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması
istiqamətində atılan növbəti önəmli addım idi. Belə ki, bu Qanuna əsasən sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamalar 2 il müddətində dayandırılır, həmçinin Qanunun və onun əsasında qəbul edilmiş normativ hüquqi
aktların tələblərinin pozulması ilə aparılan yoxlamaların hüquqi nəticəsinin olmaması qeyd olunurdu.
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ASPECTS OF NATIONAL SECURITY STRATEGY
Globalization is a process of interaction and integration among the people, companies, and governments of different nations, a process driven by international trade and investment and aided by information
technology. This process has effects on the environment, on culture, on political systems, on economic
development and prosperity, and on human physical well-being in societies around the world. This article
describes some of the issues of global economic and socio-political processes in the system of national security
in the modern world.
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АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Глобализация, как долгосрочный процесс объединения человечества и создания взаимосвязанной
мировой системы диктует необходимость для мирового сообщества взять на себя ответственность
за многие аспекты безопасности. В статье рассматриваются некоторые вопросы влияния мировых
экономических и социально-политических процессов на систему национальной безопасности
в современных условиях.
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MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK STRATEGİYASININ ASPEKTLƏRİ
Bəşəriyyət iqtisadi, sosial-mədəni və siyasi dəyişikliklərin əhatəsindədir. Nəticədə Yer kürəsində yaşayan
bütün xalqların inteqrasiyası qloballaşmanı zəruri amillərdən birinə çevirmişdir. Məqalədə müasir dövrdə
qlobal, iqtisadi və sosial-siyasi proseslərin milli təhlükəsizlik sisteminə təsirinin bəzi problemləri müzakirə
edilmişdir.
Açar sözlər: təhlükəsizlik, münaqişə, beynəlxalq, kollektiv təhlükəsizlik, qlobal, siyasi
International security, also called global security, refers to the amalgamation of measures taken
by states and international organizations, such as the United Nations, European Union, Association of
Southeast Asian Nations, and others, to ensure mutual survival and safety. These measures include military
action and diplomatic agreements such as treaties and conventions. International and national security are
invariably linked. International security is national security or state security in the global arena.
With the end of World War II, a new subject of academic study focusing on international security emerged. It began as an independent field of study, but was absorbed as a sub-field of international relations. Since
it took hold in the 1950s, the study of international security has been at the heart of international relations
studies.It covers labels like "security studies", "strategic studies", "peace studies", and others.
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The meaning of "security" is often treated as a common sense term that can be understood by
"unacknowledged consensus".The content of international security has expanded over the years. Today it
covers a variety of interconnected issues in the world that have an impact on survival. It ranges from the
traditional or conventional modes of military power, the causes and consequences of war between states,
economic strength, to ethnic, religious and ideological conflicts, trade and economic conflicts, energy
supplies, science and technology, food, as well as threats to human security and the stability of states
from environmental degradation, infectious diseases, climate change and the activities of non-state actors.
While the wide perspective of international security regards everything as a security matter, the
traditional approach focuses mainly or exclusively on military concerns.
Edward Kolodziej has compared international security to a Tower of Babel and Roland Paris (2004)
views it as "in the eye of the beholder". Security has been widely applied to "justify suspending civil liberties,
making war, and massively reallocating resources during the last fifty years".
Walter Lippmann (1944) views security as the capability of a country to protect its core values, both in
terms that a state need not sacrifice core values in avoiding war and can maintain them by winning war. David
Baldwin (1997) argues that pursuing security sometimes requires sacrificing other values, including marginal
values and prime values. Richard Ullman (1983) has suggested that a decrease in vulnerability is security.
Arnold Wolfers (1952) argues that "security" is generally a normative term. It is applied by nations "in
order to be either expedient—a rational means toward an accepted end—or moral, the best or least evil course
of action".In the same way that people are different in sensing and identifying danger and threats, Wolfers
argues that different nations also have different expectations of security. Not only is there a difference between
forbearance of threats, but different nations also face different levels of threats because of their unique
geographical, economic, ecological, and political environment.
Barry Buzan (2000) views the study of international security as more than a study of threats, but also a
study of which threats that can be tolerated and which require immediate action. He sees the concept of
security as not either power or peace, but something in between.
The concept of an international security actor has extended in all directions since the 1990s, from
nations to groups, individuals, international systems, NGOs, and local governments.
The idea of the nation-state is commonplace today, yet it would be wrong to assume that it is the only
way to look at international security. The pre-Westphalia international system was based on the assumption
that there existed a universal principle governing the affairs of states led by emperors, popes, kings, and
princes. That was indeed the principle of the Holy Roman Empire. The new idea of the nation-state took a
different approach. Peace and stability could be better served if people were not slaughtering each other over
some universal principle—in that case, religion. It would be far better to have an international system based on
the equilibrium of nation-states dedicated to the limited purposes of national sovereignty and self-defense.
This idea was challenged by the philosopher Immanuel Kant (1724–1804), who resurrected the universal
principle idea not in the old religious context, but in a secular one inspired by the Enlightenment. In his 1795
essay “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch,” he outlined his idea that the system of nation-states should be
replaced by a new enlightened world order. Nation-states should subordinate their national interests to the
common good and be ruled by international law.
Thus was born the secular view of supranational institutions governing international affairs, which today
is reflected in the global worldview of liberal internationalism and most clearly manifested in the United
Nations.
It is important to keep these two schools of thought in mind when considering the various definitions of
national security. They are present in current debates over national sovereignty, international law, and the role
of international institutions in world affairs. American liberal internationalists for example, with their
dedication to the United Nations and international governance, are neo-Kantians, whereas realists tend more to
the views of Thomas Hobbes (1588–1679), Hugo Grotius (1583–1645), and other philosophers who espoused
the supremacy of the nation-state.
Before analyzing different definitions of national security, it is important to understand some of the
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concepts the term incorporates.
The first is the concept of power. It can best be defined as a nation’s possession of control of its
sovereignty and destiny. It implies some degree of control of the extent to which outside forces can harm the
country. Hard, or largely military, power is about control, while soft power is mainly about influence—trying
to persuade others, using methods short of war, to do something.
Instruments of power exist along a spectrum, from using force on one end to diplomatic means of
persuasion on the other. Such instruments include the armed forces; law enforcement and intelligence agencies;
and various governmental agencies dedicated to bilateral and public diplomacy, foreign aid, and international
financial controls. Variables of power include military strength, economic capacity, the will of the government
and people to use power, and the degree to which legitimacy—either in the eyes of the people or in the eyes of
other nations or international organizations—affects how power is wielded. The measure of power depends not
only on hard facts, but also on perceptions of will and reputation.
Another term to understand properly is military strength. This term refers to military capacity and the
capabilities of the armed forces, and it is a capacity that may not actually be used. It often is understood as a
static measure of the power of a country, but in reality, military strength is a variable that is subject to all sorts
of factors, including the relative strength of opponents, the degree to which it is used effectively, or whether it
is even used at all.
Force is the use of a military or law enforcement capacity to achieve some objective. It is the actual use
of strength and should not be equated with either strength or power per se. Using force unwisely or
unsuccessfully can diminish one’s power and strength. By the same token, using it effectively can enhance
power. Force is an instrument of power just as a tool or some other device would be, but unlike institutional
instruments like the armed forces, its use in action is what distinguishes it from static instruments of strength
like military capacity. Thus, force should be understood narrowly as an applied instrument of coercion.
Finally, there is national defense. Strictly speaking, this refers to the ability of the armed forces to defend
the sovereignty of the nation and the lives of its people.
Understanding the major schools of thought on international security that have arisen since the end of
World War II will also help to explain the international context in which American national security is expected
to operate. These schools of thought include:
Collective Defense. Collective defense is an official arrangement among nation-states to offer some
defense support to other member states if they are attacked. It is the basis of the classic defense alliances like
the Triple Entente among the United Kingdom, the French Third Republic, and the Russian Empire before
World War I and the North Atlantic Treaty Organization today. It is distinguished not only by geographical
limitation, but also by its focus on military commitments.
Collective Security. Collective security refers to various types of arrangements. Strictly speaking,
collective defense involving mutual commitments of member states could be considered a form of collective
security, albeit one limited geographically to military defense. More often, however, collective security is
thought of as a regional and global concept represented by such international institutions as the League of
Nations and the United Nations. Often, such arrangements are buttressed by concepts of international law and
international aid and governance. Their distinguishing characteristic is their hybrid character between
collective action at the international level and the acceptance of nation-states being ultimately responsible for
their own security.
Global Security. Global security is a set of ideas, developed largely by the United Nations since the end
of the Cold War, that the world’s security is everybody’s business. It rests on the premise that no single nation
is secure unless all are secure. While lip service is given to the idea of national defense, the far greater focus is
on attempting to eliminate conflict through international law, aid, confidence-building measures, and global
governance. The use of force should thus be reserved largely for international peacekeeping, peace
enforcement, and the protection of innocent citizens from violence and should be decided upon and organized
by the U.N.
Non-Military Ideas of National Security. For most of the 20th century, national security was focused on
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military security, but as a concept, it expanded over time beyond what armed forces could do (or not do as the
case may be). In 1947, the United States created the National Security Council to “advise the President with
respect to the integration of domestic, foreign, and military policies relating to the national security….”1 In the
wake of total war, and at the dawn of the nuclear age, it was well understood that the days of defining national
security solely in terms of armies fighting it out in set-piece battles were things of the past.
Since then, national security has come to mean different things to different people. Today, there are all
kinds of “national securities.” They include economic security; energy security; environmental security; and
even health, women’s, and food security. This proliferation of definitions has not always been for the good.
The following list provides definitions of the major contending views of non-military definitions of national
security, with no analysis of their merits or deficiencies.
Political security refers to protecting the sovereignty of the government and political system and the
safety of society from unlawful internal threats and external threats or pressures. It involves both national and
homeland security and law enforcement.
Economic security involves not only protecting the capacity of the economy to provide for the people,
but also the degree to which the government and the people are free to control their economic and financial
decisions. It also entails the ability to protect a nation’s wealth and economic freedom from outside threats and
coercion. Thus, it comprises economic policy and some law enforcement agencies but also international
agreements on commerce, finance, and trade. Recently, it has been defined by some in a human security
context to mean eradicating poverty and eliminating income inequality.
Energy and natural resources security is most often defined as the degree to which a nation or people
have access to such energy resources as oil, gas, water, and minerals. It would be more accurate to describe it
as access freely determined by the market without interference from other nations or political or military
entities for non-market, political purposes.
Homeland security is a set of domestic security functions that since 9/11 have been organized in a single
agency, the Department of Homeland Security. It includes airport and port security, border security,
transportation security, immigration enforcement, and other related matters.
Cybersecurity refers to protection of the government’s and the peoples’ computer and data processing
infrastructure and operating systems from harmful interference, whether from outside or inside the country. It
thus involves not only national defense and homeland security, but also law enforcement.
Human security refers to a concept largely developed at the United Nations after the end of the Cold
War. It defines security broadly as encompassing peoples’ safety from hunger, disease, and repression,
including harmful disruptions of daily life. Over time, the concept has expanded to include economic security,
environmental security, food security, health security, personal security, community security, political security,
and the protection of women and minorities. Its distinguishing characteristic is to avoid or downplay national
security as a military problem between nation-states, focusing instead on social and economic causes and an
assumed international “responsibility to protect” peoples from violence. It is to be determined and
administered by the United Nations.
Environmental security is an idea with multiple meanings. One is the more traditional concept of
responding to conflicts caused by environmental problems such as water shortages, energy disruptions, or
severe climate changes; it is assumed that these problems are “transnational” and thus can cause conflict
between nations. The other, more recent concept is that the environment and the “climate” should be protected
as ends in and of themselves; the assumption is that the environmental degradation caused by man is a threat
that must be addressed by treaties and international governance as if it were the moral equivalent of a national
security threat. In the past, natural disasters were not considered threats to national security, but that
presumption is changing as the ideology of “climate change” and global warming takes hold in the national
security community.
What National Security Is Not. It is true in life, as in strategic planning, that if you try to do everything,
you will likely end up doing few things right. America’s definitions of national security should be guided not
only by a sensible understanding of what is truly vital to the nation’s security, but also by what the nation can
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practically expect the government to do and not to do.
It is particularly important that the Department of Defense and armed forces understand this point. An
“all of the above” definition of national security, which primarily suits political constituencies, will only lead
to confusion, waste, distractions, and possibly even military failures as the U.S. government is asked to do
things that are either beyond its capacity or, worse, tangential to the real mission of protecting the country from
harm.
It is thus critical to identify what national security is not. The best way to do this is to establish clear
criteria for what exactly constitutes a threat to national security.
Is it, for example, truly a threat to the American people and the American nation as a whole? Can it be
tolerated, or must it be eliminated? If the latter, does the nation have the proper means to defeat, contain, or
influence the threat? If not, can it obtain those means within a reasonable time frame to make a difference and
at an affordable cost?
Is the threat external or internal? If internal, is it from foreign, unlawful, and unconstitutional sources
and thus reasonably understood as hostile and a risk to peoples’ freedoms, or is it merely an act of lawful
dissent or protest by Americans? The last thing the nation’s leaders should do is to mistake political dissent as a
threat to homeland security; although surveillance and intelligence-gathering capabilities are necessary to
combat terrorism, it is imperative that America’s leaders keep a bright line between watching terrorists and
monitoring the political views of Americans.
Are the threats man-made or natural in origin? Natural disasters like hurricanes can be very dangerous,
but even if one assumes they are caused by climate change (which is disputable), are they threats to the nation?
Are “threats” from the weather, disease, or lack of food due to manipulations by states or terrorist groups or
natural in origin, to be dealt with accordingly?
Finally, a crucial question: To what extent is the insecurity of other peoples related to our own? Does
U.S. national security come into play only when the safety and security of allies who share America’s values
and interests are endangered? Or is America committed generally not only to the safety and security of all
peoples around the globe, but also to their health, human rights, and general well-being?
The answers to these questions are not difficult.
First, national security is not something that merely affects the well-being of Americans. Rather, it
involves their safety, their security, and their freedoms. It is becoming more commonplace to view perceived
social “injustices” as national security problems, but this distorts the very concept. Perceptions of social
injustice or inequality are domestic concerns, not national security matters. Making less money than a neighbor
is hardly as important to one’s life as being safe from incineration in a skyscraper in a terrorist attack.
A similar distinction holds true for so-called health security. While a pandemic disease could endanger
the safety and security of thousands of Americans, unless it is committed as an act of biological terrorism, it
should be considered a matter of health and domestic safety, not national security. As for the social
implications, whether individuals have health insurance is vital to their lives, but that is a matter for them and
their insurance agents or program administrators at the Department of Health and Human Services. It is a
matter of “social” security, not national security.
Admittedly, global security concepts like health and human security come into play mainly overseas—in
definitions of international security—and not in defining American security. But even there, some distinctions
need to be made. “Food security” often means little more than preventing malnutrition or responding to famine
caused either by natural causes or by political instability or war. The causes of these problems can be addressed
through humanitarian aid, mediation, or (in extreme cases) peacekeeping or even military intervention, but
little is gained by creating neologisms that may intend to heighten political concern but do little to help shape
an adequate response for solving them.
A similar problem exists with the concept of environmental security. Clearly, wars can cause
environmental damage and disruptions. Water shortages can create transnational and social tensions that may
lead to conflict, and melting polar caps could open up waterways that exacerbate international tensions. As far
as national and international security is concerned, however, the root causes of those conflicts are not
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environmental; they are political and military. Environmental issues are tangential and, at best, merely
contributing factors. For example, Saddam Hussein did not burn the oilfields to damage the environment; he
burned them to disrupt America’s military advance. Water shortages exist, but the problem begins when rival
nations or groups start manipulating that scarcity for political purposes. Tensions with Russia over Arctic
routes are rooted in Russia’s geopolitical ambitions, not in purported concerns about the ozone layer.
A current example of problematic thinking about national security can be found in ideas about
environmental security
It is clear that policymakers need a sharper focus as to what is and is not national security. It cannot be
all things to all people; if it were, it would be meaningless. The definition of national security must be limited
not only to decide what the government should be expected to do, but also, just as important, to decide what it
should not do. This is especially true because of budget restraints. While it is proper to task the U.S.
government with protecting a spectrum of national security interests—from the financial and economic system
to access to natural resources—the lion’s share of the government’s interest and thus budgetary resources
should be dedicated to safeguarding the country and its interests from foreign aggression.
Focusing national security policy on what matters most requires a more accurate understanding of
power. As mentioned earlier, power is the degree to which a state can influence and control its destiny. All too
often in the debate over “trade-offs” between soft and hard power, people assume that the former is
interchangeable with the latter. In its crudest interpretation, it is the misguided belief that U.S. diplomats and
troops are somehow interchangeable. Diplomats, particularly skilled ones, are no doubt important to American
security, but it is inaccurate to suggest that they and U.S. troops play the same or even similar roles.
It is not uncommon for elected and appointed officials to note that the foundation of all American power
is hard or military power. Unfortunately, many seem to do this as a mere rhetorical flourish, but in reality, it is
a hard fact of international relations. Without military power, soft power is largely symbolic and ineffective.
America draws its reputation as a world leader from three sources, and none of them derives from the unique
skills of U.S. diplomats. Those sources are America’s military power, its economic capacity, and its dedication
to the values of freedom and democracy.
Much of the emphasis placed on soft power comes from a political desire to spend less on defense so as
to have more to spend on diplomacy and foreign aid. It may very well be that more can be done in some of
these areas, but that still begs the question of whether hard power and soft power are interchangeable.
Those who think that they are interchangeable, or that soft power is actually superior to hard power,
point to the supposed success of the European Union, but this reveals a misunderstanding. The EU’s soft power
diplomacy is influential only because Europe’s basic security needs, provided largely by America’s armed
forces, are already being met. Not having to spend money on defense enables Europe to spend
disproportionately on foreign aid and social development programs. Furthermore, it is important to keep in
mind that the confidence the world has in European stability is based in part on the security guarantee provided
by the United States.
This is not a model that the United States has the luxury of following. Unlike Europe, the U.S. has no
one to whom it can turn for its security. It is a net security provider, not a security taker as the Europeans are;
for this reason alone, America’s hard military power responsibilities are unique and should be a top priority.
This does not mean that the U.S. should not do a better job in diplomacy, foreign aid, and other means of soft
power influence. It means only that any assumptions of zero-sum trade-offs between hard and soft power are
fatuous.
Another false assumption is that the U.S. needs only to “rebalance” or “streamline” its way out of a need
for military capacity. This presumes that shifting the military’s focus from one region to another or being more
efficient with fewer resources committed to defense will somehow lessen the requirement for hard power. In
fact, the opposite occurs. Less hard power capacity undermines the effectiveness and impact of soft power,
encourages opportunism by competitors, and eventually leads to even greater demand for more hard power.
For example, the rebalancing strategy in Asia has been largely rhetorical and diplomatic, covering up the fact
that U.S. military capacity in East Asia is dwindling.
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Moreover, the notion of a “whole of government” approach, which was prominent in the 2010 National
Security Strategy, appears to assume that strenuous coordination in training across departments can replace the
loss of hard power capacity. “Rebalancing” and “whole of government” sound sophisticated and almost
prosaic; in reality, they are covers for America’s diminishing capacity to maintain its influential role in the
world.
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Актуальность данной темы заключается в том, что определение страны происхождения товара
является весьма сложным вопросом. От правильного определения страны происхождения товара зависит величина таможенных пошлин, а также поступления в бюджет. В современном мире, когда практически каждый день появляются новые нормативные акты, товары приобретают новые правила обложения таможенными налогами, деятельность таможенных органов становится с каждым днем все сложнее. Неправильная классифиция страны происхождения товара приводит к избежанию уплаты платежей. Кроме того, на практике возникает очень много споров по классификации страны происхождения
товаров. Это означает, что нужен профессиональный подход, знание международной практики, новых
мировых тенденций в области определения страны происхождения товара.
Необходимость определения страны происхождения товаров вызвана осуществлением тарифных
и иных мер регулирования ввоза товаров с определенной территории исходя из принципа возмездности
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в таможенных преференциях стран - участниц двусторонних соглашений.
Сертификаты происхождения продукции относятся к документам, которые называют документами для таможни (таможенный сертификат), их предъявляют при таможенном досмотре грузов, пересекающих границу для ввоза или вывоза товаров. Сертификаты происхождения продукции предоставляют его обладателям материальные вознаграждения или льготы. Оформить такие документы достаточно
трудоемко и затратно.
Страной происхождения товара считается страна, в которой товар был полностью произведен
или подвергнут достаточной переработке в соответствии с критериями достаточной переработки. Если
в производстве товаров участвуют две и более страны, страной происхождения товаров считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товаров, отвечающие критериям достаточной переработки в соответствии со положениями.
Экспертиза происхождения подразумевает посещение предприятия и изучение производственного процесса. Специалист проводит анализ технологии производства продукции, предназначенной для
экспорта. Чтобы узнать происхождение товара, он может потребовать любой подтверждающий документ и осуществить любые действия, связанные с проверкой, которые считает целесообразными.
Получив сертификат о происхождении товара, предприниматель может воспользоваться преференциальным режимом по ввозу товара в страну, которая предоставит ему эти преференции. Суть поощрений – в возможности беспошлинного ввоза или торговле на льготных условиях. Тем самым предприниматель сможет существенно сэкономить свой бюджет на выплате таможенных пошлин в стране,
в которую ввозится продукция его.
В ходе экспертизы происхождения определяется, какая страна является производителем продукта
или его переработчиком. В связи с этим проводятся исследования с целью выдачи сертификатов нескольких типов:
• На продукцию формы «А» (для стран Европейского союза, Соединенных Штатов Америки,
Японии, Турции и Канады);
• Формы СТ-1 (для стран, входящих в Содружество Независимых Государств);
• Формы «Оригинал» (для иных стран, дающих возможность пользоваться преференциями).
При подачи документов в экспертную организацию, необходимо обратить внимание на идентичность наименования экспортера, наименованию, указанному в контракте и в счет-фактуре (invoice).
Документы, которые необходимо предоставить:
Происхождение полуфабрикатов, сырья, материалов и компонентов (договоры об их поставке,
таможенные декларации, транспортные накладные и другие);
Право на покупку и дальнейшую переработку сырья (для организаций, занимающихся закупкой и заготовкой).
Технологические карты и иные документы, по которым проводится процесс изготовления
продукта;
документы, подтверждающие факт регистрации предприятия экспортера (отправителя) и право заниматься коммерческой деятельностью: устав, свидетельство о регистрации, лицензия,
свидетельство о постановке на учет в территориальном налоговом органе и др.;
товаросопроводительные документы: контракт/договор экспортера с импортером/ отправителя с получателем, товарно-транспортная накладная, счет или счет-фактура, платежное поручение и/или другие документы,подтверждающие оплату товара;
документы, подтверждающие факт изготовления экспортируемого (отправляемого) товара на
предприятии, и/или документы, согласно которым выполняется технологический процесс
производства: паспорт, инструкция по эксплуатации, сертификат качества заводаизготовителя, технические условия, технологические инструкции, сертификаты соответствия
(на готовую продукцию);
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документы, подтверждающие наличие постоянного производства (акт экспертизы): справка,
заверенная заявителем о постоянной номенклатуре производства, используемом сырье и технологическом процессе, штатное расписание,договоры аренды,, выписка из баланса предприятия с перечнем оборудования и др.;
документы, подтверждающие факт приобретения товара экспортером (отправителем) у изготовителя: договор, счет, накладная,платежное поручение и/или другие документы;
документы на право добычи и разработки сырья (для добывающих и заготовляющих предприятий);
ветеринарное свидетельство в случае, если экспортируемый (отправляемый) товар - живые
животные, продукция, полученная от них, кожевенное сырье, мех.
Иные бумаги, которые потребует эксперт
Вне зависимости от иных условий предоставление документа, подтверждающего страну происхождения товаров, не требуется:
1) если ввозимые на таможенную территорию таможенного союза товары заявляются к таможенной процедуре таможенного транзита или таможенной процедуре временного ввоза с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, за исключением случаев, когда таможенным органом обнаружены признаки того, что страной происхождения товаров является страна, товары которой запрещены к ввозу на таможенную территорию таможенного союза или транзиту через его территорию в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза или законодательством
государств – членов таможенного союза;
2) если товары перемещаются через таможенную границу физическими лицами;
3) если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу, отправленных в одно и то же время одним и тем же способом одним и тем же отправителем в адрес одного получателя не превышает сумму, установленную Комиссией таможенного союза (т.е. для небольших
партий товаров);
4) в иных случаях, предусмотренных таможенным законодательством таможенного союза.
Сертификат происхождения товаров «Общей формы»
Сертификаты происхождения общей формы, выдаются на товары, экспортируемые во все страны
за исключением стран СНГ, если не требуется сертификатов происхождения по форме «А» (Общая система преференций) или других видов сертификатов.
Сертификат выдается экспортеру в одном экземпляре на каждую отдельно следующую партию
товаров.При этом в одном сертификате допускается указывать товары разных наименований, отгружаемых в одной партии.
В удостоверение происхождения товара с таможенной территории государства-участника СНГ
таможенным органам представляется сертификат о происхождении по форме СТ-1, заверенный печатью уполномоченного центрального органа исполнительной власти (министерства, государственного
комитета и т.д.) или торгово-промышленной палаты страны происхождения.
Сертификат СТ-1 - это документ, свидетельствующий о том, что продукция была полностью
произведена или подверглась существенной обработке/переработке в государстве-участнике Соглашения о создании зоны свободной торговли. В данное Соглашение входят 10 государств СНГ, в том числе
Российская Федерация, Республика Беларусь, Азербайджанская Республика, Республика Армения,
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Украина, Грузия, а также Узбекистан. Государства СНГ обмениваются образцами печатей органов и подписей лиц, уполномоченных заверять сертификаты. Без представления указанных образцов сертификаты
считаются недействительными, и на товары не распространяются преференции, предусмотренные соглашениями о режиме торговли в рамках СНГ (для сравнения: в соответствии с Правилами, определяющими происхождение товаров из развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в
рамках Общей системы преференций, страны, принявшие эти правила, не требуют представления от-
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тисков печатей и образцов подписей лиц, уполномоченных заверять сертификаты в странах, на которые распространяется тарифный преференциальный режим)
Сертификат происхождения по форме СТ-1 требуется на таможне при ввозе товара на территорию государства - участника Соглашения для подтверждения страны происхождения товара. Оригинал
сертификата предоставляется вместе с грузовой таможенной декларацией и другими документами, необходимыми для осуществления таможенного оформления. Сертификат по форме СТ-1 оформляется в
печатном виде на русском языке на специальном защищенном бланке формата А4 (210 x 297мм) плотностью не менее 25 г/кв. м, изготовленном типографский способом.
Копия сертификата по форме СТ-1, а также любые связанные с ним документы, подтверждающие происхождение товара, хранятся в уполномоченном органе, выдавшем сертификат, не менее трех
лет.
Исправления и (или) дополнения в сертификат по форме СТ-1 вносятся путем зачеркивания
ошибочной информации и надпечатывания или внесения от руки скорректированных сведений, которые заверяются
подписью уполномоченного лица и печатью уполномоченного органа, выдавшего сертификат по
форме СТ-1.
Акт экспертизы – это документ, который выдается компетентной организацией на основании
заявки клиента в отношении страны происхождения (при проведении экспертизы страны происхождения товара и его материалов).
Акт экспертизы происхождения товара выдается экспертной организацией и содержит сведения
о происхождении сырьевых и комплектующих материалов, номера и даты заключения контрактов на
поставку этих материалов, а также перечисление основных операций технологического процесса на
предприятии.
Выделяют общие экспортные документы, транспортные документы, экспортные документы соответствия, сертификатов происхождения, сертификатов для перевозки конкретных грузов, и другие
экспортные документы.
Коммерческая Счет-Фактура (Коммерческий инвойс) - это счет за товар от продавца к покупателю. Эти счета часто используются правительствами для определения истинной стоимости товара при
оценке таможенных пошлин. Правительства, использующие коммерческий счет регулирования импорта часто указывают его форму, содержание, количество экземпляров, язык, и другие характеристики.
Экспортный Упаковочный Лист является значительно подробным и информативным, чем стандартный
отечественный упаковочный лист, в ней указывается продавец, покупатель, грузоотправитель, номер
накладной, дата отгрузки, вид транспорта, перевозчика, и перечисляемое количество, описание, тип
пакета, такие как коробка, ящик, барабан, или коробки, количество упаковок, суммарная нетто и Вес
брутто (в килограммах), пакет марок и размеров, если это уместно. Упаковочный лист может служить в
качестве соответствующих документов,но она не заменяет собой коммерческий счет-фактуру. Кроме
того, таможенники могут использовать экспортный упаковочный лист для проверки груза.
Счет-Проформа - инвойс подготовленный экспортером до отправки товара, с описанием его стоимости и других ключевых характеристик.
Коносамент - представляет собой договор между владельцем товара и перевозчиком (внутренние
поставки). Заказчику обычно нужен оригинал, как доказательство права собственности, чтобы завладеть товаром. Электронная экспортная информация подачи заявки (ранее известный как экспортная
Декларация грузоотправителя) (ИЭЭ) является наиболее распространенным из всех документов.
Сертификат происхождения (Co) требуется некоторым странам для всех или только определенных продуктов. Во многих случаях изложение происхождения напечатаное на фирменном бланке бывает достаточно. Примечание: в некоторых странах (например, многочисленные ближневосточные
страны) требуют сертификат происхождения заверенным нотариально, в местной торговой палате и
легализованные в коммерческом отделе консульства страны назначения. Для текстильных изделий, у
импортирующей страны могут потребовать сертификат происхождения, выданный производителем.
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Количество необходимых экземпляров и язык может меняться от страны к стране.
Экспортер несет ответственность за точность и форму обеспечения требования, касающиеся упаковки, маркировки и других необходимых сведений. Для перевозки опасных грузов важно идентифицировать товары по именно, соблюдать требования упаковки и маркировки, которые варьируют в зависимости от вида продукции и страны грузоотправителя.
Сертификат Рыболовства- Национальная служба морского рыболовства проводит осмотры и анализы рыбных товаров на экспорт.
Фумигационный Сертификат предоставляет свидетельство о фумигации экспортных товаров
(особенно сельхозпродукции). Эта форма помогает оформлению любых товаров растительного или
животного происхождения в карантин.
Халяль Сертификат Требуется большинством стран Ближнего Востока, этот сертификат утверждает, что свежее или замороженное мясо или продукты из птицы были убиты в соответствии с Исламским законом.
Гигиенический Сертификат Для перевозки живых животных и продукции животного происхождения (полуфабрикаты, мясо, рыба, морепродукты, молочные продукты, и яйца и яичные продукты).
Медицинские справки выдаются Министерством сельского хозяйства животных и растений. Сертификат может быть выдан изготовителем и должен содержать описание продукта, процент каждого
ингредиента; соблюдать химические, микробиологические стандарты; правила хранения; срок годности; дата изготовления. Если используются животные жиры, в справке должен быть указан тип жира,
используемого в нем, что продукт не содержит свинины, искусственный аромат свинины, или свиного
жира. Все пищевые продукты являются предметом анализа Минздравом в лабораториях для установления их пригодности к применению.
Методика сертификации товаров активно развивается, совершенствуются механизмы проверки
качества товаров, поступающих на отечественный потребительский рынок. В современный период потребительский рынок содержит много разнообразной продукции, обязательная сертификация услуг и
товаров дает возможность контролировать качество и надежность товара для потребителя. Сертификация товаров имеет защитную функцию, определяя появление на рынке некачественной продукции, которая отрицательно воздействует на здоровье человека и окружающую его природу.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAF MODELİNİN
İSTİQAMƏTLƏRİ
Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasının əldə etdiyi müstəqilliyinin ilk illərində ölkədə olan sosialiqtiadi vəziyyət və Azərbaycan sosial-iqtisadi inkişaf modelinin xüsusiyyətləti qeyd olunub. Azərbaycan sosialiqtisadi inkişaf modelinin yaranması, formalaşması və istiqamətləri prespektivləri araşdırılıb. Azərbaycan
iqtisadiyyatında baş verə biləcək gələcək iqtisadi tənəzzül təhlükəsinin qarşısını almaq üçün fikir bildirilib.
Açar sözlər: bazar iqtisadiyyatı modelləri, Azərbaycan Respublikası müstəqilliyinin ilk illəri, iqtisadi
inkişafın Azərbaycan modelinin, yaranması, formalaşması və inkişaf istiqamətləri.
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
В данной статье указано социально-экономическое положение и особенности модели
Азербайджана, достигнутые в первых годах независимости. Анализированы создание, формирование
модели социально-экономического развития Азербайджана. Выражены мнения о предотвращении
возможного экономического спада в будущем в Азербайджане.
Ключевые слова: модели рыночной экономики, первые года независимости Азербайджанской
Республики, создание, формирование и направления развития экономической модели Азербайджана.
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Nurlan KAZIMOV,
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THE AREAS OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT MODEL OF THE
AZERBAIJAN REPUBLIC
The article states the socio-economic situation and the features of the model of Azerbaijan achieved in
the first years of independence. The creation and formation of the model of socio-economic development of
Azerbaijan is analyzed. Different opinions are given on the prevention of a possible economic decline in the
future in Azerbaijan
Key words: market economy models, the first years of the independence of the Azerbaijan republic, creation, formation and trends of the development of the economic model of Azerbaijan
Adı dünya tarixində keçən bütün xalqlar üçün hər zaman ən böyük milli sərvət kimi qəbul edilən
müstəqillik zaman və məkandan asılı olmayaraq, ümumi inkişaf prosesinin istiqamət və mahiyyətinin müəyyən
olunmasında daim həlledici rol oynamışdır. Məhz bunun nəticəsidir ki, hüquqlarını azad, suveren şəkildə
həyata keçirən xalqların tərəqqisi həmişə yüksək göstəricilərlə ifadə edilmiş, onların intibahı dayanıqlı,
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davamlı və sürətli xarakterə malik olmuşdur. Dünyanın mövcud siyasi xəritəsinə diqqət yetirməklə də müstəqil
dövlətlər, xalqlar arasında inkişaf dinamikasının istər məzmun, istərsə də forma etibarı ilə kifayət qədər fərqli
olduğunu aydın görmək mümkündür.
Bir çox dünya ölkələri uğurla təsərrüfatın bazar sistemini tətbiq edir, lakin hər bir ölkənin iqtisadi
inkişafının öz milli xüsusiyyəti vardır və bunda da iqtisadi artıma yanaşmanın müxtəlif elementləri ehtiva
olunur. Məlum olduğu kimi, bazar iqtisadiyyatının iki əsas modeli mövcuddur – liberal və sosialyönümlü bazar
iqtisadiyyatı. Birinci modelin parlaq nümayəndələri ABŞ, ikincinin isə Qərbi Avropa (əsasən də Almaniya)
ölkələridir. Liberal və sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatları arasında əsas fərq dövlətin cəmiyyətdə baş verən
sosial-iqtisadi proseslərinin tənzimlənməsində roludur.
Qeyd edək ki, bazar iqtisadiyyatının liberal modelində dövlətin müdaxiləsi minimal olur, yəni
sahibkarların iqtisadi marağı cəmiyyətin iqtisadi məqsəduyğunluğu və bütövlükdə əhalinin maraqları üzərində
üstünlük təşkil edir. Lakin son illər ərzində bazar iqtisadiyyatının liberal modelinin qüsurları aşkar nəzərə
çarpır. Müxtəlif dövlətlərin milli iqtisadiyyatlarının tarixi təcrübəsi bunu sübut edir ki, zaman keçdikcə
cəmiyyətin iqtisadi və sosial problemləri yaranır, kəskinləşir və bunlar da dövlətin müdaxiləsi olmadan həll
oluna bilməzlər. Belə ki, şəxsi kapital baxımından az rentabelli və ya rentabelsiz, lakin milli miqyasda təkrar
istehsalın davamı, iqtisadi təhlükəsizlik, dövlətin müdafiə qabiliyyəti və s. üçün zəruri olan böyük
investisiyalara tələb artır.
Digər tərəfdən, sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatı modelində dövlətin rolu dəfələrlə artır. Sosialyönümlü
model gəlirlərin yüksək vergiyə cəlb edilməsi və əhalinin yüksək məşğulluq səviyyəsi ilə fərqlənir. Bu modelin
fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə ÜDM-in 60%-i dövlət büdcəsi vasitəsilə bölüşdürülür. Yəni dövlət, dövlət
büdcəsi vasitəsilə bu və ya digər xərcləri maliyyələşdirməklə birbaşa iqtisadi proseslərə, sosial proqramlara,
depressiv regionların inkişafına və s. birbaşa təsir göstərir. Dövlət bu sistemdə o qədər ÜDM istehsal etmir ki,
o qədər özəl sektorda qazanılmış gəlirləri vergi sistemi vasitəsilə bölüşdürür. Bu, həmçinin özəl biznesin
fəaliyyətinə ciddi nəzarət edir, cəmiyyətin bütün üzvlərinin maraqları baxımından qəbul edilmiş qanunlara
riayət olunmasına diqqət yetirir. Sosialyönümlü iqtisadiyyatda dövlətin digər mühüm iqtisadi funksiyası
inkişafın uzunmüddətli strategiyasının işəlnib hazırlanmasıdır.
Hər bir ölkə öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək istəsə də sonda müxtəlif nəticələr əldə edilir. Bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə gedən ölkələrin iqtisadi inkişafının amil və şərtlərinin dərindən öyrənilməsi göstərir ki, bu
məsələnin həllində qəbul edilmiş iqtisadi inkişaf modelləri həlledici rol oynaya bilər. Mülkiyyətin müxtəlif
formalarının fəaliyyət göstərdiyi bir şəraitdə də inkişaf modelləri müxtəlif olur. İstənilən ölkənin uğurlarının
kökündə ilk növbədə məhz iqtisadi inkişafın təmin edilməsi dayanır.
Dünyada 200-dən çox ölkə olsa da, onların çox az qisminin özünəməxsus milli inkişaf modeli
formalaşıb. İnkişaf modelləri elə ölkələrə xasdır ki, orada bu, öz dinamikliyi, analoqunun olmaması, nəzərimetodoloji cəhətdən və aparılan siyasətin tamamilə fərqliliyi və orijinallığı ilə xarakterizə olunur.
Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatında əldə olunan nəticələrin dünya miqyasında "inkişafın Azərbaycan
modeli" kimi dəyərləndirilməsi təsadüfi deyildir. İnkişafın Azərbaycan modelinin xüsusiyyətlərinə keçməzdən
əvvəl, bu modelin meydana çıxma səbəblərinə, tarixi aspektlərinə nəzər salmağa ehtiyac var.
Azərbaycan Respublikası dövlət suverenliyinin bərpasından sonra demokratik dövlət quruculuğu və
sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması məqsədilə ictimaisiyasi və sosial-iqtisadi sistemin transformasiyası obyektiv zərurətə çevrildi. Bu dövrdən etibarən hökumət
qarşısında: dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi; demokratik, hüquqi-dünyəvi dövlət qurulması; bazar
iqtisadi sisteminə keçid; ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi; əhalinin təhlükəsizliyinin və sosialiqtisadi rifahının yaxşılaşdırılması və s. bu kimi bir çox ciddi və taleyüklü vəzifələr qoyuldu.
Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra özünün siyasi və iqtisadi quruluşunu dəyişən, ictimai həyatın bütün
sahələrində islahatlar aparan Azərbaycan bütün bu böyük və əsaslı dəyişiklikləri müharibə şəraitində
apardığından ölkəmiz analoqu olmayan bir dövrə qədəm qoydu. Bir iqtisadi sistemdən digər iqtisadi sistemə
keçidin əsasında hər bir ölkənin spesifik xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən iqtisadi inkişaf modeli və
konsepsiya durur. Burada söhbət ilk növbədə beynəlxalq təcrübəni və milli xüsusiyyətləri özündə əks etdirən,
ölkənin inkişaf səviyyəsinə uyğun gələn modelin olmasından gedir. Müharibə şəraitində yaşayaraq əsaslı
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dəyişikliklər aparan Azərbaycanın iqtisadi inkişaf səviyyəsinə uyğun gələn, buna bənzər elə ölkə yox idi ki,
onun təcrübəsindən istifadə etmək mümkün olsun. Digər tərəfdən, inkişafın Amerika modeli olan liberal bazar
iqtisadiyyatı modelini, Almaniya modeli olan sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatı modelini və nəhayət, İsveç
modeli olan sosial-demokrat modelini Azərbaycanda adekvat olaraq tətbiq etmək mümkün deyildi. O illərdə nə
Çin modeli, nə Koreya modeli, nə yapon modeli, nə də hazırda bizə məlum olan iqtisadi inkişaf modelləri yox
idi. İnzibati-amirlik sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçən Azərbaycan isə özünün ən ağır dövrünü yaşayırdı.
Həmin dövrdə keçmiş müttəfiq respublikalar arasında onilliklər ərzində formalaşmış qarşılıqlı mübadilə və
istehsal-kooperasiya əlaqələrinin birdən-birə kəskin şəkildə pozulması nəticəsində istehsalın səviyyəsi xeyli
aşağı düşdü. İqtisadiyyat tamamilə dağıdılmış, onun bütün sahələri arasında əlaqələr tamamilə kəsilmiş,
iqtisadi proseslərdə qeyri-müəyyənliyin kəskin şəkildə genişlənməsi prosesi müşahidə olunurdu. Müəssisələrin
əksəriyyəti öz fəaliyyətlərini ya məhdudlaşdırmaq, ya da dayandırmaq məcburiyyətində qaldılar, işçilərin
kütləvi surətdə işdən azad edilməsi və əhalinin gəlirlərinin əsas hissəsini təşkil edən əmək haqqının
səviyyəsinin real ifadədə aşağı düşməsi başlandı, inflyasiya prosesi sürətləndi. O dövrdə sosial gərginliyi
azaltmaq üçün ölkə iqtisadiyyatının real imkanları nəzərə alınmadan əmək haqqının və sosial ödənişlərin
yüksəldilməsi cəhdləri və çoxsaylı güzəştlərin tətbiqi isə inflyasiya prosesinin daha da sürətlənməsinə və
hiperinflyasiyaya çevrilməsinə səbəb olmuşdur. İstehsal olunan məhsullar isə tələbata cavab vermədiyi üçün
anbarlarda yığılıb qalır, strateji məhsullar isə blokada vəziyyətində olduğumuz üçün xarici bazarlara böyük
çətinliklə çıxarılırdı.
Makroiqtisadi qeyri-sabitlik hökm sürür, ümumi daxili məhsul (ÜDM) hər il 13-20 faiz azalırdı.
Əhalinin sosial vəziyyəti də günbəgün pisləşirdi. 1991-ci ildən başlayaraq 4 il ərzində əhalinin real əməkhaqqı
8,2, əhalinin real pul gəlirləri 3,6 dəfə aşağı düşmüşdür Maliyyə-bank sistemi iflic vəziyyətə düşmüş, büdcə
kəsirinin ÜDM-ə nisbəti 13 faizə çatmış, 1994-cü ildə inflyasiyanın səviyyəsi 1763,5 faiz olmuşdur. Milli
Bankın uçot dərəcəsi 250 faizə yüksəlmiş, ölkənin valyuta ehtiyatı, demək olar ki, tükənmiş, manat Rusiya
rubluna nisbətən 9, ABŞ dollarına nisbətən isə 245 dəfə ucuzlaşmışdır. Ölkə istehsal potensialının, demək olar
ki, üçdə ikisini itirmişdi. İnflyasiya səviyyəsi dəfələrlə artaraq 1993-cü ildə 1764 faizə çatmış, büdcə kəsirinin
ümumi daxili məhsula nisbəti 13 faizə qədər artmış, 1992-1994-cü illərdə xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 42
faiz azalmışdır. Həm valyuta çatışmazlığı, həm də yolların təhlükəli olması ilə əlaqədar mal idxalı da böyük
çətinliklə həyata keçirilirdi. Həmin dövrə qədər isə kifayət qədər ciddi siyasi, iqtisadi, institusional, hüquqi,
sosial, psixoloji xarakterli problemlər ölkəmizin yenicə qovuşduğu suverenliyini itirmək təhlükəsini
yaratmışdı.
Yalnız Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra ölkəni sosial-iqtisadi xaosdan çıxarmaq mümkün
oldu. Qısa müddət ərzində Heydər Əliyevin birbaşa rəhbərliyi ilə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası hazırlandı.
İlk növbədə liberal bazar iqtisadiyyatının qanunvericilik bazası yaradıldı, beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla
müvafiq qanunlar, dövlət proqramları qəbul olundu. Və nəhayət, 1994-cü il sentyabrın 20-də "Əsrin
müqaviləsi" imzalandı və neft strategiyasının həyata keçirilməsinə başlanıldı. "Əsrin müqaviləsi" ölkəmizin
müstəqilliyinin, iqtisadi bünövrəsinin möhkəmlənməsi və Azərbaycanın dünyada analoqu olmayan templə
davamlı inkişafı üçün dərin zəmin yaratmaqla yanaşı, respublikamızın qlobal layihələrdə iştirakına, Böyük
İpək Yolunun bərpasına və trans-nəqliyyat dəhlizlərinin ölkəmizin ərazisindən keçməsinə zəmin yaratdı. Bu
saziş Azərbaycanın enerji və iqtisadi təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsi, güclü maliyyə ehtiyatlarının
formalaşması, iqtisadiyyatın kapital resurslarına olan ehtiyacının ödənilməsi üçün möhkəm əsaslar demək idi.
Bu müqavilə Azərbaycanın potensial imkanlarını bütün dünyaya göstərməklə yanaşı, xarici investorların
ölkəmizə marağının iqtisadi əsaslarını yaratmış oldu. Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün
1996-ci ildə Bakı-Novorossiysk, 1999-cu ildə Bakı-Supsa və 2006-ci ildə isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac neft
boru kəmərləri istismara verildi və bununla da neftin ixrac marşrutlarının diversifikasiyası yaradıldı. İqtisadi
liberallaşdırma qiymət islahatlarının da radikal şəkildə davam etdirilməsini tələb edirdi. Bununla əlaqədar
olaraq 1995-1996-cı illərdə qiymətlərin formalaşması prosesinin inzibati-amirlik sisteminin qalıqlarından azad
olunması başa çatdırıldı. Beləliklə də, bazar iqtisadiyyatının əsas prinsiplərindən birinin, yəni qiymətlərin
bazarda sərbəst şəkildə tələb və təklif amillərinin qarşılıqlı təsiri altında formalaşması prosesinin başlanması
üçün yol açılmış oldu. Bu proses bazar iqtisadiyyatının digər vacib elementi olan valyuta rejiminin
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sərbəstləşdirilməsi prosesi ilə tamamlandı.
1995-ci ildə qəbul olunan müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası isə respublikamızın iqtisadi-siyasi,
sosial-humanitar bölmələri ilə bağlı bütün təfərrüatları özündə əks etdirməklə strateji əhəmiyyətinə görə
seçilirdi. Beləliklə, iqtisadi sahədə yeni qanunların qəbul olunması, Azərbaycanın iqtisadi qanunlarının Avropa
standartlarına uyğunlaşdırılması və digər qanunvericilik təşəbbüsləri respublikamızın milli inkişafını təmin
etməklə bərabər, dünya ölkələrinə inteqrasiyasını dərinləşdirdi, Avropa bazarlarına çıxış üçün əlverişli
imkanlar yaratdı. Bazar iqtisadiyyatının tənzimlənmə mexanizmləri və iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinə dövlət
nəzarət sisteminin gücləndirilməsi, yeni iqtisadi münasibətlərin siyasi-iqtisadi əsaslarının möhkəmlənməsi,
yeni iqtisadi təfəkkürün formalaşması milli iqtisadiyyatın yüksəlişinə təkan verdi.
Beləliklə də, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və dünya sisteminə inteqrasiyası sahəsində çox böyük
nailiyyətlər əldə olundu. Bununla yanaşı, ən böyük nailiyyət odur ki, bu dövrdə ölkədə həyata keçirilən dövlət
quruculuğu prosesi nəticəsində öz inkişaf və iqtisadi islahatlar mahiyyəti ilə iqtisadi inkişafın Azərbaycan
modeli yarandı.
İnkişafın Azərbaycan modeli nədir? İnkişafın Azərbaycan modeli ölkənin kompleks və hərtərəfli inkişafı
deməkdir. Yəni, sadəcə iqtisadiyyatı inkişaf etdirmir, yaxud neft gəlirləri qarşısında özünü itirmir. Neft
gəlirlərinin verdiyi imkanlardan yararlanaraq iqtisadiyyatı inkişaf etdirir. İqtisadi inkişafa paralel olaraq
insanların sosial rifahını yaxşılaşdırırıq, təhsili inkişaf etdirməklə neft kapitalını "insan kapitalına" çevirir,
beləliklə, bu model insan inkişafına xidmət edir. Həmçinin iqtisadiyyatı inkişaf etdirməklə infrastrukturu
müasirləşdirir, səhiyyəni inkişaf etdirməklə tibbi xidmətin səviyyəsini yüksəldir, yeni idman qurğuları inşa
etməklə insanların sağlam həyat tərzini təmin edir. Respublikamız iqtisadi inteqrasiya sayəsində də özünün
iqtisadi inkişafının təməl prinsiplərindən birini təmin edir, dünya iqtisadiyyatının vacib hissəsi kimi ona
birləşir. Azərbaycan hazırda təkcə Cənubi Qafqaz bölgəsində deyil, bütövlükdə dünyada mühüm tranzit
mərkəzinə çevrilməkdədir. Bu amil də Azərbaycanın inkişaf modelinin çox vacib tərkib hissələrindən sayılır.
Bu mənada inkişafın Azərbaycan modeli dörd mühüm komponent üzərində formalaşıb: sabitlik, resurs, insan
və inteqrasiya amilləri! Bu dörd amilin uğurlu kombinasiyası Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modelini daha
dayanıqlı və möhkəm edir.
Davamlı və dinamik inkişaf məntiqinə əsaslanan bu modelin strateji istiqamətləri aşağıdakı kimi
səciyyələndirilir:
- sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan və özünüinkişaf qabiliyyətinə malik olan sosialyönümlü bütöv
iqtisadi sistemin - müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması;
- ölkədə mövcud olan təbii-iqtisadi, texniki-istehsal və elmi-texniki potensialın fəal surətdə təsərrüfat
dövriyyəsinə cəlb olunması;
- milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli şəkildə inteqrasiyasının təmin olunması.
Davamlı sosial-iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün təkamül yolu ilə yeni iqtisadi sistemə transformasiyanı
və çoxmülkiyyətli iqtisadiyyatın formalaşmasını təmin etdi. Ölkəmizin potensial imkanları, milli mənafeləri,
xarici dövlətlərlə qarşılıqlı münasibətləri, iqtisadi əməkdaşlığın yolları, qlobal iqtisadi meyillər, geosiyasi
reallıqlar və bu qəbildən olan digər vacib amillər nəzərə alınmaqla, Azərbaycanın demokratik islahatlar
platformasını, inkişafın mükəmməl və özünü təsdiq edə biləcək istiqamətlərini müəyyənləşdirdi.
Bu model üzrə iqtisadi siyasətin həyata keçirilmə taktikasının fərqləndirici xüsusiyyətlərini - göstərilən
istiqamətlərin hər biri üzrə fəaliyyətin paralel şəkildə həyata keçirilən əlaqələndirilmiş proqramlar üzrə
aparılması; qeyri-standart, lakin iqtisadi inkişafın obyektiv qanunauyğunluqlarını nəzərə alan, gələcəyə
hesablanan və cəsarətli qərarların qəbul olunması; sosialyönümlülüyün gözlənilməsi; milli mentalitetin nəzərə
alınması və mütərəqqi dünya təcrübəsinə arxalanması təşkil edir.
İnkişafın Azərbaycan modelinin mühüm xüsusiyyətləri arasında regional inkişafın sürətləndirilməsi xətti
ayrıca əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Bu mənada vəziyyətin köklü surətdə dəyişdirilməsi 2004-cü ildə sosialiqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə dair dövlət proqramının qəbul edilməsi və ardıcıl surətdə həyata
keçirilməsi hesabına mümkün oldu. Qəbul edilən proqramın həyata keçirilməsi sayəsində baş verən
dəyişikliklər ümumiləşdirilmiş şəkildə aşağıdakılarda öz ifadəsini tapdı:
- iqtisadiyyatın strukturunda disbalans tədricən aradan qaldırıldı
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- yüz minlərlə yeni iş yerləri açıldı, iş qüvvəsindən səmərəli istifadə əmsalı yüksəldi, işsizliyin aradan
qaldırılmasına böyük dəstək verildi;
- regionlarda iqtisadi fəallıq əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldi;
- ölkə iqtisadiyyatının ümumi inkişafında regionların xüsusi çəkisi nəzərə çarpan dərəcədə yüksəldi;
- regionların infrastukturu təkmilləşdirildi ki, bu da öz növbəsində artan iqtisadi amil effekti yaratmış
oldu;
- regionların sosial siması dəyişdi və beləliklə də ümumi iqtisadi fəallığa əhəmiyyətli təsir göstərmək
gücünə malik olan digər amil - əhalinin sağlam, yüksək ovqatı formalaşdı.
Müasirləşmə Azərbaycanın hazırkı inkişafının mahiyyətini ifadə edən əsas xüsusiyyətlərdən biri kimi
qiymətləndirilir. Azərbaycan modeli dedikdə hər şeydən əvvəl iqtisadiyyatın və həyatın digər sahələrinin
modernləşməsi prosesi və onun yaratdığı reallıqlar başa düşülür. Ölkənin mövcud reallıqları və gələcək
perspektivləri təkzibedilməz şəkildə sübuta yetirir ki, modernləşmə Azərbaycan timsalında möhtəşəm inkişaf
resursuna sahibdir. Məhz həmin inkişaf resursunun hərəkətə gətirilməsi Azərbaycanın son illərdə sürətli
tərəqqisinin təmin edilməsində birbaşa iştirak etməkdədir.
Azərbaycan reallıqlarında modernləşmə aşağıdakı struktura sahibdir:
- iqtisadi modernləşmə;
- infrastrukturun yeniləşməsi;
- məskunlaşma və həyatın təşkili sahəsində modernləşmə.
Azərbaycanın inkişaf modelində iqtisadi modernləşmə istehsalın artım templərinin əsas təminatçısı
məqsədlərini güdür. Milli iqtisadiyyatın struktur dəyişikliklərindən tutmuş yeni texnologiyaların tətbiqi,
istehsal mədəniyyətinin artırılması, dünya iqtisadi sisteminə qovuşmağa imkan yaradan yeni sahələrin və
istehsalların meydana gəlməsinə qədər geniş spektri əhatə edən iqtisadi modernləşmə Azərbaycanın bazar
iqtisadiyyatının əsaslarının bərqərar edilməsi prosesinin ümumi mənzərəsini tam dolğunluğu ilə əks etdirir.
Azərbaycanın müasir inkişafı bir çox amillərin yaxından iştirakı sayəsində təmin edilir. Ölkənin iqtisadi
potensialı, geniş işçi qüvvəsi, inkişaf etmiş infrastrukturu, xüsusilə də zəngin təbii ehtiyatları son illərin yüksək
iqtisadi dinamikasını şərtləndirmişdir. Neft strategiyası Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına
çıxardılması, şahidi olduğumuz iqtisadi yüksəlişin təmin edilməsinə müstəsna töhfələr verib. Bundan sonra da
uzun illər Azərbaycana məxsus neft və təbii qaz ehtiyatları onun davamlı tərəqqisini təmin etmək
iqtidarındadır. Ölkənin təbii ehtiyatları belə bir iddianı irəli sürməyə tam əsas verir.
Bununla yanaşı, birmənalı şəkildə vurğulanmalıdır ki, Azərbaycanın inkişaf modeli yalnız təbii sərvətlər
amilinə arxalanmır. Hazırda inkişafda sözügedən amilin xüsusi çəkisinin xeyli çox olmasına baxmayaraq,
əslində həmin resurslar yeni iqtisadi potensialın yaradılması məqsədlərinə sərf olunur. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bu gün qarşıya iqtisadiyyatda dominant rol
oynayan neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi kimi mühüm vəzifə qoyulmuşdur.
Deyilən taktikanın seçilməsi səbəbləri aydın və sadədir. Əvvəla, nə qədər zəngin olsa da, istənilən təbii
sərvət tükənən resursdur və bu baxımdan inkişaf modelinin yalnız onun üzərinə qoyulması istər-istəməz
inkişafı məhdud çərçivəyə alır.
Digər tərəfdən, qlobal iqtisadiyyatın gündən-günə ağırlaşan rəqabət mübarizəsi şəraitində müasir
texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan milli iqtisadiyyat strukturu yaradılmadan müasir beynəlxalq iqtisadi
sistemə tam inteqrasiya etmək, rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat yaratmaq, uzunmüddətli iqtisadi yüksəlişi
təmin etmək mümkün deyil.
Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan modeli dedikdə daha çox yüksək texnologiyalı iqtisadiyyatın
yaradılması, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sahələrinin inkişaf etdirilməsi, iqtisadiyyatın
intellektual çəkisinin artırılması başa düşülür. Elmin və təhsilin inkişafına dövlətin xüsusi diqqəti, təhsil almaq
üçün dövlət hesabına dünyanın aparıcı universitetlərinə çoxlu sayda tələbələrin göndərilməsi, yeni texnologiya
sistemlərinin yaradılmasının dövlət tərəfindən həvəsləndirilməsi və s. bu qəbildən olan tədbirlər Azərbaycanın
inkişaf modelində insan amilinin həlledici yer tutduğuna nümunədir.
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının müasir vəziyyətini bütövlükdə məqsədyönlü sosial-iqtisadi
islahatlar, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrin özəlləşdirilməsi, iqtisadi artım, maliyyə imkanları, ehtiyyat
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fondları, neft fondu, valyuta fondunun formalaşması və digər iqtisadi rıçaqlar əks etdirir. Respublikamızın
bundan sonrakı inkişaf yolu sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatıdır. Yəni ölkəmizin əldə edəcəyi iqtisadi
nailiyyətlər bilavasitə insan amilinin tərəqqisinə, insan kapitalından səmərəli istifadə edilməsi məqsədinə
yönəldiləcək. Təbii ki, bu istiqamətdə iş adamlarının da üzərinə böyük vəzifələr düşür. Qeyd edilməlidir ki,
ölkəmizin sosial-iqtisadi sisteminin yenidən qurulmasının mühüm amillərindən biri sahibkarlığın inkişafıdır.
Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün daha da əlverişli mühitin yaradılması məqsədilə əsaslı şəkildə islahatların
aparılması da məhz ölkədə həyata keçirilən iqtisadi inkişaf strategiyasının tələblərindən, o cümlədən inkişafın
Azərbaycan modelinin xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Qeyri-neft sektorunun yüksəlişi, iqtisadiyyatın neftdən
asılılıq dərəcəsinin azaldılması, yeni iş yerlərinin açılması, sosial xarakterli bir çox problemlərin həlli məhz
sahibkarlığın inkişafından keçir. Qeyd edilənlər müəyyən mənada respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının
təmin olunmasının əsasını təşkil etməklə, maddi və təbii resursların iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunmasını tələb
edir. Bu da ilk növbədə investisiya siyasətində məqsədyönlü təkmilləşmə tədbirlərinin reallaşdırılmasını tələb
edir. Bu məqsədlə dövlət iqtisadi mahiyyəti əsaslandırılmış məqsədli Dövlət Proqramlarını həyata keçirir və
regional sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər görür.
Respublikamız iqtisadi sahədə keçid dövrünü başa vurub. İnkişafın Azərbaycan modelinə əsaslanan
sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinə uyğun olaraq respublikanın davamlı inkişafını təmin etmək üçün prioritetlər
artıq bəllidir. Bunun üçün makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılacaq, ölkənin enerji, ərzaq və ekoloji
təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün sistemli tədbirlər davam etdiriləcək, iqtisadiyyatın diversifikasiyası
genişləndirilməklə neft sektorundan asılılıq minimuma endiriləcək, innovativ iqtisadiyyata keçid təmin
ediləcək, aqrar sektorun inkişafında intensiv üsullara üstünlük veriləcək. Təbii ki, inkişafın məhz bu model
üzərində qərar tutması bütövlükdə respublikamızda insan kapitalının inkişafı, yoxsulluğun tammamilə aradan
qaldırılması, sosial infrastrukturun daim yeniləşməsi, əhalinin həyat səviyyəsinin davamlı olaraq yüksəldilməsi
ilə müşayiət olunacaq.
Lakin, nailiyyətlərə baxmayaraq, iqtisadiyyatın inkişafında müəyyən çatışmazlıqlar da var. Çünki, bu
gün Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafının əsasını hələ də neft və qaz gəlirləri tutur. Hazırki dövrdə
neftin qiymətinin ötən illə müqaisədə iki dəfə aşağı düşməsi nəticəsində ölkənin faktiki gəlirlərinin azalması
buna əyani sübutdur. Əgər, Azərbaycanda neft tükənərsə və yaxud neftin qiyməti kəskin şəkildə düşərsə
Azərbaycan üçün baş verə biləcək iqtisadi tənəzzül qaçılmazdır.
Çıxış yolu kimi Professor Rafiq Əliyevin modelləşdirmə, proqnozlaşdırma, qərar qəbuletmə
nəzəriyyələrinə və praktikasına söykənən iqtisadi model üzərində çalışmaq təklifini bildirmişdir. Hımin model
hökümətin alternativ iqtisadi siyasətlərinin qiymətləndirilməsinin tətbiqi ümumi tarazlıq modelinə
əsaslanmalıdır. Belə model iqtisadi vahidlər, agentlər arasında qarşılıqlı əlaqəni müəyyən etməyə imkan verir,
eyni zamanda fond, istehlak, yığım və başqa endogen parametrlərin alternativ siyasətlərə təsirini öyrənməyə
şərait yaradır.
Bu model iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə “Sosial hesablar matrisi” adlanır. Burada iqtisadiyyatın
içindəki bütün transaksiyaların transfer olunması, bir birinə keçirilməsi selləri təsvir olunur. Hər hansı
sahələrdə nə nəzərdə tutulacaqsa, onlar üçün milli hesablar bir matris şəklinə salınır. Milli hesabların strukturu
“giriş-çıxış” və “gəlir-xərc bərabərliyi” konsepsiyaların kombinasiyasına əsaslanır. Bunlar hamısı vahid sellər
şəklində cərəyan etməlidir. Bütün bu sellər pul ekvivalentindədir. Modelin əsas hissəsi odur ki, verilənlər
bazası əsasında kalibirləşmə, yəni iqtisadi tarazlığı təmin edən parametrlər hesablanmalıdır. Verilənlər
bazasına uyğun elə optimallşadırma aparılmalıdır ki, sistem normal işləyə bilsin. Bu iqtidasiyyat tarazlı ola
bilsin. Burada da müxtəlif iqtisadi qanunlar işləyir.Məsələn, yuxarı səviyyədə bir iqtisadi qanun, aşağı
səviyyədə başqa bir iqtisadi qanun işləməlidir. Bu model ölkəmiz üçün çox gərəkli ola bilər. Çünki bura həm
kadr məsələsi, həm təhsil, həm elm, həm iqtisadi məsələlər bir birilə əlaqələndirilir. Bütün sahələrin fəaliyyət
tarazlığını hesablamaq lazımdır.Bunun üçün də paketlər var.
Azərbaycanın postneft dövrü üçün iqtisadi model qurmaq lazımdır. Bunun üçün elmi tədqiqat institutları
işləməlidir. Burda təbii ki, dövlət dəstəyi lazımdır. Çünki ölkənin neftdən sonrakı dövrü üçün bu model
yaradılır.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВЫХ РИСКОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье изучeны причины возникновения страховых рисков, а также широко интерпретирован
характер, особенности и необходимость страхования в международной коммерческой деятельности.
Ключевые слова: страховые риски, международная коммерческая деятельность, страховые
тарифы, страховой случай, актуарные расчеты, законодательство о страховании
Müasir dünya daimi dinamik inkişafdadır.Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr genişlənir və
möhkəmlənir.Beynəlxalq inteqrasiyanın güclənməsi böyük biznesin inkişafına təkan verir.Iri korporasiyalar
arasında iqtisadi kontraktlar,böyük investisiya qoyuluşları həyata keçirilir.Beynəlxalq ticarət müqavilələri, iri
kommersiya proyektlərinin imzalanması böyük pullardan xəbər verir. Xarici ölkələrlə iqtisadi münasibətlər
dərinləşdikcə beynəlxalq kommersiyanın zəruriliyi artır. Milli sərhədlər çərçivəsində yüksək mənfəət əldə
etmək imkanının məhdudlaşması,milli dəyərlərə malik malların dünya bazarına çıxarılması meylləri,müxtəlif
ölkələrdə olan qeyri-bərabər xammal ehtiyatlarının və tələbatların qiymətə nəzərə çarpan şəkildə təsiri və bu
təsirin kommersiya tərəflərinə sərfəliliyi və digər amillər beynəlxalq kommersiya fəaliyyətini zəruriliyi izah
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edir.Ticarətdə liberal tendensiyanın müşahidə olunması,dövlətlərarası daşınmaların təşkilini asanlaşdıran
nəqliyyat növlərinin sürətli inkişafı,müqavilə prosesini sadələşdirən kommunikasiya sistemlərinin və qlobal
şəbəkə texnologiyalarının genişlənməsi beynəlxalq kommersiya fəaliyyətinə müsbət təsir edir və onun inkişaf
tempini sürətləndirir.
Beynəlxalq kommersiya fəaliyyəti gözlənilən xeyirlə bərabər itki və risk elementləri də özündə
daşıyır.Qloballaşma dövründə hər cür tüğyan edən terrorizm,təbii fəlakətlər,iqtisadi və siyasi konyukturadan
irəli gələn məsələlər kommersiya tərəflərinin ciddi itkilərlə üzləşməyinə səbəb olur, tərəflər arasında bağlanmış
müqavilələrin gözlənilən uğurlu nəticələrin baş tutmamasına gətirib çıxarır.Belə olan halda sığortanın
əhəmiyyəti ön plana çıxır.Kommersiya risklərinin sığortalanması tərəflər arasında bağlanılmış kommersiya
müqavilələrinin gedişində baş verə biləcək arzuolunmaz halların baş verməsinin qarşısını almağa xidmət
edir.Gözlənilməz halların yaranmasına qarşı sığorta vasitəsilə təminat verilir.Aydındır ki, bazar iqtisadi
sisteminin sürətli inkişaf etdiyi bir vaxtda kommersiya əməliyyatlarında iri həcmli və bahalı malların
mübadiləsi baş verir ki,əməliyyatlar zamanı yaranan ani bir risk tərəflərin külli miqdarda pul itirməsi ilə
nəticələnir.Bütün bunları nəzərə alaraq tərəflər kommersiya fəaliyyətini sığortalamaqda maraqlı olurlar.
Ümumiyyətlə,beynəlxalq kommersiya fəaliyyətində sığorta məsələlərini geniş şərh etmək üçün yerinə
yetirilən kommersiya əməliyyatlarını aydınlaşdırmaq lazım gəlir. Kommersiya fəaliyyətində yerinə yetirilən
əməliyyatlar iki növə bölünürlər : 1)İstehsal əməliyyatı 2)Kommersiya əməliyyatı.İstehsal əməliyyatı-yüklərin
bilavasitə hərəkəti,onların saxlanılması,boşaldılması,nəql olunması,çəkilib qablaşdırılması,yenidən sortlara
ayrılması və s.lə bağlı proseslərdən ibarətdir. Kommersiya əməliyyatı –dəyər formasının dəyişməsi ,yəni
malların alqı-satqısı ilə bağlı proseslərdən ibarətdir.
İstehsal əməliyyatında yüklərin hərəkəti sığorta hadisəsinə daha həssasdır.Belə ki,xüsusən təhlükəli
yüklərin hərəkəti zamanı ehtiyat tədbirlərinin lazımı səviyyədə görülməməsi arzuolunmaz hallara gətirib
çıxarır ki,bu da sığorta şirkətinin baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı sığorta ödənişi vermə öhdəliyini
yaradır.Saxlanc məntəqəsində yüklərin və malların saxlanılması zamanı sığorta hadisəsi bir o qədər qeydə
alınmır.Bu vəziyyətdə sığorta hadisəsinə təkan verən proseslərə yanğın,partlayış və ya kənar təsir nəticəsində
mexaniki dağılma misal ola bilər.Yüklərin boşaldılması zamanı yükün zədələnməsi və sıradan çıxması ilə
müşayiət olunan sığorta hadisəsi yaranır.Qablaşdırma və sortlara ayrılma prosesində sortlaşdırıcı və ya
qablaşdırıcı avadanlığın iş fəaliyyətinin pozulması və ya əl əməyi nəticəsində insan xətalarından yaranan
düzgün olmayan qablaşdırma sığorta hadisəsi hesab oluna bilər.İstehsal əməliyyatından fərqli olaraq
kommersiya əməliyyatında alqı-satqı ilə bağlı proseslərdə arzuolunmaz halın baş verməsi maliyyə itkiləri ilə
müşayiət olunduğundan kommersiya fəaliyyətinin bu əməliyyatı üzrə sığortanın əhəmiyyəti daha çoxdur.
Artıq məlumdur ki,kommersiya fəaliyyəti sığortaetmə baxımından kompleks hesab oluna bilər.Belə
ki,kommersiya fəaliyyətində bir-bir ilə qarşılıqlı təsirə malik elementlərin sayı çoxdur.Məsələn, hər hansı bir
məhsul istehsal edən müəssisə həm də onu son istehlakçıya çatdırırsa bu halda sığortaetməyə məruz qalan
elementlərin sayı çoxalır.İlkin halda məhsulun özü,daha sonra məhsulun saxlanma anbarları,məhsulun
istehsalında iştirak edən avadanlıq və vasitələr sığortalanır.Şübhəsiz ki,istehsalın fasiləsizliyi baxımından
istehsalın baş verməsi üçün lazım olan avadanlığın daim işlək olması əsas şərtdir.Beynəlxalq kommersiya
fəaliyyəti müxtəlif ölkələr və onların ayrı-ayrı iqtisadi subyektləri arasında baş verdiyindən burada meydana
gələn sığorta risklərinin xüsusiyyətləri xeyli dərəcədə əhəmiyyətli və çətinliklə müəyyənləşdiriləndir.
Bir məsələni də qeyd eləmək lazım gəlir ki,əgər kommersiya tərəfləri sığorta xərclərini kommersiya
proyekti üzrə çəkilmiş xərclərin cüzi bir faizi həcmində qiymətləndirirlərsə bu halda onlar sığortaetməyə
maraq göstərirlər.Təbii ki,sığortaetmə əlavə xərclər yaradır və ilk baxışdan bu kommersanta maraqlı
görünməyə bilər.Sadəcə beynəlxalq kommersiya fəaliyyətində əməliyyatın iri həcmliliyini dərk edən
kommersiya əməliyyatının iştirakçıları gələcəkdə baş verə biləcək arzuolunmaz halların qarşısını almaq üçün
tərtib etdikləri xərc smetalarına sığorta xərclərini də əlavə edirlər.
Beynəlxalq kommersiya fəaliyyətində sığorta risklərinin xüsusiyyətlərinin araşdırılması üçün ilk
növbədə sığorta riski anlayışına geniş tərif vermək lazımdır.
Azərbaycan Respublikası “Sığorta fəaliyyəti haqqında qanun”a görə Sığorta riski və ya risk dedikdə
sığorta obyekti ilə bağlı itkilərin və ya zərərlərin yaranmasına səbəb olan hadisənin baş verməsi və ya
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halın yaranması ehtimalı, həmçinin bu ehtimala qarşı sığortaçının üzərinə götürdüyü öhdəlik nəzərdə tutulur.
Beynəlxalq Sığorta Nəzarətçiləri Assosiasiyasının «Sığorta Terminləri lüğətində sığorta riskinə
aşağıdakı şəkildə tərif verilmişdir :
Sığorta riski (ing.-insurance risk) – həyat və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta haqlarının və texniki
ehtiyatların hesablanmasının aktuar əsasları ilə, həmçinin əməliyyat xərcləri, habelə həddi aşan və ya
əlaqələndirilməyən artımla birbaşa və ya dolayısı ilə əlaqəli olan müxtəlif növ risklərdir.
Rusiya Federasiyanın 1992-ci il 27 noyabr tarixli “Rusiya Federasiyasında sığorta işinin təşkili
haqqında” Qanununun 9-cu maddəsində göstərilir ki, Sığorta riski (рус.–страховой риск)– baş verməsi ilə
bağlı sığortanın həyata keçirildiyi, güman edilən hal; baş verməsi həqiqilik və təsadüfilik əlamətlərinə
malik olmalıdır.
Bağlanmış sığorta müqaviləsində sığorta risklərinin qeyd olunması və sadalanması zəruridir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin 2007-ci il 3 iyun tarixli Sığortaçılıq Qanunu, maddə 11, (4)-də qeyd olunur ki,
təminat verilən risklərlə yanaşı, təminat verilməyən risklər də sığorta müqaviləsində aydın şəkildə
göstərilməlidir.Əlavə olaraq qeyd olunur ki,” Göstərilməyən risklər təminat verilmişlər hesab ediləcək”.
Ümumiyyətlə,sığorta riskinin aşağıdakı özünəməxsus xüsusiyyətləri var.Bunlar aşağıdakılardır :
1. Riskin baş verməsi nəticəsində dəyən zərərin həcminin pulla ölçülməsi mümkün olmalıdır. Məsələn,
müəyyən bir konstruksiyanın zədələnməsi, pul vəsaitindən məhrum olma müəyyən bir məbləğlə ifadə edilir.
2. Sığortalanan risklə bağlı yaradılması nəzərdə tutulan ümumi daxıl elə bir şəkildə formalaşdırılmalıdır
ki, zərər məbləği daha iri olan sığorta hadisəsi baş verdikdə belə daxılın müvazinəti ciddi şəkildə
pozulmamalıdır yəni daxılda kifayət qədər sığorta haqqı toplanmalıdır ki,sığorta ödənişini vermək
formalaşdırılmış daxıl üçün problem yaratmasın.
3. Sığortalanan risklərin digər bir xarakterik cəhəti odur ki,faydalanan şəxsə hər hansı bir mənfəət
qazandırmamalıdır və ancaq dəymiş zərərin pulla ifadəsi ödənilməlidir.
4. Sığorta riski mütləq və mütləq şəkildə təsadüfilik və həqiqilik xarakterinə malik olmalıdır.
5. Riskin sığortalanması heç bir halda cəmiyyətə yönəlmiş zərərli bir fəaliyyətin nəticəsi olmamalıdır
Məsələn, məhkəmə tərəfindən təqsirləndirilən şəxsə qarşı tətbiq edilən maliyyə sanksiyasından şəxsin
sığortalanması cəmiyyət üçün faydalı əməl hesab oluna bilməz. Aydındır ki,sanksiya cərimə tədbiridir və
qanuna zidd hərəkət etmiş insanın cərimədən sığorta vasitasilə “bəraət” alması bu kimi əməlləri yenidən
törətməsi ilə nəticələnə bilər.
6. Sığorta şirkəti tərəfindən sığorta riski üzrə tələb olunan sığorta haqqı aktuar hesablamalarla
əsaslandırılmalı və tez-tez reallaşan risklərdən sıgortalanmaq üçün daha yüksək və zərurilik həmçinin kafilik
şərtlərini özündə daşıyan sığorta haqqının tələb olunmasının nəzəri və metodoloji əsasları mövcud olmalıdır.
7. Sığortalanan riskin baş verməsi nəticəsində sığortalının həqiqi olaraq zərər çəkmə ehtimalı olmalıdır.
Müasir dövrdə kommersiya fəaliyyəti zamanı yaranan risklər qeyri-həyat sığortası sahəsində fəaliyyət
göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən sığortalanır. AVIVA, Axa Pacific Insurance, Canadian Northern Shield,
Economical Insurance, The Dominion Insurance, ING Insurance, Intact Insurance, Sovereign General and
Wawanesa Insurance, Zurich Insurance kimi dünyanın nəhəng sığorta şirkətləri bu sahədə liderlik nümayiş
etdirirlər.Bazarda rəqabət prinsipini rəhbər tutan bu şirkətlər kommersiya fəaliyyətinin arzuolunmaz
nəticələrindən sığortası məhsulu təklif edirlər.Aydındır ki,bu şirkətlər daha rəqabətli sığorta tarifləri təklif
edirlər.Şirkətlərin təklif etdiyi sığorta məhsulu əsasən aşağıdakı sığorta təminatlarını əhatə edir : 1) Öhdəlik və
məsuliyyət-kommersiya əməliyyatı zamanı şəxsin həyat və sağlamlığına təhlükə yaranma hallarına qarşı
sığorta 2) Bina, tikili və qurğulara kommersiya fəaliyyəti zamanı dəyə biləcək ziyan 3) Xammal və
materialların xarab olması və itkiyə getməsi 4) Oğurluq və ziyanvermə-kommersiya fəaliyyəti zamanı baş verə
biləcək oğurluq və materiallara qəsdən ziyan vermə halına qarşı sığorta 5)Şübhəli xəsarət,yanğın və digər təbii
fəlakətlər nəticəsində uzunmüddətli dövrdə itirilmiş mənfəətlə əlaqəli kompensasiya verilməsi 6) Xüsusi
əhəmiyyətli kompyuter şəbəkələrinin,telefon stansiyalarının,soyuducu kameraların,mərkəzi havalandırma
sistemlərinin sıradan çıxmasına qarşı sığorta 7) Kommersiya müqaviləsinin tərəfləri olan yüksək nüfüzlu
habelə əhəmiyyətli şəxslərin onlara qarşı yönələn iddialardan sığortalanması.
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Sığorta şirkətlərinin beynəlxalq kommersiya fəaliyyətinin sığortalanması üzrə təklif etdikləri sığorta
məhsullarına Clements Worldwide şirkətinin timsalında baxaq.Bu sahədə 68 illik təcrübəyə malik olan
sığorta şirkətinin əsas müştəriləri beynəlxalq təşkilat və korporasiyalar,idxalatçı və ixracatçı subyektlər, geniş
beynəlxalq əlaqələr qurmaqda maraqlı olan qeyri-hökümət təşkilatları və iri kommersiya birlikləridir. Sığorta
şirkəti kommersiya sığortası proqramı çərçivəsində aşağıdakı sığorta məhsulları üzrə sığortalılarla müqavilə
bağlayıb sığorta risklərini öz üzərinə götürür:
1. Nəqliyyat vasitələrinin sığortalanması-fiziki təsirdən,toqquşmadan,oğurluqdan və digər xəsarət
hallarından nəqliyyat vasitələrinin sığortalanması
2. Kollektiv tibbi sığorta-kommersiya subyektlərinin işçilərinin 170 ölkədə tibbi müayinə və dərman
vasitələrinə ehtiyacının yaranması riskindən sığortalanması
3. Fərdi qəza sığortası- Xaricə ezam olunan və ya iş fəaliyyətinin yerləşdiyi məkan ölkə ərazisindən
kənarda olan şəxslərin arzuolunmaz hadisələr nəticəsində 24 saat ərzində tibbi xərclərinin ödənməsi və ya
maliyyə itkisinin kompensasiyası,həyat və sağlamlığına dəyən zərərin ödənməsi
4. Müdafiə Aktından irəli gələn məsələlər üzrə sığortaetmə- Müqavilə əsasında xaricdə işləyən dövlət
tərəfindən maliyyələşdirilən şəxslərin işini itirməsindən və ya aldığı əmək haqqından məhrum olmasından
həmçinin müharibə zamanı şəxsə dəymiş ziyandan (həm maliyyə itkisi həm sağlamlıq) sığortalanması
5. Siyasi sabitliyin pozulması,terrorizm,mütəşəkkil cinayətkarlıq və milli qarşıdurma hallarından
sığorta- ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatın işçilərinin siyasi sabitliyin,tüğyan edən
eskremizm və mütəşəkkil cinayətkarlıq hallarından ,habelə yarana biləcək vətəndaş müharibələrinin ağır
təsirlərindən qorunması və belə halın yaranması zamanı təhlükəsiz şəkildə ölkədən evakuasiya olunmasına
xidmət edən sığorta növüdür.
6. Mülkiyyətin sığortalanması – Maşın,avadanlıq,kompyuter şəbəkələrinin,daşınmaz əmlakın və digər
əsas vəsaitlərin risklərdən sığortalanması
7. Tranzit və karqo üzrə sığortalanma- Təhlükəli ərazilərdə tranzit və ya karqo daşınmanın həyata
keçirilməsi zamanı yaranan sığorta riskləri üzrə təminatın verilməsi.Məsələn,dəniz quldurlarının iri yükləri
daşıyan gəmilərə potensial hücum imkanının olması riski müasir dövrün aktual problemlərindən biridir.
Məlumdur ki,kommersiya riskləri sığortalanarkən sığorta müqaviləsini bağlayan tərəf sığortalı qismində
sığorta şirkətinə sığorta haqqı ödəyir.Sığortaçı tərəfindən qəbul edilmiş sığorta tədiyyələri bütün dünyada
müəyyən əsaslara görə hesablanır. Bu əsasları təşkil edən qaydalara “sığorta tarif” deyilir. “Sığorta tarifi –
sığorta haqqının hesablanması üçün aktuari hesablamalarına əsasən müəyyən edilən dərəcədir.”
Müxtəlif şirkətlər bazarda rəqabət prinsipinə uyğun olaraq müxtəlif sığorta tarifləri təklif
edirlər.Məlumdur ki,sığorta haqqları sığorta şirkətlərinin sığorta hadisəsinin baş vermə riskini necə
qiymətləndirilməsini əks etdirir.Lakin bəzi hallarda sığorta şirkətləri bazar payını artırmaqdan ötrü risklərin
adekvat qiymətləndirilməsinə əhəmiyyət verməyərək digər rəqib şirkətlərlə münasibətdə daha aşağı sığorta
tarifləri təklif edirlər ki,bununla da dempinq siyasətini həyata keçirmiş olurlar.Daha aşağı sığorta haqqlarının
təklif olunması şirkətin gələcəkdə baş verəcək hallara qarşı ödəmə qabiliyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxara
bilir.Belə dempinq siyasəti aparan şirkətlərin həyata keçirdiyi haqsız rəqabətin qarşısını almaq məqsədilə
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı minimum sığorta tariflərini müəyyən edə bilər.
Ümumi qayda olaraq yuxarıda qeyd olunan faktorlar nəzərə alındıqdan sonra sığorta məhsulu üzrə tarif
formalaşdırılır.Sığorta şirkətlərində tariflərin hesablanması işi ilə sığorta şirkətinin Aktuar hesablamalar şöbəsi
və ya Aktuar Xidməti məşğul olur ki,burada maliyyə,statistik cədvəllərdən istifadə etməklə və ehtimal
nəzəriyyəsinin elementlərini tətbiq etməklə tarif müəyyənləşdirilir.Əsas lazım olan məsələ sığorta hadisəsinə
səbəb ola biləcək elementləri riyazi modelləşdirməkdir.Kommersiya fəaliyyətində əksər hallarda sığorta
müqaviləsində franşiza adlanan azadolma yer alır.Azadolma dedikdə sığorta hadisəsi nəticəsində yaranan
itkilərin və ya dəyən zərərin sığorta təminatı ilə əhatə olunmayan və sığortalının üzərində qalan hissəsi başa
düşülür.Beynəlxalq kommersiya əməliyyatının sığortalanması zamanı müəyyən məbləğlə ifadə olunan zərərlər
azadolma məbləğindən kiçik olarsa belə halda həmin baş vermiş zərər üzrə ödəniş edilmir.Risklərin
xüsusiyyətlərini araşdırmaq üçün ən vacib məqamlardan biri sığorta şirkətləri üçün keçmişdə baş vermiş
zərərlərin statistikasıdır.Sığorta şirkətləri aşağıdakı mənbələrdən statistik məlumatları əldə edə bilər:

443

1)Dövlətin Statistika Komitəsinin və ya sığorta hadisəsi ilə əlaqəli statistik məlumat dərc edən dövlət
qurumunun məlumatı əsasında 2)Beynəlxalq ölçüdə fəaliyyət göstərən iri sığorta və təkrarsığorta şirkətlərinin
dərc etdiyi statistik məlumat əsasında 3)Şirkətin daxilində keçmiş sığorta hadisəsi ilə bağlı verilənlərin analizi
ilə məşğul olan şöbənin məlumatı əsasında.Qeyd edilən mənbələr əsasında məlumat əldə edildikdən sonra riski
qiymətləndirilən kommersiya proyekti üzrə əvvəllər müntəzəm surətdə sığorta hadisələri baş vermişdirsə bu
halda sığortaçı sığorta tariflərinə nizamlayıcı vuruqlar tətbiq etməklə sığorta haqqlarını artıra bilər və ya
sığorta etməkdən imtina edə bilər.Həmçinin əgər keçmişdə həmin kommersiya fəaliyyəti üzrə nəzərə çarpacaq
dərəcədə sığorta hadisəsi qeydə alınmamışdırsa sığorta şirkəti sığorta tariflərində azalmalar tətbiq edə bilər.Bu
o şərtlə baş verə bilər ki,sığortalı tərəfi ilə razılaşdırılmış sığorta tarifi aktuar hesablamalar nəticəsində əldə
olunmuş xalis sığorta haqqından aşağı olmasın.Ümumiyyətlə, hesablanmış sığorta haqqları müxtəlif zaman
intervallarında ödənilə bilər.Kommersiya əməliyyatının iştirakçıları əsasən cari il üzrə əməliyyatları
sığortalamaqda maraqlı olduğundan əksər hallarda sığorta haqqı illik qaydada ödənilir.Uzunmüddətli strategiya
əsasında reallaşdırılması nəzərdə tutulan kommersiya əməliyyatlarında əməliyyatın həcmi nəzərə alınaraq
sığorta hadisələrinin yaxın gələcəkdə deyil bir müddət sonra baş verməsini əsas tutaraq sığorta şirkətləri ilkin
müddətdə stimullaşdırma məqsədi ilə daha az sığorta haqqının ödənməsi ilə razılaşırlar.Aydındır ki,müddətin
sonuna getdikcə daha riskli kommersiya fəaliyyəti üçün illik qaydada alınan sığorta haqqlarının miqdarı
artırılır.Bu uzunmüddətli dövrdə kommersiya fəaliyyətini təşkil edən elementlərdə həssaslığın müşahidə
olunması və təsirlərə asanlıqla məruz qalması ilə nəticələnir.Məsələn,10 illik kommersiya fəaliyyəti üçün
müddətin sonuna doğru getdikcə istehsal avadanlıqlarının mənəvi və fiziki aşınması, bazara rəqabətli məhsulun
daxil olması ilə əlaqəli kommersiya əhəmiyyətli məhsula tələbin azalması və biznesin iflasa uğraması,İxrac və
idxal zamanı malların saxlanması və daşınmasına xidmət edən və onlara münasibətdə tətbiq edilən yeni
texnologiyanın ənənəvi üsulla həyata keçirilən texnologiyanı asanlıqla əvəzləməsi və s amillər uzunmüddətli
kommersiya proyektinin arzuolunmaz nəticələrinə gətirib çıxara bilir. Uzunmüddətli kommersiya sazişləri üzrə
sığorta haqqları ödənilərkən Bonus-Malus sistemi tətbiq oluna bilər.Nümunə üçün deyək ki,10 illik müqavilə
bağlanılmışdır və sığorta müqaviləsi üzrə sığortalı hər il 1000 şərti maliyyə vahidində sığorta haqqı
ödəyir.Sığorta müqaviləsinin gedişində sığorta hadisəsi qeydə alınmır və sığortaçı riskin azaldığını hesab
edərək sığorta haqqını 800 şərti maliyyə vahidi kimi müəyyən edir.Əgər sığorta hadisəsi baş vermiş olsa idi
sığorta haqqları 1200 şərti maliyyə vahidi olmuş olardı.Bütün bunlar sığorta müqaviləsi bağlanarkən hər iki
tərəfin razılığı ilə aparılır.
Sığortaçı nöqteyi-nəzərindən sığorta risklərinin sayı hesabı yoxdur.Sığorta şirkətləri yeni məhsullar
hazırladıqca onlar yeni sığorta riskləri ilə qarşılaşırlar.Bu halda riskin təbiətinə bələd olmaq sığorta riskinin
həqiqi təhlükəlilik həddini qiymətləndirməyə imkan verir. Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, sığorta risklərinin
müxtəlifliyi onların təsnifatını çətinləşdirir və risk növlərinin geniş siniflərə bölünməsini və oxşar xarakterləri
olan sığorta risklərinin qruplaşdırılmasını zəruri edir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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COMMODİTY NOMENCLATURE OF FOREİGN ECONOMİC ACTİVİTY
İn the article explained true classification of goods, custom clearance of goods and vehicles, ensuring
the objectivity of the custom statistics of foreign trade issues. Also, detailly informed about commodity nomenclature of foreign economic activity.
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Xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturasının aparılması, malların təsnifatlandırılması və
kodlaşdırılması gömrük işinin mühüm tərkib hissələrindəndir.
Malların dəyərinin obyektiv meyarlar əsasında müəyyən edilməsi və gömrük ödənclərinin tutulması
onların düzgün təsnifatlandırılması, həmçinin, xarici ticarətin gömrük statistikasının obyektivliyinin
yüksəldilməsi, malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi və onlara gömrük nəzarəti
proseslərində olkənin gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi üçün konkret tədbirlər görülməsində də mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də gömrük işinin səmərəliliyinin artırılması gömrük orqanı əməkdaşlarından
malların təsnifatlandırılması nəzəriyyələrini və əsas təsnifat sistemlərini dərindən bilməyi, bu sistemlərin
köməyi ilə nəzəri və təcrübi məsələləri həll etmək bacarığına yiyələnməyi tələb edir.
“Əmtəə nomenklaturası” anlayışının əsas elementləri “əmtəə” (mal) və “nomenklatura” ifadələridir.
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Nomenklatura (lat. nomenclatira – siyahı) – elm, texnika və fəaliyyətin digər sahələrində işlədilən adlar,
anlayışlar göstəricisinin sistemidir.
Bu mənada əmtəə nomenklaturası anlayışı elm və təcrübənin “əmtəəşünaslıq”, “gömrük işi”,
“istehsalat”, “xarici iqtisadi fəaliyyət” sahələri ilə, bir sözlə, əmtəə və malların adları ilə əlaqədar sahələrlə sıx
bağlıdır. Beləliklə, əmtəə nomenklaturası gömrük orqanının vəzifəli şəxslərinin və deklarantların öz peşəkar
fəaliyyətlərində qarşılaşdıqları malların adlarının məcmusudur.
Gömrük sərhədindən keçirilən malların başlıca xarakterik xüsusiyyətləri onların maddi-mövcudluq
forması və daşınma qabiliyyətliliyidir. Bu xüsusiyyətlər Gömrük Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar
sistemində öz əksini tapır.
Mallar (əmtəə anlayışında) xarici ticarət əməliyyatlarının əsasını təşkil etdiyindən Gömrük Məcəlləsinin
17-ci maddəsi ilə müəyyən edilən anlayışların böyük əksəriyyəti bu məfhumla bağlıdır.
Elmi-texniki tərəqqi və texnologiyaların təkmilləşdirilməsi ilə sənayenin müxtəlif sahələrində və kənd
təsərrüfatında istehsal edilən malların çeşidi çox genişlənmiş və bu proses daim inkişafdadır. Yüz minlərlə
müxtəlif növ və çeşidli mallar mövcuddur. Onların ayrı-ayrılıqda öyrənilməsi çox çətin olduğunnan onlar
müxtəlif xassələrinə görə yığcam çoxluqlar halında biryerə cəmlənə bilər. Bu çoxluqlar isə öz növbəsində
bölmə, qrup, yarımqruplar şəklində sistemləşdirilə bilər. Xarici ticarətdə yük dövriyyəsinin gömrük
tənzimlənməsi zamanı malların sistemləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə məsələlərin həllində
malların təsnifatlaşdırılmasından istifadə edilir.
“Təsnifat” anlayışı obyektlərin verilmiş böyük çoxluqlarının müəyyən kiçik çoxluqlara (sinif,qrup və s.)
bölünməsi mənasını verir. Bu zaman yaranan sistem təsnifatlandırma adlanır.
Qarşıda qoyulmuş məsələnin mahiyyətindən asılı olaraq təsnifatdırmanı bir neçə istiqamətdə aparmaq
olar. Məsələn, istehsal sahələri, hazırlandığı materiallar, emal dərəcəsi, funksional təyinatına görə mallar
qruplaşdırıla bilər.
Təsnifatlandırmanın qəbul edilən sisteminə uyğun olaraq bütün mallara və mal bölmələrinə xüsusi şifrlər
verilir. Obyektlərin verilmiş böyük çooxluqları müəyyən təsnifat sisteminə uyğun olaraq kiçik çoxluqlara
bölündükdən sonra sistemləşdirilmiş çoxluq uyğun obyektlərin təsnifatlandırıcısı kimi baxıla bilər.
Beləliklə, təsnifatlandırıcı – təsnifatlandırılan obyektlərin sistemləşdirilmiş siyahısıdır. Bu siyahıda hər
obyektin öz yeri olur və bundan sonra ona kod adlandırılan şərti işarə təyin edilir.
Kod rəqəm, hərf, yaxud rəqəm-hərf ardıcıllığından ibarət şifrə malikdir.
Xarici ticarət əməliyyatlarının gömrük tənzimlənməsində “əmtəə nomenklaturası” məfhumundan geniş
istifadə olunur. Əmtəə nomenklaturası faktiki olaraq malların təsnifatlandırıcısıdır. Buna görə də əmtəə
nomenklaturası dedikdə, təsnifat sisteminə uyğun olaraq yerləşdirilən malların geniş siyahısı nəzərdə tutulur.
Malların kodlaşdırılması isə, təsnifatlandırılan obyekti həmin təsnifat sistemi ilə müəyyən edilmiş
qaydada işarə, yaxud işarələr qrupu səklində təsəvvür etməyə imkan verən texniki üsuldur.
Əmtəə nomenklaturasının kod sistemi ondan ötrü yaradılır ki, məlumat gömrük orqanına onun yığımı,
yoxlanılması, ötürülməsi və analizi üçün əlverişli formada təqdim edilə bilsin.
1913-cü il dekabrın 31-də Brüsseldə 29 ölkə Beynəlxalq Konvensiya imzaladı. Bu konvensiyanın əsas
müddəalarının istiqamətinə görə öz ərazilərində milli təsnifat və mal nomenklaturasından istifadə etməklə
bərabər, həmin ölkələr Beynəlxalq xarici ticarət statistikası bürosuna vahid təsnifat və mal nomenklaturası üzrə
məlumatlar təqdim etmək barədə öhdəlik götürmüş oldular.
Beləliklə, ilk Brüssel əmtəə nomenklaturası yarandı. O, 186 bazis mal mövqeyini birləşdirən 5 bölmədən
ibarət idi.
I. Canlı heyvanlar 1-7 mal mövqeləri (7)
II. Ərzaq malları və içkilər 8-49 mal mövqeləri (42)
III. Xammal və yarımfabrikatlar 50-98 mal mövqeləri (49)
IV. Hazır məhsullar, 99-182 mal mövqeləri (84)
V. Qızıl və gümüş, qızıl və gümüş sikkələr 183-186 (4) mal mövqeləri
Lakin o, çox tez bir zamanda Brüssel əmtəə nomenklaturasının qoyulan tələbləri ödəmədiyi və çox
nöqsanlı olduğu aşkara çıxdı. Nomenklatura detallaşdırılmadığından ondan dünya standartı kimi istifadə
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edilməsi, qeyri-məqbul sayıldı. Ona görə də II dünya müharibəsi ərəfəsində və yeni əmtəə nomenklaturası Beynəlxalq Ticarət Statistikası üçün malların minimal siyahısı yaradıldı.
Bu nomenklatura hazırlandıqları materialın növündən asılı olaraq mallarını yarımçoxluqlara bölünməsini, Yəni təsnifatlandırılmasını nəzərdə tuturdu. İstisna hallarda mallar onlardan istifadə prinsipinə əsasən də
təsnifatlandırıla bilərdi.
Yeni nomenklatura tam şəkildə 1938-ci ildə dərc edildi. Bütün mallar 17 bölmədə yerləşdirildi.
Bölmələr də öz növbəsində 50 qrup və 456 bazis mal mövqeyi ilə ifadə olundu:
1)
Ərzaq içkilər, tütün, (13 qrup)
2)
Piy və yağlar, heyvani və bitki mənşəli mumlar (2 qrup)
3)
Kimyəvi və onlara oxşar məhsullar (4 qrup)
4)
Kauçuk (1 qrup)
5)
Meşə materialları və mantar (1 qrup)
6)
Kağız (1 qrup)
7)
Dəri və ondan hazırlanan məmulatlar, (3 qrup)
8)
Toxuculuq məhsulları, (4 qrup)
9)
Paltarı, o cümlədən alt paltarı (4 qrup)
10) Yanacaq sürtgü materialları oxşar məhsullar (1 qrup)
11) Qeyri metal minerallar, onlardan hazırlanan məhsullar (4 qrup)
12) Qiymətli metallar və qiymətli daşlar, mirvari və ondan hazırlanan bəzəklər (1 qrup)
13) Qara ağ və əlvan metallar, onlardan hazırlanan məhsullar (4 qrup)
14) O, maşınlar, aparatlar və onların ləvazimatı, nəqliyyat vasitələri (3 qrup)
15) Digər mallar (2 qrup)
16) Xüsusi əməliyyatların obyekti olan təkrar idxal malları (1 qrup)
17) Emal edilməmiş qızıl və sikkələr (1 qrup)
Bu nomenklaturada bölmələr Brüssel əmtəə nomenklaturası ilə müqayisədə hiss ediləcək dərəcədə
genişləndirilmiş və detallaşdırılmışdı.
Sonrakı illərdə “Beynəlxalq ticarət statistikası üçün malların minimal siyahısı” dəfələrlə yenidən
işlənərək təkmilləşdirilmişdir.
90-cı illərin əvvəllərinə qədər ölkələrin əksəriyyətində xarici ticarət fəaliyyəti və gömrük tənzimləmələrində əsasən, 3 təsnifat sistemi geniş yayılmışdır.
1. Gömrük Əməkdaşlığı Şurası (hal hazırda Ümumdünya Gömrük Təşkilatı adlanır) nomenklaturası
GƏŞN, yaxud Brüssel Gömrük nomenklaturası BGN;
2. Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası üzvlərinin Xarici Ticarətin Vahid Əmtəə Nomenklaturası QİYŞ
XTVƏN;
3. BMT Standart Beynəlxalq Ticarət Təsnifatı BMT SBTT
Bu beynəlxalq nomenklaturalar müxtəlif təsnifat prinsipləri üzərində qurulduğundan və mal dövriyyəsini
müxtəlif səviyyələrdə detallaşdırdığından ölkələrin idxal və ixracının əmtəə strukturu barəsində məlumatların
müqayisəsini çətinləşdirirdi. Bəzən, hətta mal qruplarının adları uyğun gəldiyi halda belə mahiyyətcə
fərqlənirdilər. Lakin praktikada Brüssel Gömrük Nomenklaturası adı ilə məşhur olan, habelə BMT SBTTN nomenklaturaları müasir elmi texniki inqilabın baş verməsi ilə əlaqədar yeni texnologiyaları əsasında meydana
gələn müxtəlif çeşidli malların təsnifatı prinsipinə cavab vermədi. Çünki elmin bilavasitə məhsuldar qüvvəyə
çevrilməsi nəticəsində yeni istehsal sahələri yarandı və yaranmış bu sahələrdə göstərilən mal təsnifatı nomenklaturalarında sinifləşdirilməyən - mal mövqeləri naməlum olan geniş çeşiddə mallar istehsal olunmağa
başladı.
Bununla əlaqədar Gömrük Əməkdaşlığı Şurası çərçivəsində 10 il müddətində yeni beynəlxalq mal nomenklaturalarının yaradılması sahəsində geniş iş aparıldı. GƏŞ-in mal nomenklaturalarının hazırlanması üzrə
işçi qrupunun 10 illik fəaliyyəti nəticəsində beynəlxalq aləmdə Brüssel Gömrük Nomenklaturası adı ilə
tanınan, habelə BMT SBTTN – mal nomenklaturalarının 12 beynəlxalq və milli mal təsnifatları sisteminin bazarları əsasında “Malların təsviri və kodlaşdırılmasına dair harmonikləşdirilmiş sistem nomenklaturası” (HSN)
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yaradıldı və həmin toplu 1985-ci ildə Brüsseldə imzalanaraq, 1988-ci ilin 1 yanvarında qüvvəyə mindi.
HSN-nin Avropa birliyi ölkələri də daxil olmaqla, 41 ölkə tərəfindən tətbiqinə başlanıldı və hazırda
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının üzvü olan ölkələr tərəfindən malların təsnifatı 6 rəqəmə qədər detallaşdırılmaqla 9-14 rəqəmə qədər kodlaşdırılmanın aparılması ilə xarici iqtisadi fəaliyyətin milli mal nomenklaturaları sistemləri işlənib hazırlandı.
HS haqqındakı Beynəlxalq Konvensiya aşağıdakı terminləri müəyyənləşdirmişdir:
- malların harmonic sisteminin təsviri və kodlaşdırılması - mal mövqeləri, submövqeləri və onlara aid
rəqəmli kodları; bölmə, qrup və submövqelərə qeydləri, həmçinin konvensiyanın əlavəsində Harmonik Sistemin əsas təsvir qaydalarını özündə birləşdirən nomenklaturadır.
- gömrük tarif nomenklaturası - malların idxalı zamanı gömrük rüsumlarının tutulması üçün sövdələşən
tərəflərin qanunvericiliyə uyğun qəbul etdikləri nomenklaturadır;
- Statistika nomenklaturası malların idxalı və ixracı barədə statistik məlumatları toplamaq üçün
sövdələşən tərəflərin qəbul etdikləri mal nomenklaturasıdır.
- Kombinə edilmiş tarif - statistika nomenklaturası - sövdələşən tərəflərin yerli qanunvericiliklərinə
uyğun olaraq idxal mallarının bəyan edilməsi zamanı istifadəsi məcburi olan və gömrük tarif və statistik nomenklaturaları birləşdirən nomenklaturadır.
HSN-nin də digər iqtisadi təsnifedicilər kimi öz spesifik strukturu var. Onun axırıncı əsas elementi təsnifat sistemləri və kodlaşdırılmaqdan ibarətdir. Bu toplu altı pilləli: bölmələr (21), qruplar (97), yarımqruplar
(33), mallar mövqeyi (1241), yarımmövqelər (3553) və submövqelər (5019) sistemindən ibarətdir.
Malların kodunun düzgün təyin edilməsi üçün MDB XİFƏN-in 3 tərkib hissəsindən: nomenklatura
hissəsi, bölmə və qruplara qeydlər, MDB XİFƏN-in əsas interpretasiya qaydalarından istifadə edilməlidir.
Əsas interpretasiya qaydaları kodun təyini üçün kompleks vasitə hesab edilir. Belə qaydalar altıdır. Birinci 5 qaydaya əsasən mal mövqeyi (ilk 4 işarə), altıncı qaydaya əsasən submövqe (5 və 6 dərəcə) və yarım
submövqe (7, 8, və 9 dərəcələr) tapılır.
Birinci qayda
Bölmələrin, qrupların və yarımqrupların adları MDB XİFƏN-ə uyğun olaraq işdə rahat istifadə edilmə
üçün nəzərdə alınır: hüquqi məqsədlər üçün XİFƏN-də malların təsnifatı mal mövqelərinin mətnindən, bölmə
və qruplara qeydlərindən çıxış edilməklə həyata keçirilir.
Ikinci qayda
a) Mal mövqeyinin adındakı hər hansı qeyd - şərti belə malın komplektləşdirilməmiş yaxud
tamamlanmamış şəklinə də aid edilməlidir, bu şərtlə ki, komplektləşdirilməmiş və tamamlanmamış halda da bu
mal bitkin, malın əsas xüsusiyyətlərini özündə əks etdirmiş olsun.
Təcrübədə bir çox mallar komplektləşdirilməmiş və ya bitirilməmiş yaxud yığılmamış vəziyyətdə
göndərilir. Belə halda göndərilən mal komplekt və bitkin malın xassələrinə malik olmalıdır. Yəni, göndərilən
mal dərhal istifadəyə hazır deyil, amma hazır məmulatın təqribi formasına malikdir və bəzi əməliyyatlar
sayəsində tamamlana bilər.
Bu qaydanın əsas ideyası ondan ibarətdir ki, baxılan mallar bitkin mallarla eyni mövqedə yerləşir.
b) mal mövqeyinin adındakı hər hansı qeyd-şərt belə malın qarışıq və birləşməsinə də aid edilməlidir.
Hər hansı materialdan əmələ gələn mala aid olan qeyd-şərt tamamilə, yaxud qismən bu materialdan ibarət olan
mallara da şamil edilir.
Üçüncü qayda
Əgər 2-ci qaydanın b) bəndinə yaxud bu və ya digər səbəbdən malın 2 və ya daha artıq mal mövqeyinə
aid edilməsi mümkündürsə, belə malların təsnifatı aşağıdakı kimi həyata keçirilir;
a) o mal mövqeyinə üstünlük verilir ki, bu, malın daha konkret təsvirini müəyyən edir. Bununla belə,
əgər iki, yaxud daha çox mal mövqeyindən hər biri çoxkomponentli məmulatın, yaxud qarışığın yalnız bir
hissəsinə aiddirsə, onlardan birinin daha dəqiq təsvir verdiyinə baxmayaraq, belə mal mövqeləri bərabər
əhəmiyyətli hesab edilir.
b) müxtəlif materiallardan ibarət yaxud müxtəlif komponentlərdən hazırlanmış qarışıq və çoxkomponentli məmulatlar və bu qaydanın a) bəndi ilə təsnifatlandırıla bilməyən mallar həmin malların əsas xüsusiy-
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yətini səciyyələndirən material və tərkib hissəsinə görə təsnifatlandırılmalıdır.
c) təsnifatı 3 a) və b) qaydalarına görə təsnifatlandırıla bilməyən mallar mal mövqeləri içərisində kodun böyüməsi qaydasında axırıncı mövqedə təsnifatlandırılmalıdır
Dördüncü qayda
İlk üç qayda isə təsnifatlandırıla bilməyən mallar baxılan mallarla ən uyğun olan malların mövqeyində
təsnifatlandırılmalıdırlar.
Beşinci qayda
Müəyyən məmulatların, yaxud məmulatlar qrupunun saxlanılması üçün nəzərdə tutulan və ya xüsusi
forması olan qab-tara mənsub olduğu mallarla birlikdə təqdim edilirsə, qablaşdırıldığı məmulatlarla birgə
təsnifatlandırılmalıdır.
Altıncı qayda
Hüquqi məqsədlər üçün hər hansı mal mövqeyinin xüsusi mövqeyindəki malların təsnifatı submövqelərə
və onlara aid qeyd-şərtlərə uyğun olaraq bir səviyyədəki submövqelərin müqayisə edilə bilən olması şərti ilə
həyata keçirilə bilər. Bu qaydanın məqsədləri üçün, həmçinin, bölmə və qruplara qeyd-şərtlər, əgər başqa şey
nəzərdə tutulmamışsa tətbiq edilə bilər.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ QEYRİ-NEFT SAHƏLƏRİNİN İNKİŞAF
PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN ƏHALİNİN MƏŞĞULLUĞUNA TƏSİRİ
Neftin dünya bazarında qiymətlərinin əhəmiyyətli aşağı enməsi və dövlət büdcəsinə valyutanın axınının
kəskin azalması, Azərbaycan manatının devalvasiyasına səbəb olaraq, hökumətin mövcud iqtisadiyyat və
maliyyə problemlərinin həll olunmasını çətinləşdirmışdir. Maliyyə itkiləri və, işsizlyin artması ilə və iş
yerlərinin sayının tükənməsi ilə əks olunan tənəzzülə qarşı ölkənin acizliyi, Azərbaycanın iqtisadiyyatının
qeyri-neft sektorunun zəif inkişaf etməsi problemini bütün kəskinliyi ilə açmişdi. Məqalədə iqtisadiyyatın qeyrineft sektorunda, işsizlərin sayının artımının və iş yerlərinin çatışmamazlığının səbəbləri təhlil olunur,
iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkişafının və məşğulluğun böyüməsinin faydalı yolları araşdırılır.
Açar sözlər: işsizlik, əmək ehtiyatları, inhisarçılıq, azad sahibkarkarlıq, ÜDM, kiçik və orta biznes,
iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru, boş iş yerləri, tənəzzül, rəqabət.
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И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Резкое понижение мировых цен на нефть и сильное уменьшение валютных поступлений привело к
резкой девальвации маната и усложнило возможности правительства страны решать проблемы текущего состояния экономики и финансов. Финансовые потери и неспособность в противостоянии активности в экономике, выразившегося в частности, росту безработицы и сокращению рабочих мест,
связанных со спадом производства, отразили неразвитость не-нефтяного сектора экономики Азербайджана. В этой связи, даётся анализ причин роста числа безработных и нехватки свободных рабочих
мест в не-нефтяном секторе, рассматриваются актуальные пути развития и роста занятости в нём.
Ключевые слова: безработица, трудовые ресурсы, монополизация, свободное предпринимательство, ВВП, малый и средний бизнес, не-нефтяной сектор экономики, незанятые рабочие места, рецессия, конкуренция.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIES IN NON-OIL SECTOR OF THE
ECONOMY AND THEIR INFLUENCE TO EMPLOYMENT IN AZERBAIJAN
Acute decrease in the world oil prices and significant decline in currency inflows caused significant
devaluation of Azerbaijani manat and decreased opportunities of the government to solve current problems
of local economy and finance. Financial losses and inability to resist a recession in economical activity are
expressed in higher unemployment and lowering number of working places. It reflects the acuteness of the
problem of underdevelopment of industries in non-oil sector of the local economy. Relative to this situation,
the reasons of the growth of number of the unemployed and shortage of free work places in industries in nonoil sector are analized, just so as, actual ways of development of industries in non-oil sector of the economy
and the employment growth are considered.
Key words: unemployment, labor forces, monopolization, free entrepreneurship, GDP, small and
medium business, nonoil industries of economy, free work places, recession, competition.
XIX əsrin sonundan başlayaraq bu günə qədər Azərbaycan iqtisadiyyatı ənənəvi qaydada, əsasən neft

450

sənayesinin müxtəlif sahələri istiqamətində inkişaf etməkdə davam edir. 2014-cü ildəki Azərbaycan ixracının
təqribən 92%-ı neft məhsullarının payına düşmüşdür, cəmi 8%-ını isə, qeyri-neft sektorun malları təşkil
etmişdir. Sonuncuların da tərkibində əsas yeri kənd təsərrüfatı məhsulları, bəzi hallarda isə tikintidə istifadə
olunan materiallar tutmuşdur. Bu isə, əslində qeyri-neft sektorunun dayanıqlı inkişafının olmadığını əks
etdririr. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda büdcə gəlirlərinin 96%-i (bir başa neft sektoru ilə bağlı olan)
Abşeron iqtisadi zonanın hesabına formalaşır. Qalan 4% isə regionların payına düşür (1).
1990-cı illərin sonunda – 2000-ci illərin əvvəlində Azərbaycanda böyük həcmdə neft satışından alınan
gəlirlərdən, iqtisadi cəhətdən faydasız istifadə edildiyinə görə aqrar sektorun, emal sənayesinin, turizmin və
qalan qeyri-neft sektoruna aid özəl təsərrüfatın sahələrinin də fəaliyyəti ilə bağlı inkişafı istənilən səviyyədə
olmamışdır. Bu problemlər öz əksini, misal üçün, əhalini istehlak mallara tələbatını təmin edən istehsalın
strukturunda tapır. Beləki, ərzaq məhsullara daxili tələbatın təxminən 50%-i yerli istehsalın hesabına düşür,
qalan 50%-i isə xaricdən gələn idxalın hesabına. Eyni zamanda “yerli istehsal” adı altında sayılan ərzaqlar da
xaricdən gətirilən xammalın əsasında buraxılır. Misal üçün, bu mallara “Azərbaycan çayı” adı ilə bazara
çıxarılan çay, süd, tütün məhsulları, müxtəlif meyvə şirələri və s. aiddir. Bu məhsulların əsasını xaricdən alınan
çay, quru süd, tütün, meyvə konsentratları təşkil edir. Buna əlavə olaraq, belə vəziyyət tekstil sənayesinə də
aiddir. Əvvəllər güclü pambıq istehsalı olan Azərbaycanda, indiki zamanda istehsal 40-50 min tona qədər enib.
Nəticədə tekstil sənayesinin inkişaf imkanları məhdudlaşıb. Mövcud zamanda yerli alıcılar 90%-dən artıq
geyimi xaricdən alırlar.
Ümumən, qeyd olunan vəziyyət onu göstərir ki, bu cür məhsulların qeyri-neft sektorunda “yerli
istehsal” adı altında buraxılması adlandırılan sektorun birbaşa ölkə idxalından asılıdır. Ona görə də problem
ondadır ki, gələcəkdə xammalın yerli istehsal üçün təminatında hər hansı bir çətinliyin yaşanması qeyri-neft
sektorunun istehsalındə tənəzzül ehtimalını dahada böyüdəcək.
Neft sektoru olmadığı halda Azərbaycanın xarici valyuta gətirmək qabiliyyəti çox aşağıdır. Yuxarıda
qeyd olunan neftən kənar iqtisadi sahələrdə uğurlu nəticələr qazanılsaydı, Azərbaycanda davamlı iqtisadi
inkişafı təmin etmək üçün zəmin yaradıla bilərdi. Bu cür inkişaf durumunda neftin dünya bazarındakı
qiymətinin hansısa dəyişməsinin ölkəyə təsiri qat-qat azalmış olardı.
Azərbaycanın iqtisadi baxımından neftdən asılı olması, ölkənin böhrana doğru yuvarlanmasına səbəb
kimi qarşılanır. Əslində ındiki vəziyyətdə Azərbaycanın iqtisadi durumu bir başa neftin dünya bazarında
mövcud olan qiymətindən asılıdır, çünki Azərbaycanın valyuta qazanmaq məmbəy olduqca dar olaraq, ancaq
neft sektorun gəlirləri ilə məhdudlaşır. Ayrı sözlə nə dərəcədə neftin qiyməti yüksəkdir, o dərəcədə iqtisadi və
sosial vəziyyət sabitdir, və əksinə 2014-cü ilin ikinci yarisindan başlayaraq – 2015-ci ilin əvvəlinə qədər
davam edən neftin qiymətinin sürətlə ucuzlaşması Azərbaycanda neft-qaz gəlirlərinin və ölkənin valyuta
ehtiyatlarının kəskin azalmasına səbəb olmuşdur. Ancaq ölkənin hökuməti bunların davamlı ola biləcək
reallığını görməyərək, 2015-ci il ərzində dövlət büdcəsi və Neft Fondunun büdcəsinin gəlirlərini bir barel
üçün 90 ABŞ dolları orta qiyməti ilə hesablamışdır. Ancaq 2015-ci ilin əvvəlində Azərbaycanın iqtisadi
həyatında milli valyuta ilə baş verən dramatik olaylar ölkənin gəlirlərinin belə reallıqdan uzax dərəcəyə
şişirdirilməsi 2015 –ci ilin planlarına nail olmasını şüpə altında qoyur.
Neft satışından gələn gəlirlərin kəskin azalması ilə qarşılaşan hökümət yaranmış böhrandan çıxmaq üçün
2015-ci ilin əvvəlində məcbur olaraq sərt devalvasiyaya getmiş, bir gecədə milli valyutanın dəyərini, ABŞ
dolları ila müqaisədə, 34% aşağı endirmişdir. Bu gərar Azərbaycanın bütün sahələrində əhalinin iqtisadi
fəaliyyətinə, o çümlədən işsizlik səviyyəsinə, güclü mənfi təsir göstərməyə başlamışdır. Dünyada neftin
qiymətinin enməsi ilə və Azərbaycanda hasilatın aşağı düşməsi ilə bağli ölkənin mövcüd problemləri daha da
aşkar və təkidliə qeyri-neft sektorunun inkişafının aktuallığını ölkənin hökümətinə xatırladmışdır.
Təbii ki, neftin dünya bazarındakı qiymətinin ucuzlaşmasını və bunun, qeyri-neft sektoru olduqca zəif
olan ölkəyə, təsirini qabaqcadan proqnozlaşdırılması, mümkün olan gərginləşmənin zəiflədilməsinə geniş
imkanlar yarada bilərdi. Indiki zamanda yaranmış vəziyyətin yüksək ehtimalının vaxtında nəzərə alınmaması
və ona hökumət dairələri tərəfindən tələb olunan diqqətlə yanaşmaması, əldə olan pul vəsaitlərinin faydasız
xərclənməsi, ölkənin qalan iqtisadi sahələri ilə tarazlı inkişafa imkan verməmişdir.
Qeyd olunanlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda böhran probleminin təhlükəsinin strateji
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baxımdan aradan götürülməsi ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafından keçir. Buna uyğun olaraq, 20152020-ci illəri əhatə edən Azərbaycan höküməti Dövlət proqramı çərçivəsində qeyri- neft sanəyesinin inkişafı
üçün ölkənin mərkəzində və mühtəlif rayonlarında yeni müəssisələrin tikilməsini nəzərdə tutur. Belə
müəssisələrin siyahisina daxildir - Alüminium istehsalı Kompleksi, Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi,
Bakıda Gəmiqayırma zavodu, Qazaxda və Naxçıvanda yeni sement zavodları, Gəncədə traktor və kənd
təsərrüfatı texnikası və Naxçıvanda avtomobil zavodları, Sumqayıtda günəş panelləri,Qarabağda metal
konstruksiyaları və Hacıqabulda seramik plitələri buraxan istehsal birlikləri (4).
Burada sadalanan, böyük investisiyalar tələb edən, gələcəyin sənaye müəssisələrinin siyahısı
Azərbaycanın qeyri-neft sektoru sahələrinin yüksək dərəcədə dövlət maliyyələşdirlməsindən asılılığını
göstərir. Buna görə də, neftdən alınan gəlirlərin müəyyən hissəsinin itirilməsi dövründə istehsalın aşağı enməsi
və dövlətin və özəl kapital yatırımlarının zəncirvarı azalması ilə müşahidə olunması deməkdir. Təəcübli hal
deyil ki, mövcud vəziyətdə emal sahələrinin 84%-dən çoxunda istehsal tənəzzüllə üzləşmişdır. Ölkə
regionlarında böyük həcmdə aparılan tikinti işləri dayandırılmışdır.
Eyni zamanda, yuxarıda qeyd olunan müəssisələrin inşası bazar iqtisadyatı üçün əsas məqsəd də deyil.
Fəqət, qeyri-neft sektorun inkişafını reallaşdırmaq üçün uzun müddət milyardlarla pul xərcləməkdən başqa
islahatların həyata keçirdilməsinə real imkanlar yaradmaq və səriştəli siyasət qurmaq lazımdır. Qeyri-neft
sektorunun inkişaf yolu ölkədə iqtisadi münasibətlərin liberallaşması istiqamətində köklü islahatların real
şəkildə aparılmasından keçir. Bu baxımnan sktruktur islahatların aparılması olduqca zəruridir. Ayrı sözlə
Azərbaycanda məşğulluğu artırmaq üçün ölkədə institusional islahatlar aparmaq lazımdır. Bu islahatlar
çərçivəsində müdaxilələr elə aparılmalıdır ki, onlar özəl sektorda məşğulluğu, işgüzarlığı, rəqabəti artıra bilsin.
Qeyri-neft sektorunda sahibkarlığı möhkəmləndirmək üçün mülkiyyət haqlarını müəyyən etmək və bu haqları
müdafiə etmək vacibdir. Sahibkarlığın aktivləşməsi üçün gömrük tarifləri azaldılmalıdır, ticarət isə
sadələşdirilməlidir.
Bu gün Azərbaycanın dünya bazarına açıq olması və burada dünyanın müxtəlif tanınmış şirkətlərin
geniş çeşidli məhsullarınin təqdim olunması şəraitndə yerlı istehsalın rəqabətə dözümlü olması ölkə üçün ən
çətin məsələdir. Bu problemin həlli ən əvvəl ölkədə geniş yayılan korrupsiya ilə inhisarçılığı aradan götürərək,
bazar iqtisadiyyatına tələb olunan mühitin yaradılmasındadır. Demək lazımdır ki, sahibkarlıq üçün iqtisadi
azadlıq mühitinin yaradılması üçün məhkəmə-hüquq dairələrin sahibkarlığı müdafiə etmə işində hakimiyyətin
icra strukturlarından müstəqil və sərbəst formada fəaliyyətinin, ayrı sözlə müstəqil məhkəmə sisteminin
mövcudluğunun təmin olunması olduqca vacibdir. Bu məsələlərin həll olunmasında mövcud Azərbaycanda
ciddi problemlər var. Bu o deməkdir ki, sahibkarlar istənilən bir mübahisəni məhkəmə qaydasında hər zaman
sərbəst həll edə bilməlidirlər. Məhkəmənin müstəqilliyi iqtisadi azadlığın və mülkiyyət toxunmazlığının təmin
və müdafiə olunmasının əsas şərtlərindən biridir. Ancaq bundan sonra iqtisadiyyatın neftdənkənar sahələrin
rəqabət qabiliyyətli strukturunun formalaşdırlması uğurla həyata keçirilə bilər. Bunun üçün rəqabətin
inkişafının, yüksək istehsal mədəniyyətinin, idarəetmədə peşəkarlığın, inteqrasiya imkanlarından daha geniş
istifadə edilməsinin və açıq ticarətin təminatı ilə yanaşı, həm də iqtisadi rıçaqlardan bacarıqla istifadə
edilməsinin böyük dərəcədə zərurəti var. Keçən dövrün Sovet illərinə məhsus olan yerli istehsalda sadalanan
iş prinsipləri aydın olan səbəblərə görə çox aşağı dərəcədə istifadə olunmuşdur. Ona görə də onları qisa
zamanda öyrənmək və geniş tədbiq etmək çətin məsələdir, və bunun üçün müvafiq dövlət qurumlarından və
istehsalda birbaşa iştirak edən icraçılardan böyük iradə tələb olunur.
Gələcək perspektivlər baxımından Azərbaycanın iqtisadi mərkəzinin və neft sənayesiındən kənarda
qalan regionların iqtisadi inkişafı da bir başa qeyri-neft sektorunun tərəqqisi ilə bağlı olmalıdır. Elmi
tədqiqatlar və bütün dünya təcrübəsi onu göstərir ki, Azərbaycana da məhsus olaraq, qeyri-neft sektorunun
əsas sahəsini təşkil edən, kiçik və orta sahibkarlıq, iqtisadiyyatın əsas tərkib hisəsi olaraq, rəqabətli bazar
mexanizmini yaşadan vacib aparıcı qüvvədir.
Dünyanın iqtisadi baxımından inkişaf etmiş ölkələrində ümumi daxili məhsulun əsas hissəsi kiçik
formada olan müəssisələrin payına düşür. Bundan başqa kiçik və orta sahibkarlıq işgüzar əhalinin əksəriyyətini
iş yerləri ilə təmin edir. Misal üçün, ABŞ-da özəl kompaniyalarda məşğul olanların 50%-dən çoxu kiçik və
orta müəssisələrdə çalışır və “qeyri-kənd təsərrüfatı” adlandırılan ümumi daxili məhsulun yarısından çoxunu
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istehsal edir. Bunun fərqində, Azərbaycanda sahibkarlığın və özəl qeyri-neft sektorunun zəif inkişafının
göstəricisi bu sektorda bütün işləyən əhalinin ancaq 5%-ni təşkil etməsidir. Dünya Bankının hesablarına görə
“örtülü işgüzarlığa” işçi qüvvəsinin 10%-ni, maaş alan işçilərin isə 5%-ni aid etmək olar (3). Bu onu göstərir ki
Azərbaycanda əhalinin məşğulluq probleminin həll olunması böyük dərəcədə qeyri-neft sektorunun inkişafı və
bu sahəyə əmək güvvəsinin geniş cəlb olunması ilə bağlıdır.
Kiçik və orta sahibkarlıq bazar rəqabətinin əsasını təşkil edərək, eyni zamanda onun dəyişən mühitinə
çox çevik uyğunlaşa bilir. İqtisadi münasibətlərdə rəqabətin təminatı birbaşa dövlət idarələrinin
məsuliyyətindədir. Ancaq ölkədə rəqabətin qorunması və inkişafı hökumətin konkret proqramlarının
formalaşmasında hələ də öz əksini tapmayıb. Misal üçün 2006-cı ildən Milli Məclisdə “Rəqabət Məcəlləsi”
müzakirəyə çıxarılsa da hələki, bu günə qədər qəbul olunmayıb. Buna əlavə olaraq ölkə üzrə rəqabətin
inkişafının maliyyə təminatında özəl sektor da zəif imkanlara malikdir. Bu gün regionların çətin vəziyyəti
Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəqəmləri ilə isbat olunur. Bu rəqəmlərə görə ölkə üzrə cəlb olunan
əmanətlərin 93%-i, kredit qoyuluşunun isə 85%-i yalnız Bakının payına düşür (4). Bölgələrdə biznesin
əksəriyyətini təşkil edən kiçik sahibkarlardır. Orta və böyük biznesin olmamasına görə kommersiya
banklarının bölgələrdə ayırdığı kreditlər cüzi miqdarlı kreditlərdir. Belə vəziyətin başqa səbəbi ondadır ki,
Azərbaycanda kommersiya banklarının biznes kreditləri verməyə imkanı yoxdur. Belə kreditlər üçün
bankların böyük həcmdə vəsaitləri olmalıdır. Bu fəaliyyət üçün lazım olan vəsaitlər bir neçə yüz min manatdan
bir neçə milyon manat çərçivəsində olmalıdır.
Bundan başqa regionlarda əhalinin əsas hissəsinin kasıb şəraitdə yaşaması da, bölgərin iqtisadi amilini
məhdudlaşdırır: bu səbəbdən sərmayə yatırımının yüksək riskli olduğu üçün təklif olunan kreditlərin faizi
böyük və qısamüddətlidir, və ona görədə faydalılığında və cəlbediciliyində zəif. Buna əlavə olaraq Mərkəzi
Bankın kommersiya banklarını lazımi dərəcədə ucuz kreditlərlə ilə təmin etməməsinə görə də sonuncular faiz
dərəcəsi aşağı, müddəti uzun olan bu kreditləri kütləvi şəkildə verə bilmirlər. Eyni zamanda kommersiya
banklarının kredit dərəcələrinin yüksək olmasının əsas səbəblərindən biri də ondadır ki, onların fiziki
şəxslərdən cəlb etdikləri resursların faiz dərəcəsi böyükdür. Buna görə də banklar daha aşağı faizlə, təhminən
8-9%-lə, kredit verə bilmir.
Azərbaycanda komersiya banklarından yüksək dərəcəli faizlərlə alınan və sahibkarlığa istifadə olunan
kreditlərin sonradan yüksək bank faizləri ilə qaytarılmasının ağırrığını nəzərə alaraq, demək olar ki, ölkə
vətəndaşları bankların hesabına yatırım etmək imkanlarından istifadə olunmasında ciddi çətinliklərlə üzləşirlər.
Mərkəzi Bank biznes kreditləri üzrə illik faiz dərəcəsinin maksimal həddini 25% səviyəsində təyin etmışdır.
Buna əlavə olaraq, əhalidən bank haqqı və bank xidmətləri də alınır. Azərbaycanda verilən kreditlər istehsalı
stimullaşdıra bilmir. Bir tərəfdən bankların istehlak kreditləri üzrə maksimal illik dərəcələri 29%-dir, o biri
tərəfdən isə, istehsal kreditləri üzrə illik faiz 25% limitlə təyin olunub. Halbuki, istehsal üçün götürülən
kreditlərin ən optimal dərəcəsi,yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 8-9% ətrafında olmalıdır.
İnkişaf etmiş ölkələrin Azərbaycana qoyulan yatırımlara gələndə, onların ölkəmizin iqtisadi sahəsinin
yüksək riskli olmasını etiraf etməsi son 5 ildə xarici investisiyaların əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşməsinə əsas
səbəblərdən birinə çevrilmişdir. Bu ölkələrin Azərbaycana görə İnhisarçılıq, korrupsiya, yüksək vergi
dərəcələri, məhkəmə sisteminin sərbəst olmaması və başqa ölkə nıqsanları ilə bağlı iradlar yerlı iqtisadiyyata
xarici investisiyaların marağına neqativ təsir göstərməkdə davam edib. Artıq Azərbaycanda yatırılan xarici
investisiyaların əhəmiyyətli hissəsi isə daha çox sosial proqramların maliyyələşdirilməsinə yox, əsasən neft
sektoru ilə bağlı sənaye-tikinti yönüllü yatırımlara sərf olunub. Nəticədə ölkənin qeyri-neft sektorunda xarici
investisiyaların istehsalın və məşğulluğun artımına təsiri əhəmiyyətli dərəcədə olmayıb.
Neft və qeyri-neft sektorların sahələrində yaşanan tənəzzüllə bağlı məhsul istehsalının aşağı düşməsi iş
yerlərinin sayının azalmasına səbəb olur. Nəticədə sahibkarlar və onların müəssisələrində çalışan işçilər də
ixtisarlara getməli olurlar. Bundan başqa dövlət qurumlarında çalışanlar da ixtisarlara salınırlar. Yaranmış
vəziyyət ölkədə yeni işsizlər dalğasının yaranmasının mümkünlüyündən xəbər verir.
Son illər ərzində Azərbaycanda neft hasilatının ardıcıl azalması baş verir. Ən çox neft hasilatı 2010-cu
ildə 50 mln tondan çox olmuşdur. 2014-cü ildə bu göstərici 40 mln tona enmişdir. Bu vəziyət ölkənin neft
sənayesində işləyən müəyyən sayda fəhlə və mütəxəsislərin işdən azad olmasına səbəb olmuşdur.

453

Dövlət Statistika komitəsinin 2015-ci il iyul ayının 1-nə olan məlumatına əsasən Azərbaycanda rəsmi
olaraq 29062 nəfər işsiz insan qeyd olunmuşdu. Nəzarə alsaq ki, cari ilin əvvəlində ölkədə onların sayı 28690
nəfər olmuşdur, onda işsizlərin rəsmi sayı qeyd olunan müddətdə 372 nəfər artmışdır. 2015-ci il iyul ayının 1nə aid olan statistik məlumatlara görə ən çox işsiz Bakı şəhərinin 12 inzibati rayonunda (7311 nəfər) qeydə
alınmışdır (1). Ancaq bu rəqəm Azərbaycanda real vəziyəti əks etdirmir: Işsizlərin real göstəricisi bir neçə dəfə
rəsmi göstəricidən yüksəkdir. Zərərçəkənlərə əmək haqqının saxlanılması şərti ilə məzuniyyətə göndərilənlər
də aiddir.
2006-ci ildən başlayaraq 15 milyard manata yaxın büdcə vəsaitinin əsas hissəsi, öz gəlirləri hesabına
sərmayə qoymaq imkanları yetərincə olan, dövlət müəssisələri arasında bölüşdürülüb. Bu vəziyət öz əksini,
misal üçün, onda tapır ki, bazar iqtisadiyyatına məxsus olan özəl sektorda çalışanların (dövlət sektoru ilə
müqayisədə) Azərbaycanda mütləq və nisbi çoxluğu mövcuddur. Ölkənin Dövlət Statistika İdarəsinin
məlumatına görə, məşğul olan əhalinin əsas hissəsi dövlət sektorunda çalışır. Buna əlavə olaraq, son illərdə
dövlət sektorunda iş yerlərinin sayı artan templərlə böyüyür. Dövlət Statistika İdarəsinin məlumatına görə,
2015-ci il martın 1-ndə ölkədə 1514,1 min insan məşğul sayılırdı. Onların 58%-i dövlət sektorunda, 42%-i isə
özəl sektorda işləyirdilər (1). Bunun səbəbi ondadır ki, yeni açılan iş yerlərinin böyük əksəriyəti dövlət
sektorunda baş verir. Misal üçün, 2013-cü ilin ancaq oktyabr ayında işə qəbul olunan 3,9 min yeni işçilərin 3,4
mini dövlət sektorunda və ancaq 0,5 min nəfəri özəl sektorda yeni işə başlamışdılar. Bu onu deməyə əsas verir
ki, ölkədə kəmiyyət baxımından kiçik və orta müəssisələrin artımında da problemlər mövcuddur. Bu
problemlərin ən vacib olan səbəblərindən biri, ölkədə azad sahibkarlığın təmin olunmamasıdır. Nəticə kimi,
ölkədaxili miqrasiya ilə yanaşı son 20 ildə Azərbaycandan fəal işgüzar əhalinin axını özəl sektorda məşğul
olanların sayına mənfi təsir göstərmişdir. Daha konkret bu nöqsanları açıqlayarkən, demək lazımdır ki, burada
yerli sahibkarlar azad şəkildə fəaliyyət göstərməkdə çətinlik çəkirlər. Sahibkarlar şəraitin olmamasından başqa,
həm də inzibati müdaxilələrdən, yersiz yoxlamalardan, süründürülmələrdən əziyyət çəkirlər. Azərbaycan
vətəndaşlarının böyük sayda öz ölkəsini iş dalınca tərk etmələri onu deməyə əsas verir ki, onların tərk etdiyi
yerlərdə biznesin inkişafına və özünüifadəyə nail ola bilmirlər. Nəticədə ölkədən miqrasiya edən insanlar
özlərinə xaricdə biznes qurur, xarici ölkənin iqtisadiyyatına qulluq edirlər.
Işsizliyin artmasına daha bir səbəb Rusiyada da baş verən iqtisadi böhranla bağlıdır. Orada yaşanan
çətinliklərə görə iş yerlərini itirmiş Azərbaycan vətəndaşlarının vətənlərinə qayıtması nəticəsində işsizlik
səviyyəsinin artması, problem kimi daha da gərginləşdir. Qərbin Rusiyaya tətbiq etdiyi sanksiyalar və rublun
dollara və avroya nisbətən kəskin ucuzlaşması ilə əlaqədar Rusiyanın üzləşdiyi böhran nəticəsində orada işlə
məşğul olan xarici iş qüvvəsinin axınının artması baş vermişdir. Rusiyadan dönən mühacirlərin arasında, oranı
tərk edən və öz vətənlərinə qayıdan böyük sayda müvəqqəti yaşayan azərbaycanlılar da var idi. Rusiyanın
rəsmi statistikasına görə bu ölkədə təxminən 600 min iş üçün bura gələn azərbaycanlı yaşayır.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.
Eyni zamanda, dünya iqtisadiyyatında baş verən böhran Azərbaycandan da yan keçməmişdir. Ölkənin
neft sektorunda hasilatın və neft qiymətlərinin aşağı enməsi və bunun ardınca devalivasiyanın baş verməsi bu
sahədə məşğulluğun ardıcıl azalmasına səbəb olmuşdur. Indiki vəziyətdə ölkədə iş yerlərinin
çatışmamazlığının üzə çıxması, mövcud iş yaşanan böhranla bağlı Sumqayıt şəhərində ən iri sənaye müəssisəsi
statusunu qazanan Texnologiyalar Parkının 4500-dən çox işçini çalışdıran 17 zavodunda tapmışdır. Orada
yaşanan maliyyə problemləri və dövlət sifarişlərinin azalması müəssisə başçılarını bir neçə zavodu bağlamağa
vadar etmişdir. Buda çox saylı işçi qüvvəsinin ixtisarı ilə müşahidə olmuşdur. Iş yerlərinin azalması dövlət
sektorundan da yan keçməmişdir. Bu ilk növbədə ölkə regionlarında yerli icra hakimiyyətinin aqrar sektorunun
işçilərinə aid olmuşdur. 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
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aylarında Azərbaycanın maliyyə sahəsində çalışan işçilərin 10,06%-i və ya 3,4 min nəfəri ixtisara
düşmüşdülər.
Ekspertlərin aldıqları nəticələrə görə iqtisadi böhran şəraitində sənaye müəssisələri ``artıq `` işçilərdən
azad olurlar. Müəssisə rəhbərləri istehsal xərclərinin optimallaşdırılması məqsədi ilə işçilərini ixtisar etməyə
başlayıblar. Proqnozlara görə 2016-cı ilin əvvəlində neft sənayesində kütləvi ixtisarlar baş verəcək. Burada
qeyd etmək lazımdır ki, yerli iş qüvvəsinin artan templərlə ixtisar olunmasına baxmayaraq, neft şirkətləri
xaricdən mütəxəssisləri Azərbaycana işə dəvət etməyi davam edirlər və onların yaşayışına və əmək haqqına
böyük məbləğdə vəsait ayırırlar. Ona baxmayaraq ki, ölkəmizdə yüksək səviyədə mütəxəssislər var ki, öz
ixtisasına görə özlərinə iş tapmaqda çətinlik çəkirlər.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz, vətənlərinə qayıdan Azərbaycan vətəndaşlarının müəyyən zəngin hissəsi
xaricdə qazandıqları pullarının hesabına ölkəsinin şəhər və kənd yerlərində öz bizneslərini qurmaq istəyərdilər.
Ancaq Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə özünə yer almış inhisarçılıq və sahibkarlığa olan başqa qeyri-leqal
məhdudiyyətlər buna çətinliklər yaradır. Azad sahibkarlıq iqtisadiyyatında özəl sektorda onun öz inkişafının
hesabına yeni iş yerlərinin açılması dövlət icra qurumlarının inzibatı üsullarla bu istiqamətdə fəaliyyətindən
daha vacib və faydalıdır. Ona görə də özəl sektorun həll olunmamış bu problemləri Azərbaycanda boş iş
yerlərinin çatışmamazlığı və orta əmək haqqının aşağı səviyədə qalması ilə müşahidə olunan vəziyəti
dəyişməyə imkan vermir. Azərbaycana qayıdan miqrantların əsas hissəsi vətənlərində şəhər və kənd yerlərində
daimi qalmaq üçün çox vacib şərt olan pul qazanmaq imkanlarını, istədikləri iş yerlərini və qaneedici yaşayış
şəraitini tapa bilmirlər. Onlar böhranın zəiflənməsindən sonra tərk etdiyi yerlərə qayıtmağa üstünlük verir.
Bundan başqa, son zamanlar Rusiyadan MDB-nın digər dövlətlərinə (Ukrayna, Belarus, Moldovaya) üz
tutmağı daha yaxşı variant kimi hesab edənlərin də sayı kəskin artmışdır.
Bundan başqa onu da qeyd etmək lazımdır ki, boş iş yerlerinin sayını məhdulaşdıran başqa bir amil
Azərbaycan əhalisinin mövcud demoqrafik strukturunun xüsusiyyətləridir. Rəsmi statistikanın rəqəmlərinə
görə 2015-ci ilin əvvəlində Azərbaycanda yaşı 25-dən az olanlar əhalinin 40 faizini, yaşı 35-dən çox olanlar
isə əhalinin 60 faizini təşkil edirdilər. Hazırda əhalinin 70 faizi əmək qabiliyyəti yaşında olanlardır (1). Və
proqnozlara görə bu yüksək faiz səviyyəsi Azərbaycanda 2025-ci ilə kimi qalacaq. Belə vəziyət ölkədə işsizlik
səviyyəsinin azaldılmasını gəcəkdə daha da çətinləşdirəcək.
Hökumətin dediyinə görə 2014-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində ölkədə 65,1 min yeni, o sıradan 52,8
min yeni daimi iş yerləri açılıb (2). Ancaq yuxarıda qeyd olunan problemin həll olunma yollarından biri ondan
ibarət olmalıdır ki, dövlət yeni iş yerlərini açarkən, onu dövlət aparatında məmurların sayının artırılmasının
hesabına yox, qrantların, dotasiyaların,subsidiyaların, müxtəlif aşağı faizli kreditlərin,vergi güzəştlərinin və
başqa üsulların köməyinə arxalanaraq, ölkənin özəl qeyri-neft sektorunun ən perspektiv sahələrinin ən yaxın
gələcəkdə genişlənməsinə şəraitin yaradılmasının hesabına eləsin. Yeni yaranan və bağlanan iş yerlərinin sayı
arasında fərq iqtisadiyyatın yenidən strukturlaşdırılmasını əks etdirir. Azərbaycanda özəl sektorda iş yerlərinin
sayını artıran institusional islahatları həyata keçirmək lazımdır.
Strateji baxımdan Azərbaycanda işsizlik probleminin kəskin azalması, iş dalınca xaricə yönələn, ölkənin
əmək güvvəsinin axanının kəskin seyrəldilməsi, işləmək istəyən əhalini, onları qane edən yüksək qazanc
mənbəyi olan iş yerləri ilə təmin olunması ancaq bir prinsipial yolla əhəmiyyətli dərəcədə reallaşdırıla bilər –
məqalədə qeyd olunan mövcud problemlərin aradan götürülməsi və azad sahibkarlığın bərpası ilə.
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PUL SİYASƏTİ VƏ QLOBAL ÇAĞIRIŞLAR
Məqalənin əsas məqsədi post böhran dövrü üçün pul siyasətinin strateji çərçivəsi ilə bağlı düşüncələri nəzərə
çatdırmaqdan ibarətdir. Məqalədə son qlobal böhranın dərsləri də nəzərə alınmaqla pul siyasəti strategiyasının
təkmilləşdirilməsi istiqamətləri öz əksini tapmışdır.
Əsas nəticə ondan ibarətdir ki, post böhran dövründə qiymət sabitlyini qorumaq üçün inflyasiyanın
hədəflənməsi (İH) rejiminə keçid öz aktuallığını qoruyacaqdır. Strateji dövrdə İH-yə keçid müəyyən mərhələlərlə
baş verməlidir. Post böhran dövründə aktivlərin qiymətlərinin monitorinqinə və bunun pul siyasəti qərarlarında
nəzərə alınmasına da xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Açar sözlər: inflyasiyanın hədəflənnəsi, transmissiya, aktivlərin qiyməti
Ширин ГАДЖИЕВА,
преподаватель, Бакинский Государственный Университет
Эмин ИБРАГИМОВ,
mагистр, Бакинский Государственный Университет
ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
В документе стремится пересмотреть основные идеи, относящиеся к стратегическому рамках
денежно-кредитной политики в посткризисный период. Принимая во внимание уроки из недавнего
глобального кризиса, в документе рассматриваются пути совершенствования стратегии денежнокредитной политики.
Основной вывод состоит в том, что переход к таргетированию инфляции (ИТ) рамки политики
будет по-прежнему важно в посткризисный период, чтобы обеспечить ценовую стабильность. Переезд в
рамках Это должно быть упорядоченным процессом в стратегическом периоде. Мониторинг цен на
активы, а не игнорировать их в денежно-кредитной политике следует уделять серьезное внимание
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MONEY POLITICS AND GLOBAL CALLS
The paper aims to review main ideas relating to the strategic framework of monetary policy in the post crisis
period. Taking into account the lessons from the recent global crisis, the paper considers the ways of improvement
of the monetary policy strategy.
The main finding is that moving to inflation targeting (IT) policy framework will be still important in the post
crisis period to ensure price stability. Moving to İT framework should be a sequenced process in the strategic
period. Monitoring asset prices and not ignoring them in the monetary policy decisions should be given strong
attention.
Key words: inflation targeting, transmission, asset prices
Son qlobal iqtisadi böhrandan öncəki dövrdə dünyada pul siyasəti rejimləri arasında inflyasiyanın
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hədəflənməsi (İH) rejiminin populyarlığı durmadan artırdı. Getdikcə dünyanın daha çox ölkəsi İH rejiminin
tətbiqinə keçirdi. O cümlədən Azərbaycan Mərkəzi Bankı da özünün pul siyasəti strategiyasını təkmilləşdirməyin
yolunu perspektivdə İH rejiminə keçməkdə görürdü.
Bəs son qlobal böhrandan sonra Azərbaycan üçün pul siyasətinin hansı rejimi optimal görünür? Bu suala
Azərbaycanda pul siyasəti çərçivəsini bir daha qiymətləndirmək və son qlobal böhranın dərsləri də nəzərə alınmaqla
pul siyasəti strategiyasına dair irəli sürülən fikirləri nəzərdən keçirməklə cavab vermək olar.
Ümumilikdə, İH özünü qlobal böhran dövründə digər pul siyasəti rejimləri ilə müqayisədə daha dayanıqlı bir
rejim kimi təsdiq etdi. Belə ki, aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, İH rejimini tətbiq edən ölkələrdə makroiqtisadi
tarazlığın pozulması dərəcəsi daha aşağı olmuşdur. Böhrandan öncə İH rejimini tətbiq edən ölkələrin əksəriyyəti
qlobal böhrandan sonra da monetar siyasət rejimini əsasən dəyişməz saxlamağı nəzərdə tuturlar.
Lakin, bununla belə qlobal böhranın dərslərini nəzərə alaraq həm qabaqcıl, həm də inkişaf etməkdə olan
ölkələrdə pul siyasəti rejiminə müəyyən modifikasiyalar etmək ətrafında müzakirələr getməkdədir. Yeni dövrün ən
optimal pul siyasəti rejiminə dair konsensus hələ ki, formalaşmamışdır. Bununla belə, başlıca fikirlərin pul siyasəti
yeridərkən maliyyə sabitliyi hədəfinin daha çox nəzərə alınması, qiymət sabitliyi anlayışının spektrinin
genişləndirilməsi ətrafında olduğunu demək mümkündür.
Bütün bunları nəzərə alaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, yaxın və orta müddətli perspektivdə Azərbaycanda
pul siyasəti strategiyasının təkmilləşdirilməsi İH rejiminin tətbiqi şərtlərinin tədricən reallaşdırılmasından asılıdır.
Bununla belə, İH rejimi çərçivəsində perspektivdə pul siyasəti alətlərinin prudensial alətlərlə inteqrasiyasının
gücləndirilməsi məsələsinə də baxılması zəruridir.
Azərbaycanda pul siyasəti rejimi ölkənin səciyyəvi xüsusiyyətləri, o cümlədən maliyyə bazarlarının inkişaf
səviyyəsi, bank sisteminin iqtisadiyyatda rolu, tədiyyə balansının srtukturu, habelə fiskal siyasət nəzərə alınmaqla
formalaşdırılır.
Bir çox xarici ölkələrin mərkəzi bankları kimi, Azərbaycan Mərkəzi Bankının da pul siyasətinin son
məqsədini qiymətlərin sabitliyinin təmin olunması təşkil edir. Çünki, qlobal böhrandan öncəki dövrdə beynəlxalq
təcrübədə dəfələrlə sübut olunmuşdur ki, mərkəzi bank tərəfindən dayanıqlı iqtisadi artımın və məşğulluğun
dəstəklənməsinin ən optimal yolu qiymətlərin sabitliyinin təmin edilməsidir.
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü
maddəsinə görə “Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin əsas məqsədi öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyinin
təmin edilməsidir.” Qanunda da qeyd olunduğu kimi, Mərkəzi Bank inflyasiyaya yalnız öz səlahiyyətləri
çərçivəsində təsir göstərə bilər. Bu səbəbdən Mərkəzi Bank bütövlükdə, inflyasiya səviyyəsinə yalnız onun monetar
amilləri vasitəsilə təsir göstərməyə çalışır.
Mərkəzi Bank özünün son hədəfi olan inflyasiyaya təsir göstərmək üçün iki göstəricini – valyuta məzənnəsini
və pul bazasını nəzarətdə saxlamağa çalışır. Bu iki göstəricinin Mərkəzi Bank tərəfindən tənzimlənməsinin
təfərrüatlarını nəzərdən keçirək.
Hədəf götürülən inflyasiya səviyyəsindən asılı olaraq, tələb olunan pul kütləsinin artım həddi təyin edilir və
bu göstərici pul siyasətinin tətbiqi üçün istiqamət rolunu oynayır. Pul kütləsinin inflyasiya ilə qarşılıqlı əlaqəsi
nəzəri olaraq aşağıdakı bərabərliklə (Fişer bərabərliyi)4 ifadə olunur:
MV= PY (1)
Bu bərabərliyə görə pul kütləsi - M, V dəfə dəyişərək P dəyərində olan Y məhsulların alqısatqısında istifadə
edilir.
(1) bərabərliyinə artım dərəcələri baxımından yanaşdıqda, aşağıdakıları almış oluruq:
Pul təklifi artımı + Dövretmə sürətinin artımı= İnflyasiya + Real iqtisadi artım (2)
Buradan da:
İnflyasiya = Pul təklifi artımı- (Real iqtisadi artım – dövretmə sürətinin artımı) (3)
Beləliklə, iqtisadi artım və pulun dövretmə sürətinin dəyişimi üzrə proqnozlar da nəzərə alınmaqla
inflyasiyanın müəyyən həddinə nail olmaq üçün pul kütləsinin tələb olunan səviyyəsi müəyyənləşdirilir və
hədəflənir. (3) bərabərliyi pul kütləsinin dəyişiminin gələcək qiymət dəyişiklikləri üçün əhəmiyyətli informasiya
mənbəyi olduğunu göstərir.
Funksional əhatəsini (pulun funksiyalarını daşıyan bütün maliyyə aktivlərini əhatə etmə dərəcəsi və siyasətə
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yararlılıq dərəcəsini nəzərə alaraq Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) aralıq məqsəd kimi milli valyutada geniş pul
kütləsi olan – M2 pul aqreqatından istifadə edir. M-2 pul aqreqatının strukturu Beynəlxalq Valyuta Fondunun
Monetar və Maliyyə Statistikası Məcmuəsinə uyğun olaraq formalaşdırılmışdır və kredit sisteminin milli valyutada
olan bütün öhdəliklərini əhatə edir.
M2-nin tərkibinə bank sitemindən kənarda olan nağd pul, manatla tələb olunanadək əmanət və depozitlər,
manatla müddətli əmanət və depozitlər, habelə bankların manatla digər öhdəlikləri (depozit sertifikatları, bank
istiqrazları və s.) daxildir.
Pul təklifi ilə yanaşı AMB həm də çoxtərəfli valyuta məzənnəsi və ya Nominal Effektiv Məzənnə vasitəsilə
qiymətlərə təsir göstərməyə çalışır. Aparılmış ekonometrik təhlillər Azərbaycanda pul kütləsi və Nominal Effektiv
Məzənnənin uzunmüddətli dövrdə inflyasiyaya əhəmiyyətli təsir gücünə malik olduğunu təsdiq edir.
Son məqsədlə yanaşı pul kütləsi və Nominal Effektiv Məzənnənin (NEM) həm də pul siyasətinin operativ
hədəfləri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olması onların aralıq hədəf kimi yararlılığını təmin edir. Azərbaycanda pul
siyasətinin taktiki və ya operativ hədəfləri pul bazası və ABŞ dolları/manat ikitərəfli məzənnəsidir. AMB pul bazası
vasitəsilə pul kütləsinə, ABŞ dolları/manat ikitərəfli məzənnəsi vasitəsilə isə çoxtərəfli məzənnənin (və ya Nominal
Effektiv Məzənnənin) dəyişiminə təsir göstərməyə çalışır.
Pul bazası dövriyyədə olan pul kütləsi ilə bank ehtiyatlarının cəminə bərabərdir. Aktivlər baxımından isə pul
bazası xalis xarici aktivlərlə xalis daxili aktivlərin cəmindən ibarətdir. Pul siyasətinin operativ hədəfi olaraq məhz
pul bazasından istifadə edilməsi ölkənin maliyyə bazarının xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır.
Belə ki, sərəncamında olan pul siyasəti alətləri vasitəsilə AMB pul bazasına digər potensial operativ
hədəflərlə müqayisədə (məsələn, qısamüddətli faiz dərəcələri) daha effektiv təsir göstərə bilir. Eyni zamanda
statistik olaraq AMB pul bazasının gündəlik dəyişimini izləmək imkanına malikdir. İkitərəfli ABŞ dolları/manat
məzənnənin önəmli hədəf kimi qiymətləndirilməsi isə ilk növbədə onunla bağlıdır ki, AMB valyuta müdaxiləsi
vasitəsilə ikitərəfli məzənnəni effektiv tənzimləmək potensialına malikdir.
Eyni zamanda, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya səviyyəsi yüksək olduğuna görə, valyuta
məzənnəsi ölkə daxilində iqtisadi subyektlərin daim diqqət mərkəzindədir. Bu səbəbdən iqtisadi subyektlər valyuta
məzənnəsinin dəyişimini AMB-in pul siyasətinin niyyətləri barədə bir məlumat (siqnal) mənbəyi kimi yaxşı qəbul
edirlər.
Pul bazası və məzənnə üzrə operativ hədəfdən asılı olaraq, pul siyasəti alətlərinin kəmiyyət parametrləri
müəyyənləşdirilir. Azərbaycanda pul siyasətinin çərçivəsini sxematik olaraq aşağıdakı
kimi təsvir etmək olar:

Son məqsəd
(inflyasiya)

Aralıq hədəflər
1. Pul kütləsi (M2)
2. NEM

Operativ hədəflər
1. Pul bazası
2. İkitərəfli məzənnə

Pul siyasəti alətlə-rinin
kəmiyyət parametrləri

Pul siyasətinə dair gündəlik qərarlar pul bazasının dəyişimində və ikitərfli məzənnədə dərhal öz əksini tapır.
Pul bazasının dəyişimi isə pul multiplikatoru vasitəsilə pul kütləsinə təsir göstərir.Bu da öz növbəsində müəyyən
zaman intervalı (laq) nəzərə alınmaqla inflyasiya üzrə hədəfə nail olmağa imkan verir.
Tətbiq olunan pul siyasəti çərçivəsi ötən illər ərzində ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunmasında mühüm
rol oynamışdır. Son illər inflyasiya idarə olunan səviyyədə olmuş, manatın məzənnəsi makroiqtisadi sabitliyin vacib
lövbəri funksiyasını yerinə yetirmişdir. O cümlədən qlobal iqtisadi böhranın neqativ təsirlərinin minimuma
endirilməsində AMB-in mövcud çərçivə daxilində həyata keçirdiyi pul siyasəti mühüm rol oynamışdır. Bununla
belə, qlobal və daxili iqtisadi mühitə uyğun olaraq pul siyasəti strategiyasının təkmilləşdirilməsi vacib
çağırışlarından biridir.
Qlobal iqtisadi böhran öncəsi makroiqtisadi siyasət dizaynı ilə bağlı uzun müddət özünü doğrultmuş
konseptual baza formalaşmışdı və bunun nəticəsi olaraq bütün dünyada iqtisadi tsikllərdə fluktuasiyalar əhəmiyyətli
dərəcədə azalmış, inflyasiya səviyyəsi aşağı düşmüşdü. Dünyada pul siyasətinin son hədəfi qiymətlərin sabitliyini
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təmin etmək, başqa sözlə, stabil inflyasiya səviyyəsi idi.
Lakin, qlobal maliyyə böhranı makroiqtisadi siyasətin fundamentallarına yenidən baxmağın və yeni
böhranların qarşısını almaq üçün siyasət çərçivələrini korrektə etməyin vacib olduğunu göstərdi (Blanchard O.,
2010). Böhran təsdiq etdi ki, hədəfin stabil inflyasiya olması vacibdir, lakin kifayət deyil. Böhran nəticəsində dərin
resessiya və məcmu buraxılışda volatillik müşahidə olundu. Səbəb isə odur ki, əgər iqtisadiyyatda aktivlərin
qiymətində fundamentallara söykənməyən yüksək artım və ya kredit bumu müşahidə olunursa, o zaman baza
inflyasiya sabit olsa belə, “köpüklərin” partlaması əhmiyyətli iqtisadi ressesiyaya və volatilliyə gətirib çıxara bilər.
Bu səbəbdən mərkəzi banklar aktivlərin qiymətlərini də yaxından monitorinq etməli və iqtisadiyyatda köpüklərin
yaranmasına preventiv qaydada reaksiya vermək üçün alət arsenalını genişləndirməlidirlər.
Böhran öncəsi prudensial siyasətin makroiqtisadi alət olmadığı ilə bağlı mövqe formalaşmışdı. Prudensial
siyasət əsasən fərdi qaydada maliyyə institutları üzərində nəzarətin təmin olunmasına yönəlmişdi. Maliyyə
sistemindəki sistem riskləri, makroiqtisadi dəyişmələr lazımınca nəzərə alınmırdı. Əksər siyasət qurucularının
maliyyə bazarlarının effektivliyinə olan yüksək və “ehtiyatsız” inamı maliyyə sabitliyinin realistik qiymətləndirilə
bilməməsinə səbəb olmuşdu.
Bazar qüvvələrinin özünü-korrektə mexanizminə və maliyyə innovasiyalarının yüksək faydasına inanılmış,
sonuncunun sistem daxili və makro təsirləri lazımınca qiymətləndirilməmişdi. Nəticədə effektiv nəzarət-tənzimləmə
perimetrindən kənarda qalan “kölgə bank sistemi” (shadow banking) formalaşmışdı.
Lakin, böhran prudensial siyasətin makroiqtisadi cəhətdən neytral olmamasını sübut etdi.
Prudensial nəzarətin məhdud perimetrə malik olmasının nəticəsi idi ki, bir çox ölkələrdə daşınmaz əmlak
bazarındakı köpüklərin partlaması dünyada dərin ressesiyanın yaşanmasına rəvac verdi. Bunun nəticəsi olaraq
kontrtsiklik prudensial alətlərin tətbiqi miqyasının bütün sistem əhəmiyyətli institutları əhatə etməsi zərurəti yarandı.
Maliyyə tarazlığının kontrtsiklik fəlsəfədə qurulması biznes tsiklin bütün dövrlərində yüksək minimum
kapital tələbinin qoyulmasını, iqtisadiyyatın ekspansiya fazasında yüksək kapital buferinin müəyyən edilməsini,
irəliyə-doğru ehtiyatlanmanın tətbiqini, likvidlik risklərinin azaldılmasını tələb edir.
Qlobal maliyyə böhranı əksər ölkələr üçün İH rejiminin post böhran dövründə də qiymət sabitliyinin
qorunması üçün saxlanması zəruriliyini göstərdi. Lakin, böhran öncəsi dizayndan fərqli
olaraq, İH rejimi qiymət sabitliyi ilə yanaşı maliyyə sabitliyinin qorunması ilə bağlı hədəfləri də özünə daxil
etməlidir.
Pul siyasətinin strategiyası iki istiqamətdə formalaşdırıla bilər. Birinci istiqamət - mərkəzi bankların klassik
olaraq mandatında əks olunan qiymətlərin sabitliyinə nail olma potensialının yaradılmasını əhatə edir. Bu halda
qiymətlərin sabitliyi dedikdə, İstehlak Qiymətləri İndeksinin 12 aylıq dəyişiminin aşağı səviyyəsi başa düşülür.
İkinci istiqamət - aktivlərin qiymətlərinin pul siyasəti qərarlarının qəbulunda nəzərə alınması ilə bağlıdır. Digər
tərəfdən, pul siyasətinin effektivliyinin artırılması üçün onun makroiqtisadi siyasətin digər istiqamətləri ilə
koordinasiyası da vacibdir.
Pul siyasətinin mövcud rejimini və post-böhran dövrünün çağırışlarını nəzərə alaraq Azərbaycanda İH
rejiminə keçid şərtlərinin tədrici reallaşdırılması öz aktuallığını saxlayır. İH-nə keçid strategiyası özündə aşağıdakı
komponentləri birləşdirir:
- Mərkəzi Bankların əməliyyat avtonomiyası;
- İnflyasiyaya təsir mexanizminin formalaşdırılması;
- Çevik məzənnə rejiminə keçid;
- Adekvat proqnozlaşdırma sisteminin yaradılması;
- Pul siyasətinin kommunikasiyası və şəffaflığının artırılması.
Əməliyyat avtonomiyası. Mərkəzi bankların avtonomiyası iki istiqamətdə başa düşülür: hədəf müstəqilliyi və
əməliyyat müstəqilliyi. Əməliyat müstəqilliyi pul siyasəti alətlərindən (valyuta bazarına və ya pul bazrına müdaxilə)
məhdudiyyətsiz şəkildə istifadə edə bilməsi imkanıdır.
İnflyasiyaya təsir mexanizminin formalaşdırılması. Bu proses özündə iki fəaliyyət istiqamətini
ehtiva edir: i) İH-də pul siyasətinin implementasiyası çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi ii) Transmissiya
kanallarının təhlili və gücləndirilməsi.
Birinci istiqamət perspektivdə AMB tərəfindən inflyasiya hədəfinə nail olmağa imkan verən faiz dərəcəsinin

459

səviyyəsini əməliyyat hədəfi kimi müəyyən etməyi nəzərdə tutur. Bunun üçün banklararası pul bazarının həcminin
artırılması mühüm şərtdir. Belə olan halda banklararası bazarda
formalaşan faiz dərəcəsinin iqtisadiyyata transmissiyası mümkündür. Bu istiqamətdə strateji dövrdə
əsas fəaliyyət istiqamətləri i) bank sistemində özəl bankların rolunun daha da yüksəlməsi ii) banklararası
bazarda girov çeşidlərinin artırılması iii) təminat mexanizminin gücləndirilməsi iv) banklarda likvidliyin idarə
edilməsi potensialının güclənidirilməsindən ibarətdir.
İkinci istiqamət AMB-in öz siyasətinin təsirləri barədə daha dəqiq təsəvvürə malik olmasını nəzərdə tutur.
AMB pul siyasəti vasitəsilə bazarda formalaşan faiz dərəcələrinə və bank ehtiyatlarına təsir edir. Bu isə öz
növbəsində məcmu tələbə bir neçə kanal vasitəsilə (faiz dərəcəsi kanalı, sərvət kanalı, geniş kredit kanalı, bank
borclanması kanalı, məzənnə kanalı və s.) təsir göstərir.
Hazırki dövrdə, yəni ölkənin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya səviyyəsinin yüksək olması şəraitində əsas
transmissiya kanalı məzənnədir. Məzənnə ötürücülüyü üzrə hesablamalardan alınmış
nəticələrə əsasən Azərbaycan iqtisadiyyatında məzənnə dəyişməsinin qiymət indeksinə ötürücülüyü
yüksəkdir.
İH rejiminin effektiv tətbiqi üçün faiz dərəcəsinin transmissiya kanalı kimi işlək olması və bu kanalın işləmə
mexanizminin müəyyən edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Faiz dərəcəsinin məcmu tələbə təsirinin
gücləndirilməsi üçün bank sektorunun maliyyə dərinliyinin artması mühüm şərtdir. Bu səbəbdən strateji dövrdə faiz
dərəcəsini əsas siyasət alətinə çevirmək üçün strateji fəaliyyət aşağıdakı istiqamətlərə yönəlməlidir:
- nağd pulun ümumi pul kütləsində xüsusi çəkisinin azaldılması;
- maliyyə bazarlarının, o cümlədən dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarının həcminin
artması;
- dollarlaşma səviyyəsinin daha da azaldılması;
- bank sisteminin ÜDM-ə nisbətdə maliyyə dərinliyinin artması.
Çevik məzənnə rejiminə keçid startegiyası. İH rejimində fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların tam əksəriyyəti
üzən/idarə olunan məzənnə rejimində fəaliyyət göstərir. Bunun iki səbəbi vardır:
- Çevik məzənnə rejimi monetar avtonomiyaya imkan yaradır. Belə ki, təsbit məzənnə rejimi və yüksək
kapital mobilliyi şəraitində pul kütləsini tənzimləmək çətindir. Pul kütləsini tənzimləmədən isə inflyasiya hədəfinə
nail olmaq mümkün deyil. Bu baxımdan İH-nə keçid eyni zamanda çevik məzənnə rejiminə keçidlə müşaiyət
olunmalıdır.
- İnflyasiya ilə paralel məzənnə üzrə də hədəfin müəyyən edilməsi ictimaiyyədə və maliyyə bazarlarında
qeyri-müəyyənliklər yaradır. Bu halda bazar iştirakçıları üçün iki hədəfin konflikti zamanı hansının üstün olacağı
naməlum qalır. Nəticədə inflyasiya gözləntilərinə təsir gücü azalır və hər iki hədəfə nail olmamaq riski artır.
Beləliklə, çevik məzənnə rejiminə keçid yalnız iqtisadiyyatın və valyuta təklifinin diversifikasiyası, habelə
valyuta bazarı infrastrukturunun dərinləşməsi şəraitində mümkündür.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, konseptual olaraq çevik məzənnəyə keçid strategiyası aşağıdakı üç mərhələdə
aparıla bilər (Duttagupta R, 2004):
a) Təsbit rejim→Məzənnənin məhdud çevikliyi. Məzənnəyə çeviklik verilməsinin ilk mərhələsi kimi optimal
rejim ABŞ dollarına bağlanan mərkəzi paritet olmaqla dəhliz rejimidir. Dəhliz rejiminn tətbiqi i) dollarlaşmanın
yüksək olması, ii) ikitərəfli məzənnənin qiymətlərə yüksək keçiriciliyi iii) dünya bazarındakı məzənnə volatilliyinin
daxili bazara birbaşa təsirinin azaldılması və iv) kommunikasiya baxımından effektiv olması baxımdan rasionaldır.
b) Məzənnənin məhdud çevikliyi→Məzənnənin əhəmiyyətli çevikliyi. Dəhliz rejimindən üzən tənzimlənən
rejimə keçidin reallaşması və məzənnəyə daha geniş diapazonda üzməyə şərait yaradılması. Bunu təmin etmək
üçün, risk idarəetməsinə əsaslanan prudensial nəzarətin qurulması, valyuta bazarında müxtəlif maliyyə alətlərinin
tətbiqinin (xüsusilə, hec alətləri) təşviq edilməsi mühüm fəaliyyət istiqamətləridir.
c) Məzənnənin əhəmiyyətli çevikliyi→Üzən rejim. Üzən rejimə keçdikdə, mərkəzi banklar məzənnə ilə bağlı
hədəfini aradan qaldırırlar və valyuta bazarına müdaxilə qaydasını müəyyən edirlər.
Adekvat proqnozlaşdırma sisteminin yaradılması. İH rejiminin mühüm elementlərindən biri də adekvat
proqnozlaşdırma bazasının mövcud olmasıdır. Belə ki, inflyasiyanın hədəfdən məsafəsini daim monitorinq etmək
üçün inflyasiyanın hədəf dövrü ərzindəki trayektoriyasını proqnozlaşdırmaq lazımdır. Bunun üçün makroiqtisadi
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modelləşdirmə (köpüklər, tarazlı məzənnə modeli, istehsal fərqinin (output gap) ölçülməsi, pula tələb modeli və s.)
imkanlarının və beynəlxalq iqtisadiyyatın təsirini ölçən modellərin olması zəruridir.
Ümumilikdə, İH rejimini tətbiq edən mərkəzi banklarda proqnozlaşdırma iki səviyyədə həyata
keçirilir:
1. Qısa müddətli proqnozlaşdırma - iqtisadiyyatın sektorları üzrə qısamüddətli modellər və
makroekonometrik model əsasında proqnozlaşdırmanı özündə ehtiva edir. Bu çərçivədə proqnozlaşdırma iki
istiqamətdə aparılır.
- Sektoral proqnozlaşdırma. İqtisadiyyatın sektorları üzrə (real, tədiyyə balansı, büdcə, monetar) zaman
sıraları metodlarının tətbiqi ilə proqnozlaşdırma. Bu halda hətda təkdəyişənli, həm də çoxdəyişənli proqnozlaşdırma
üsullarından istifadə edilməlidir.
- Makroiqtisadi asılılıqları nəzərə alınmaqla proqnozlaşdırma. Bu halda makroekonom etrik model sektorial
proqnozların digər makroiqtisadi göstəricilərlə uyğunluğunu yoxlamaq üçün vasitədir.
2. Uzunmüddətli proqnozlaşdırma - daha detallı informasiyaya əsaslanır və iqtisadiyyatda ümumi tarazlığı
nəzərə alaraq proqnozlar verir. Belə modellər nəzəri və empirik metodologiya baxımından daha mürəkkəb və
hərtərəfi olur. Müasir dövrdə mərkəzi banklarda bu məqsəd üçün DSGE modelindən (dinamik stoxastik ümumi
tarazlıq modeli) istifadə edilir.
Makroiqtisadi diaqnostikanın və tədqiqatların dərinləşdirilməsi üçün AMB aşağıdakı istiqamətlərdə iqtisadi
riyazi üsulların tətbiqini nəzərdə tutur:
- Pul siyasətinin bütün transmisiya kanallarının, o cümlədən məzənnənin real iqtisadiyyata (təklifə) və
qiymətlərə təsirinin etibarlı ölçülməsinə imkan verən effektiv makroiqtisadi modelin qurulması;
- Empirik makroiqtisadi tarazlıq modellərinin qurulması;
- İnflyasiya (Bayesian VAR, BVAR), məzənnə (BEER), köpüklər (SVAR), buraxılış kəsiri
(bayesian kalman fiter) modellərinin metodoloji keyfiyyətinin artırılması;
- DSGE modelinin işlək vəziyyətə gətririlməsi və siyasət simulyasiyalarında praktiki tətbiqi;
- Pulun qiymətini və bankların resurslarının marjinal dəyərini qiymətləndirən metodologiyanın
mənimsənilməsi;
- Manatın məzənnəsinin tarazlı səviyyəsini etibarlı ölçən makroiqtisadi modelin qurulması.
Pul siyasətinin etibarlılığının artırılması üçün kommunikasiya və şəffaflığın artırılması. İH rejimi tətbiq edən
ölkələrdə pul siyasətinin etibarlılığının artırılması iqtisadi agentlərin gözləntilərini idarə etmək baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan AMB-in şəffaflıq indeksi üzrə bençmark kimi İH rejimi tətbiq edilən ölkələr
götürülə bilər.
Qeyd edək ki, mərkəzi bankın şəffaflıq indeksi:
a) məqsədlərin şəffaflığı (məqsədləri açıq elan edən pul siyasəti bəyanatının olması, hədəfin
rəqəmli ifadə olunması, koordinasiya əlaqələrinin institusional çərçivəsi);
b) iqtisadi şəffaflıq (iqtisadi göstəricilərin ictimaiyyətə açıq olması, pul siysəti təhlilində istifadə olunan
makroiqtisadi modelin açıqlanması, mərkəzi bankın proqnozlarının nəşri);
c) prosedur şəffaflığı (pul siyasəti çərçivəsini açıqlayan siyasət qaydasının və ya strategiyanın mövcud
olması, pul siyasəəti qərarlarının açıqlanması prosesinin ictimaiyyətə açıqlanması);
d) siyasət şəffaflığı (siyasət qərarlarının açıqlanması tezliyi, qərarların izahı və gələcək dəyişmələrlə bağlı
gözləntilərin qeyd edilməsi) ilə bağlı göstəricilər əsasında hesablanır.
Bundan əlavə, verilən informasiyanın əhəmiyyəti, dəqiqliyi və yenilənmə tezliyi, ictimai maraq, informasiya
asimmetriyasının aradan qaldırma qabiliyyəti, nəşrlərin gözləntilərə əhəmiyyətli təsiri, pul siyasəti icmalı üçün
məsuliyyət və gözləntilərin davamlı monitorinqi də bu strategiyanın mühüm tərkib hissələridir.
Aktivlərin qiymətlərinin pul siyasəti qərarlarında nəzərə alınması. Son qlobal böhran bir daha göstərdi ki,
aktivlərin qiymətlərinin bum və enmə tsiklləri makroiqtisadi stabillik üzərində dramatik effektə səbəb ola bilər.
Maliyyə bumu dövrlərində pul siyasətinin effektivliyini artıra bilən 3 yeni transmissiya kanalı müəyyən edilmişdir:
riskli davranış, pul siyasətinin siqnal effekti və kütlə davranışının qarşısının alınması kanalları.
Riskli davranış kanalı (Borio, 2008) - aşağı faiz dərəcələri olan vaxtlarda maliyyə bazarı iştirakçılarının izafi
riskə getməsini əks etdirir. Siqnal kanalı vasitəsilə pul siyasəti alətlərinin dərəcələrində kiçik artımlar investisiya
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davranışlarına əhəmiyyətli təsir edə bilər. Bu modeldə pul siyasəti tədbirləri mərkəzi bankın məlumatlarına effektiv
şəkildə uyğunlaşdırılmalıdır ki, bu da investorlar arasında daha yaxşı koordinasiyanı təmin edər.
Kütlə davranışı yanaşmasında - investorlar başqalarının davranışlarının trendini izləyərək köpüyü şişirtməyə
meyllidirlər. Müəyyən edilmişdir ki, siyasət dərəcələrinin artırılması kütlə davranışını dayandırmaqda effektli ola
bilər və investorları müstəqil investisiya qərarları verməyə inandıra bilər.
Pul siyasəti qərarlarının aktivlərin qiymətlərinə transmissiyasının qeyd edilən kanallarının mövcud olması pul
siyasəti qərarlarında bu qiymətlərin nəzərə alınmasını zəruri edir. Bu baxımdan strateji dövrdə iqtisadiyyatda
aktivlərin qiymətindəki dəyişmələrin montorinqini gücləndirmək və erkən xəbərdarlıq sistemlərinin qurulması əsas
fəaliyyət isitqamətləri kimi müəyyən edilmişdir.
Aktivlərin qiymətlərində mümkün köpüklərin qarşısını almaq üçün siyasət dərəcəsi yetərsiz olduğundan,
eləcə də siyasət dərəcəsindəki radikal dəyişmələrin makroqitisadi qeyri- sabitlik yarada biləcəyindən kontrtsiklik
makroprudensial alətlərdən istifadə zəruridir. Hazırda Azərbaycan Mərkəzi Bankında bu istiqamətdə zəruri işlər
aparılır.
İnflyasiyanın hədəflənməsi rejiminin tətbiqi inflyasiya üzrə hədəfə nail olunmasında ən effektiv siyasət
çərçivəsidir. Bu çərçivə həm də iqtisadi volatilliyin azaldılmasında mühüm rol oynayır. Bununa belə, bu rejimə
keçid tədrici olmalı, müvafiq makroiqtisadi və struktur şərait yetişdikcə onun tətbiqi imkanlarına baxılmalıdır.
Məzənnə rejiminin çevikliyinin artırılması burada xüsusi rol oynayır. Lakin, bunun üçün valyuta bazarında müvafiq
şərtlər yaranmalı, maliyyə bazarının inkişafı dərinləşməlidir.
İH rejimi nə qədər mükəmməl olsa belə, qlobal iqtisadi böhran göstərdi ki, maliyyə köpüklərinə qarşı effektiv
mübarizə aparmaq üçün İH rejiminin çərçivəsi təkmilləşməli, onun hədəflərini daha dəqiq ifadə edən yeni
indikatorlar işlənməlidir.
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xüsusiyyətləri ilə qarşılıqlı əlaqədə təhlil edilir. Səmərəli korporativ idarəetmənin əsas amilləri və təşkil
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В статье различныe модели корпоративного управления рассматриваются во взимодействиии с
макроэкономическими особенностями хозяйственной системы страны. Выделяются основные факторы и методы организации эффективного корпоративного управления.
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CORPORATE GOVERNANCE MODELS AND THEIR FEATURES
In the article different models of corporate governance are considered in conjunction with the macroeconomic features of the economic system of the country. Outlines key factors and methods of effective corporate governance.
Keywords: corporation, model, corporate management, the effectiveness of corporate governance.
Korporativ idarəetmə modeli, əslində təşkilati modeldir və onun əsas məqsədi şirkətlərin (müəssisələrin,
firmaların) səmərəli fəaliyyətini təmin etməkdən ibarətdir. Bunun üçün isə müxtəlif maraqlı tərəflərin,
işcilərin və istehsal strukturların, məqsədlərini əlaqələndirmək məsələsi ön planda durmalıdır. Hesab edilir ki,
mükəmməl korporativ idarə etmə modeli bir neçə təməl meyyarlara əsaslanmalıdır. Onlardan ən başlıcaları
iastehsal texnologiyaları, ünvanlı istehlakçının tapılmasını, işçi heyətinə münasibət və cəmiyyətdə pozitiv
tanınmaya nail olunmasını əhatə edir. Eyni zamanda, korporativ idarəetmə problemi müxtəlif tərəfdaş qruplar
- səhmdarlar, kreditorlar, qulluqçular, təchizatçılar, alıcılar üçün əhəmiyyətlidir. Bu mənada, korporativ
idarəetmənin nə cür həyata keçirilməsi məsələsinin mühümlüyü ayrıca şirkətin, yaxud ayrıca inzibati vahidin
çərçivəsindən kənara çıxır.
Ölkənin makroiqtisadi modeli korporativ idarəetmə modelinə güclü təsir edir və əksər hallarda onlar
eyni prinsiplər əsasında qurulmuş olur. Belə olan halda korporativ modellər milli iqtisadi bazar modellərinin
xüsusiyyətləri prizmasından təhlil edilməlidir.
Bazar iqtisadiyyatı modelləri milli adları (American, İsveç, Alman , Yapon, Koreya, və s.) ılə tanınır.
Bu onların xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Məsələn, Amerika iqtisadi modelində prioritet fərdi stimullara,
sahibkarlıq təşəbbüsünün təşviqinə verilir. Avropa modellərində isə üstünlük fəal sosial siyasətə verilir. Bu
aspekt Yapon modelihə də məxsusdur. Fərqli cəhət ondadır ki, yapon modelində paternalizm ənənələrinə də
geniş yer verilir və onlar işçilərinin istehsalin inkişafına olan marağının artmasına güclü təsir göstərir.
Göstərilən modellərin hər biri bazar tiplidir, lakin onlarda milli spesifik cəhətlər mövcuddur. Həmin cəhətlər
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korporativ idarəetmə modellərinə də aiddir (3,148)
Bazar münasibətlərini istehsal subyektləri arasındakı sövdələşmələr nəticəsində əmələ gələn və
qiymətlər üzrə həyata keçirilən alış və satış prosesi kimi müəyyənləşdirmək olar. Sazişlərin bu cür bağlanması
üstünlükləri aşkardır, ancaq burada mövcud olan risklər də məlumdur. Onları optimallaşdırmaq üçün ənənəvi
transaksiyalardan istifadə edilməsi ən səmərəli yoldur. Bu isə bazar sisteminin üstünlüklərini saxlamaqla
risklərin minimuma endirməyə qabil olan mürəkkəb təşkilati tədbirlərin görülməsini tələb edir. Korporativ
idarəetmə mexanizmləri bunu təmin edə biləcək mühüm qurumlar sırasındadır, çünki korporativ idarəetmə
sistemi özü-özlüyündə, şirkətin öz investorlarının maraqlarını təmsil və müdafiə etməsi üçün istifadə edilən
modeldir (2, 181).
Direktorlar şurasının fəaliyyətindən tutmuş əmək haqqının ödənilməsi sxemi və müflisləşmənin bəyan
edilməsinə qədər bir çox məsələlər bu modelə daxildir. Biznesin korporativ təşkili zamanın müəyyən
tələblərinə cavab olaraq meydana gəlib. Müstəqil iqtisadi subyekt kimi, korporasiya daxilində hər bir şəxs ona
məxsus olan müəyyən hüquqlara, imtiyazlara və öhdəliklərə malikdir. Biznesin korporativ formasının dörd
xüsusiyyəti investorlar üçün daha cəlbedicidir: korporasiyanın hüquqi şəxs kimi müstəqilliyi, fərdi
investorların məhdud məsuliyyəti, fərdi investorların səhmlərinin digər şəxslərə verilməsi imkanı. Birinci iki
xüsusiyyət korporasiyanın məsuliyyəti ilə onun ayrı-ayrı üzvlərinin məsuliyyəti arasında sərhəd qoyur:
korporasiyaya məxsus olan aktivlər onun üzvlərinə məxsus olmaya da bilər və korporasiyanın daşıdığı
məsuliyyət ona daxil olan şəxslərin məsuliyyəti olmaya da bilər. Fərdi investorların məsuliyyət dərəcəsi
onların korporasiyaya qoyduqları payın həcmi ilə məhdudlaşır. Yənı ki, onlar «yumurtaları bir səbətə
qoymadan» ( kapitallarının hamısını bir quruma sərf etmədən), bir sıra şirkətlərdə də iştirak edə bilərlər.
Bunun sayəsində, korporasiyalar həm maliyyə ehtiyatlarını əldə edir, eləcə də investorun imkanı xaricində
olan riskləri üzərinə götürə bilir. Bununla yanaşı, səhmdarlar, prinsipial əhəmiyyətli qərarlar istisna olmaqla,
korporasiyanın fəaliyyətinin bir çox aspektləri üzrə qərarların qəbul olunmasını peşəkar menejerlərə həvalə
edirlər.
Korporasiyanın kapitalının əhəmiyyətli dərəcədə «xırdalanması» şəraitində idarəetmə funksiyalarının
səhmdarlar tərəfindən «güzəştə» verilməsi sahiblik və idarəetmə vəzifələrinin ayrılmasına gətirib çıxarır. Lakin
burada iki nəzəri modeli ayirmaq lazımdır: menecerlərin üstün rol oynadığı avtoritar model və direktorların
məsuliyyətinə əsaslanan model (1, 85).
Açıq tipli iri korporasiyalar üçün kapitalın belə xırdalanması, nəinki istisna haldır, daha çox normal
vəziyyətdir. Məsələn, Britaniyanın ümumiyyətlə iri səhmdarı olan açıq tipli iri korporasiyalarının yalnız 13%də malik olduğu zərfdə kapitalın 25%-dən çox hissəsi olan səhmdar mövcuddur. Ənənəvi olaraq menecerlərə
əmək haqqı şəklində təminatın zəmanəti verilir. Eyni zamanda isə, şirkət özünün bütün öhdəlikləri üzrə
hesablaşdıqdan sonra, səhmdarlar onun gəlirinin qalan hissəsinə sahiblik iddiasında ola bilərlər. Bir qayda
olaraq, səhmdarlar konkret korporasiyaya öz əmanətlərinin bir hissəsini qoyub, investisiyalarını bir sıra
şirkətlər arasında paylaşdırırlar. Menecerlər isə əksinə, öz əmanətlərini bir yerdə - işlədikləri şirkətdə
cəmləşdirirlər. İş onların başlıca sərvətidir və onun itirilməsi onlar üçün çox ciddi təhlükə yaradır. Səhmdarlar
korporasiyanın yüksək gəlir əldə edəcəyi əməliyyatlara üstünlük verirlər. Eyni zamanda menecerlərə isə,
gözlənilməz hadisələrin yaratdığı təhlükənin azaldılması üçün atılan addımlar sərfəlidir, məsələn: xarici borc
hesabına yox, bölüşdürülməmiş gəlir hesabına maliyyələşdirmə, yaxud şirkət kapitalının diversifikasiyası yolu
ilə müflisləşmə təhlükəsinin azaldılması. Bir qrup kimi, səhmdarlar korporasiyanın idarəedilməsinə nəzarəti
həyata keçirməyə səy göstərirlər. Səhmdarların sayı çox olduqca, ayrı-ayrılıqda onların hər birində nəzarətə
vaxt və qüvvə sərf etməyə istək az olur. Mənfəətin hamı arasında bərabər paylandığı zaman idarəetmənin
qayğılarını heç kim öz üzərinə götürmək istəmir. Bu, iqtisadçıların «minib ödənişsiz getmək» problemi («free
rider» problem) adlandırdıqlarının klassik nümunəsidir.
Korporativ idarəetmənin əsas funksiyası şirkətə maliyyə ehtiyatlarını təqdim etmiş səhmdarların
maraqlarına uyğun olaraq şirkətin fəaliyyətini təmin etməkdir. Bu tərif üzdə çox sadə görünsə də, özündə bir
sıra mürəkkəb və mühüm məsələləri ehtiva edir:
1.Əgər korporasiyanı müxtəlif tipli səhmdar qrupları (iri və xırda, adi və imtiyazlı səhmlərin sahibləri)
təşkil edirsə, bu qrupların da hüquqları ayrıca təmsil olunmalıdır.
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2.Korporasiyanın fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi həm kənar borcun və həm də səhmdar kapitalın
hesabına həyata keçirilir. Bu isə, şirkətin kreditorlarının və səhmdar kapitalın sahiblərinin maraqlarının
müxtəlifliyini ehtimal edir.
3.Səhmdar və borc kapitalı investisiyanın yalnız bir tipini - maliyyə kapitalını təmsil edirlər. Eyni
zamanda, şirkət fəaliyyətinin digər üzvləri isə, kapitalın başqa növlərini, məsələn, muzdla işləyən əməkdaşlar
«insan kapitalı»nı investisiya edirlər. Korporasiyanın idarəetmə sistemi bu qrup investorların da maraqlarını
nəzərə almalıdır. Bunların müxtəlif ölkələrdə həllinin özünəməxsus üsulları mövcuddur.
Buna baxmayaraq, öncədən bu məsələlərin bəzilərinin üzərində dayanmaq lazımdır. Birincisi, artıq
qeyd edildiyi kimi, şirkətin fəaliyyətinə kapital qoyan investorların müxtəlif qrupları mövcuddur.
Maliyyələşdirilmə həm səhmdar və həm də borc kapitalın hesabına həyata keçirilir. Belə şəraitdə səhmdarların
və kreditorların maraqlarının müxtəlifliyi daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Səhmdarların qalıq mənfəət
adlanan gəlirindən kreditorlar, təchizatçılar, əməkdaşlar, hökumət və s. qarşısındakı bütün öhdəlikləri üzrə
məbləğlər çıxıldıqdan sonra qalan vəsaiti almağa hüquqları vardır. Beləliklə, korporasiya tərəfindən bu və ya
digər qərarın qəbul edilməsi nəticəsində gözlənilən mənfəətin səviyyəsi yüksək olduqca səhmdarlar daha
yüksək mənfəət götürməyə ümid edirlər. Beləliklə, korporativ idarəetmə mənafelər balansını əks etdirən bir
sitem kimi çıxış edir. (4,17)
Korporasiyanı borc kapitalla təmin edənlər (istiqrazların sahibləri və banklar) isə korporasiya arasındakı
müqavilədə təsbit olunmuş mənfəəti götürürlər. Buna görə də kreditorlar korporasiyanın yüksək gəlir
almasında maraqlı olmaya da bilərlər. Onları qoyduqları vəsaitlərin mütləq özlərinə qaytarılması daha çox
maraqlandırır.
Bununla yanaşı, korporasiyanın fəaliyyətində bu və ya digər formada öz payları olan investorların digər
kateqoriyaları da vardır. Belə ki, qulluqçular şirkət çərçivəsində uğurla istifadə oluna biləcək özlərinə məxsus
səciyyəvi vərdiş və bacarıqlarını şirkətin ixtiyarına verməklə investisiyalar həyata keçirirlər. Əgər şirkətlər
məşğulluq üçün optimal şərait yaratmaq iqtidarında deyilsə, şirkət və ya sənaye sahəsi üçün belə səciyyəvi
investisiya tipləri uğurla gerçəkləşdirilə bilməz. Əgər qulluqçular həqiqətən də investordurlarsa (insan
kapitalının təchizatçıları), onda onların maraqları maliyyə investorları olan səhmdarların maraqlarından
mühüm dərəcədə fərqlənə bilər.
Korporasiyanın maraqları səhmdarların maraqları ilə müəyyənləşən ölkələrdə (məsələn, Böyük
Britaniya və ABŞ) fond bazarlarına daha çox menecmentin fəaliyyətinə nəzarətin səmərəli aləti kimi baxılır.
Şirkətlərinin fəaliyyətinin nəticələrindən ümidsizliyə qapılan səhmdarlar öz səhmlərini sadəcə sata bilərlər.
Şirkətin geniş səhmdarlar kütləsi narazı olduğuna görə səhmlərini satdığı zaman səhmlərin kurs qiymətinin
enməsi digər şirkətlərə həmin səhmləri satın almaq və beləliklə də şirkəti qəsb etmək imkanını verir. Bu
hadisə o zaman baş verə bilər ki, digər şirkət səhmlərin qiymətinin enməsinin şirkətin keyfiyyətsiz
idarəedilməsi səbəbindən baş verdiyinə və onların əsl dəyərini əks etdirmədiyinə əmin olsun. Belə halda,
səhmləri satın almış şirkət keçmiş müdirləri, şirkətin potensialını tam gerçəkləşdirməyə qadir olan menecerlər
ilə əvəz edir və beləliklə də işdən qovulmaq təhlükəsi menecerlər üçün əsas stimula çevrilir.
Əslində bir çoxları qəsb etməni, menecmentin fəaliyyətinin səhmdarların maraqlarına uyğun təmin
edilməsi üçün yeganə mexanizm sayır. Qəsb etmə mexanizmi investorları idarəedici heyətin fəaliyyətinə
nəzarətin edilməsində fəal iştiraka şövqləndirmək əvəzinə, bu funksiyanı şirkətin səhmləri üçün daha yüksək
qiymət təklif edənin öhdəsinə buraxır. Elə buna görə də, qəsb edilmə təhlükəsi şirkətin menecmentini nəinki
səhmdarların maraqları üzrə fəaliyyət göstərməyə və hətta səhmdarların nəzarəti olmayanda belə, səhmlərin
kurs dəyərinin maksimal yüksək səviyyəsinə nail olmağa məcbur edir.
Korporativ idarəetmə sisteminə olan tələblərdə açıq tipli korporasiya çərçivəsində sahiblik və nəzarət
funksiyalarının bir-birindən ayrılması nəzərə alınmalıdır. İdarəetmə problemi mülkiyyətin əhəmiyyətli
dərəcədə «xırdalanması» şəraitində xüsusilə kəskin olur. Bunula yanaşı, nə açıq tipli korporasiyaların
əhəmiyyətli sayda olması, nə də mülkiyyətin geniş «xırdalanması» bazar iqtisadiyyatının ümumi cizgilərinə
məxsus deyildir. Bir çox ölkələrin səhmləri fond bazarlarında təmsil olunan şirkətlərinin sayı çox azdır. Əgər
belə şirkətlərin miqdarı Böyük Britaniyada təqribən 2000 və ABŞ-da 6000-dən çoxdursa, Almaniyada isə cəmi
650, Fransada isə yalnız 440-dır. Məhdud sayda investorun sahiblik etdiyi özəl şirkətlər isə fond bazarında,
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demək olar ki, təmsil olunmur.
Bununla yanaşı, əslində açıq tipli korporasiyalar inkişaf etmiş bütün ölkələrin üstülüyüdür: bir qayda
olaraq, bunlar nəhəng korporasiyalardır və ölkə iqtisadiyyatındakı əhəmiyyətli payları onların azsaylılığını
üstələyir. Hüquqi statuslarının oxşarlığına baxmayaraq, belə korporasiyalar müxtəlif ölkələrdə müxtəlif
təşkilati və idarəetmə problemləri ilə rastlaşırlar və onların hər biri bu problemlərin müxtəlif həllərini tapır.
Həll isə əsasən mülkiyyətin quruluşundan asılıdır, yəni korporasiyanın sahiblərinin kimliyindən və sayından
asılıdır.
Böyük Britaniya və ABŞ-da tipik korporasiyanın hər biri korporativ kapitalın nisbətən kiçik payına
malik olan çoxlu mülkiyyətçisi vardır. Digərlərindən üstün yeganə səhmdarın olmadığı şəraitdə onlardan, eləcə
də səhmdar qruplarından heç biri özünün xüsusi hüquqlarının, o cümlədən idarəetmədə təmsilçilik hüququnun
tanınmasını tələb edə bilməz. Digər sənaye ölkələrinin əksəriyyətində (Almaniya, Fransa, İtaliya, Yaponiya,
Koreya, İspaniya, İsveç, İsveçrə və bu siyahını davam etdirmək olar) mülkiyyət təmərküzün yüksək dərəcəsi
ilə səciyyələnir. Səhmlərin iri zərfinin az səhmdarın əlində toplandığı ölkələrdə korporativ idarəetmənin rolu
səhmdar kapitalın yüksək dərəcədə «xırdalandığı» ölkələrdəki rolundan olduqca fərqlənir. Bir səhmdarın
səhmlərin 25, 50 və daha çox faizinin sahibi olduğu korporasiyada səhmdarların şirkətin idarəedilməsində
iştirak edib-etməməsi problemi faktiki olaraq yaranmır. Səhmlərin iri sahiblərini korporasiyanın işləri ilə fəal
məşğul olmağa, idarəetmə orqanında birbaşa təmsilçiliyə nail olmağa, lazım gəldikdə idarəetmə aparatını
yenisi ilə əvəz etmək üçün hakimiyyət vasitələrini əlində saxlamağa vadar edən əsaslar vardır.
Mülkiyyətin iri həcmdə toplanması şəraitində quruluş səviyyəsində daha bir sual ortaya çıxır:
sahibkarlar kimdirlər? Əksər ölkələrdə bir şirkətin səhmlərinin böyük hissəsi digər şirkətlərin mülkiyyətində
olur. Bu kimi interkorporativ holdinq törəmələri Almaniyada olduğu kimi təşkil oluna bilər: fərz edək ki, A
şirkəti B şirkətinin sahibidir, B şirkəti isə Q şirkətinin sahibidir və ilaxir. Belə olan halda «insayderlər sistemi»
və «autsayderlər sistemi» yaranır – birincisi şirkətin sahiblik və idarəetmə funksiyalarını daxili, ikincidə isə
xaricindəki investorların həyata keçirdiyini göstərir.
Korporasiyanın fəaliyyətindən cəmiyyətin özü üçün arzuladığı nəticələrə nail olma üsulları da müxtəlif
ölkələrdə bir-birindən fərqlidir. Məsələn, korporasiyalar avropa və yapon, vəya anqlo-amerika qanunları ilə
idarə oluna bilər. Almaniyadakı ikipalatalı idarəetmə qurumlarının və anqlo-amerika korporasiyalarındakı
unitar direktorlar şurasının quruluşundakı və formalaşma üsullarındakı fərqlər yalnız onların təşkil olunma
təcrübəsi ilə izah olunmur. Bu fərq korporativ idarəetmənin müxtəlif modellərinin fərqlərinə əsaslanır. ABŞ-da
təşəkkül tapmış unitar şuralar sistemi korporasiya və onun üzvlərinin eyniliyi haqqındakı təsəvvürləri əks
etdirir. Bununla əlaqədar olaraq, korporasiyanın mənafeyi naminə fəaliyyət, eyni zamanda onun
səhmdarlarının mənafeyi naminə fəaliyyət sayılır. Səhm sahiblərinin müxtəlif qrupları arasında heç bir fərq
qoyulmur və səhmdarların bu və ya digər xüsusi qrupunun maraqlarının müstəqil direktorlar tərəfindən təmsil
olunmasına da heç bir ehtiyac yoxdur. İstisna olmadan səhmdarların hamısının maraqlarının qorunması
korporasiyanın hər bir direktorunun vəzifə borcudur və bu məsələ çərçivəsində direktorların ixtiyari
təbəqələşməsi həmin vəzifənin icrasına mane ola bilər.
İki şuralı alman modeli isə şirkətin vəzifə və qayğılarının səhmdarlara xidmətin göstərilməsi
vəzifəsindən həcmcə daha üstün olması mülahizələrinə əsaslanır: şirkət öz fəaliyyətində ona təsir edən və
sonradan öz növbəsində şirkətin təsir obyektinə çevrilən çoxsaylı və müxtəlif «həmiştirakçıların» maraqlarını
nəzərə almağa borcludur. Şirkətin inkişaf prosesi zamanı onun öhdəliklərinin həcmi də genişlənir. Bura yalnız
bilavasitə sahibkarlar üzrə öhdəliklər deyil və həm də təchizatçılar, istehlakçılar, qulluqçuların öhdəlikləri
daxildir. Almaniyada belə hesab edilir ki, cəmiyyətin üzvləri şirkətin biznesində «həmiştirakçı» olduğu üçün
açıq tipli şirkətlərin («ictimai» şirkətlər) cəmiyyət qarşısında da öhdəlikləri vardır. Buna baxmayaraq
ümumiyyətlə, bütün bu «həmiştirakçılar» qrupları şirkətin rifahı ilə bağlı bir-biri ilə uzlaşan maraqlara
malikdirlər. Bu qrupların birbaşa maraqları üst-üstə düşməyə də bilər və onlarda şirkətin optimal siyasəti
haqqında müxtəlif təsəvvürlər ola bilər. İkili şuraların yaradıcıları da elə bu mülahizələrə əsaslanmışdılar.
Müşahidə şurasının funksiyalarına «həmiştirakçılar»ın müxtəlif qrupları arasındakı fərqlərin aradan
qaldırılması daxildir.
Korporativ idarəetmə sistemləri, həmçinin maliyyə təşkilatlarının korporasiyanın fəaliyyətində oynadığı
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roldan asılı olan fərqləri ilə səciyyələnirlər. Böyük Britaniya və ABŞ-da səhmdar kapital üzərində institusional
sahiblik funksiyası, adətən, pensiya fondları və qarşılıqlı fondlar kimi maliyyə institutlarına həvalə olunur.
Almaniyada isə korporasiyanın fəaliyyətinə nəzarətdə banklar xüsusilə fəal rol oynayır. Bu, bankların yalnız
korporasiya mülkiyyətinin bilavasitə sahibləri olduqlarına görə deyil, həmçinin də ayrı-ayrı səhmdarların
mülkiyətini qoruyub saxladıqları və iclaslarda onların etibarnamə üzrə təmsilçiləri olduqları üçün baş verir.
Müxtəlif investorlar qruplarının korporasiyanın işinə nəzarət üzrə fəaliyyətlərinin müqayisəli xüsusiyyətləri
problemi də mövcuddur. Böyük Britaniya və ABŞ-da korporasiyaların idarə edilməsində investorların fəal
iştirakı üzrə imkanları barədə şübhələr söylənilib. Amerikalılar hesab edirlər ki, Böyük Britaniyada iri
investor-təşkilatlar idarəetmə işində daha fəaldırlar. Bu isə onların investisiyalarının həcminin ABŞ-dakına
nisbətən bir qədər yüksək olması ilə bağlıdır. Eyni zamanda, Britaniya investorları da korporasiyaların
fəaliyyətindəki öz iştirak səviyyələrinin alman banklarınınkı qədər olmasını istəyirlər. Alman mütəxəssisləri
isə bankların sərt nəzarətindən narazıdırlar və nəzarətin daha liberal sistemini yaratmış ingilislərə və
amerikalılara qibtə edirlər. Mahiyyətcə, Böyük Britaniyada investor təşkilatları korporasiyaların idarəedilməsi
işinə, o qədər də fəal müdaxilə etmirlər.
Bundan əlavə, alman, yaxud kontinental-avropa modelinin fərqli xüsusiyəti korporativ idarəetmədə
bankların yüksək səviyyədə iştirakı deyil, digər şirkət və ayrı-ayrı ailələrin payına düşən kapitalın yüksək
toplanması səviyyəsidir. Almaniyanın korporativ sektorunun böyük bir hissəsində bankların nəzarəti və bank
mülkiyyətinin özü olduqca məhduddur və burada kapitalın yüksək dərəcədə «xırdalanması» ilə səciyyələnən az
sayda şirkət istisna təşkil edir.
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Turizm artıq sənaye sahəsi kimi qəbul edilir. Turizm ölkənin güclənməsi və inkişafı üçün vacibdir.
Ölkədə siyasi sabitlik turizm sənayesinin inkişafı üçün zəruridir. Məqalədə turizmin dünya iqtisadi-mədəni
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настоящее время весь ци- вилизованный мир.
Ключевые слова : туризм, индустрия туризма, экотуризм, третьей индустрии, уровень жизни,
устойчивое развитие, транспорт, развлечения, отдых
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HOW TOURISM AFFECT OUR LIFE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Tourism is already accepted as an industry. Tourism is important for the growth and development of a
developing country. Stability of nation is necessary for development of tourism industry. In article information
on a place, which occupies tourism in cultural and economic life of a planet, is given. It is noted that on a way
of intensive development of tourist sector along with positive features there are also the certain minuses
exciting now all civilized world
Key words: tourism, tourism economy, ecotourism, tertiary industry, standard of living, sustainable
development, transport, entertainment, rest
Turizm yüz milyonlarla insanın gündəlik həyatına daxil olan bir hadisədir. Turizm insanların yaşayış və
iş yerlərindən sərbəst hərəkət etmələrini və bu zaman əmələ gələn tələbatların ödənilməsi üçün xidmətlər
sferasını özündə birləşdirir. Turizm müasir cəmiyyətdə millətlərin həyatının bütün sektorunun
beynəlmiləlləşdirilməsi nəticəsində zəruri olmuş şəxsiyyətlərarası ünsiyyət, siyasi, iqtisadi və mədəni
əlaqələrin əsas vasitəsi və ayrı-ayrı şəxslərin asudə vaxtlarının istifadə olunmasının mühüm formasına çevilmiş
bir fəaliyyət növü kimi təsəvvür olunur. Turizmə hər bir şəxs qayğı göstərməlidir. O eyni zamanda müasir
cəmiyyətin həyat keyfiyyətinin nəticəsi və əsas amilidir. Ona görə də müxtəlif hökumətlər cəmiyyətin bütün
digər əsas tələbatları və fəaliyyət növləri ilə bərabər turizmin ahəngdar inkişafını təmin etməlidirlər.
Turizmin digər sektorlar ilə olan əlaqələri səbəbiylə ortaya çıxa biləcək müsbət və ya mənfi
dəyişikliklər, qısa müddətdə və dəyişən ölçülərdə digər əlaqəli sektorlara da əks olunur. Bir turist getdiyi
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ərazidəki oteldə yerləşir, restoranda yemək yeyir, alış-veriş edir, nəqliyyat vasitələrindən istifadə edir, ərazinin
əhalisi ilə ünsiyyətdə olur və müxtəlif obyektlərə baş çəkir. Bu səbəblə, unudulmamalıdır ki, regional turizm
sektoru ilə dolayı və birbaşa əlaqəsi olan hər bir fərd dominant təsiri səbəbiylə, keyfiyyətli xidmətin təqdim
edilməsində və nəticədə turistin təmin olunub-olunmamasının meydana gəlməsində, ya da, turistin təkrar eyni
regiona səyahət edib-etməmə meylində müəyyən formada rol oynayır.
Turizmin bir sıra növlərinin səyahət olunan ərazinin əhalisi üçün böyük gəlir mənbəyi olduğu
şübhəsizdir. Bu gəlirlərin əhalinin yaşayış səviyyəsinin inkişafına çox böyük təsiri olur. Hər gələn turist həmin
ərazidə müəyyən miqdarda pul xərcləyir ki, bu turistin tələbatını təmin edir, yerli əhali üçün də yeni iş
yerlərinin açılmasına, məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə, maddi rifahın və sosial-mədəni səviyyənin
artmasına səbəb olur.
Cəmiyyətin sosial inkişafı nöqteyi-nəzərindən də turizmin əhmiyyəti çox böyükdür. Ayrı-ayrı
regionlarda, bütövlükdə ölkədə turizmin inkişaf etdirilməsi bir çox sosial-iqtisadi problemlərin kökündən həll
edilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Onun inkişaf etməsi ilə çoxlu sayda yeni iş yerlərinin açılması, kənd
əhalisinin şəhərə xaotik axınının qarşısının alınması, əhalinin kommunikasiya və mədəni əlaqələrinin
artmasında irəliləyişlərə nail olmaq mümkündür. Turizm inkişaf edən regionlarda mədəniyyətlərarası
inteqrasiyanın güclənməsinə də əlverişli şərait yaranır.
Dünyada elə bölgələr vardır ki, burada iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafı üçün sadəcə şərait
olmadığı halda turizm həmin ərazinin insanlarının məşğulluq problemlərinin həll edilməsi baxımından yeganə
bir vasitə sayılır. Ekskursiya işi, ümumiyyətlə turizm fəaliyyəti sosial-mədəni sahələrə aid olub, insanların ən
mühüm rekreasiya-mənəvi tələbatlarının ödənilməsi ilə xarakterizə olunur. Sferanın digər sahələrındə oluğu
kimi turizm və onun vacib elementi olan ekskursiya işi zamanı insan amili ən yüksək səviyyədə özünü
göstərir. Buna görə də müxtəlif xalqların nümayəndələri olan, mədəniyyət, dil, yaş, cins, dünyaya baxış və s.
görə müxtəlif xarakterlər ifadə edən ekskursantlarla işləyən insanın-qidin buradakı funksional rolu və şəxsi
keyfiyyətləri, öz işinə bağlılığı və vətəninə sevgisi (gəlmə turizmdə ilk addımlarını atan bir ölkədə birgə
müəssisələrin yaradılması məqsədəuyğun hesab olunsa da, mütəxəssis qid kimi xarici ölkə vətəndaşlarının bu
işə cəlb olunmasını bu aspektdən tamamilə yolverilməz hesab edirəm) əsas amil kimi göstərilməlidir. Ona görə
də turizmdə bu açar mövqeyə malik olan şəxsə-bələdçiyə qarşı qoyulan tələblər çox yüksək olub, onun bir çox
keyfiyyətləri özündə birləşdirməyi şərtləndirir.
Bir çox ölkə üçün turizm ən önəmli ixracat mənbəyi, ən çox gəlir gətirən sektor və inkişafın mühərriki
kimidir. Bununla belə, turizmin inkişaf etmiş və inkişafda olan ölkələrdəki iqtisadi təsirinin də fərqli olduğu
bilinən bir həqiqətdir. Belə ki, beynəlxalq turizm axınlarına baxıldığı zaman görünür ki, ən çox turist qəbul
edən və turist göndərən ölkələr inkişaf etmiş ölkələrdir. Turizmin inkişaf etmiş ölkələrə xas bir sektor olduğu
deyilə bilər. Dünya üzrə ən çox turist cəlb edən və turizm gəliri əldə edən ilk on ölkəyə diqqət yetirəndə
onların çoxunun inkişaf etmiş qərb ölkələri olduğu görünür.
Turizmin iqtisadiyyatdakı təsirləri mövzusunda ölkələr arasında müqayisə aparılarsa, inkişaf etmiş
ölkələrin iqtisadiyyatlarının az inkişaf etmiş, ya da inkişafda olan ölkələrə nisbətən daha yüksək dəyərlərə
sahib olması gerçəkliyi görünür. İnkişaf etmiş ölkələrin turizmdən əldə etmiş olduqları pul gəlirləri inkişafda
olan ölkələrin əldə etmiş olduqları pul gəlirlərindən çox yüksəkdir. Ancaq, inkişafda olan bir çox ölkələr üçün
turizmdən əldə olunan müəyyən miqdardakı turizm gəlirləri o ölkələrin iqtisadi inkişafları baxımından çox
önəmlidir. Bu yöndən baxıldığında, iqtisadiyyatları məşhur olmayan, əkinçilik ölkəsi mövqeyində olan bir çox
az inkişaf etmiş ölkələrdə turizmin iqtisadi yararları və təsirləri inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında
olduğundan daha çox ola bilər. Məsələn, inkişafda olan bir ölkədə turistlər tərəfindən səyahət üçün xərclənən
hər dollar əsasən məşğulluğun təmin edilməsi məqsədilə istifadə edilərkən, inkişaf etmiş bir ölkədə səyahət
üçün xərclənən hər dollar bir otel inşası, ya da yeniləmə investisiyaları kimi istifadə edilir.
İnkişafda olan bir ölkədə turizmdən əldə edilən gəlir ölkənin daha təcili və əhəmiyyətli makroiqtisadi
problemlərini həll etməkdə istifadə edilir. Başqa sözlə, az inkişaf etmiş və ya inkişafda olan bir ölkədə
turizmdən əldə edilən gəlir qeyri-turizm sektorlarına yönəldilərkən, inkişaf etmiş bir ölkədə daha çox turizm
sektoruna yönəldilir. Yeni məşğulluq sahələrinin yaradılması, gərəyi duyulan pul gəlirinin əldə edilməsi və
bölgələrarası iqtisadi tarazlıqların saxlanması kimi səbəblərlə, inkişafda olan ölkələr xüsusilə, 1980-ci ildən
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sonra turizm sektorunun inkişaf etdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verməyə başlamışlar. Bu əhəmiyyəti, turizm
sektoruna yönəldilən investisiyalardan və mənbələrdən; idarəçilik, maliyyə və hüquq sahəsində təmin edilən
sadəliklərdən; turizm sektoru üçün önəmli potensiala sahib olan bölgə və regionların xarici səyahətçilərin
istifadəsinə açılmasından anlamaq mümkündür.
Turizmin inkişaf etməsi yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Yüksək işsizlik səviyyəsi olan ölkələr üçün
bu böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yerlərdə sakinlərin miqrasiyası baş verir. Yeni yaşayış məskənləri yaranır. Bu
isə ölkədə infrastrukturun və müvafiq xidmət sahələrinin təkmilləşməsini tələb edir. Turizm müəssisələrində
bəzi iş yerləri mövsümi xarakter daşıyır və müəyyən hallarda daha çox qadın əməyinin (xadimə, paltaryuyan,
mətbəx işçisi və s.) istifadəsini tələb edir. Bu isə qadınların da iş fəaliyyətinə cəlb olunması deməkdir. Ərazidə
turizmin inkişafı yeni iş yerlərinin açılması ilə nəticələnir. Yerli sakinlərdə əlavə gəlir mənbəyi əmələ gəlir,
bununla da ailələrdə sosial vəziyyəti yaxşılaşdırmaq imkanı yaranır. Yeni məişət texnikasının əldə edilməsi,
istirahətlərini ölkənin başqa regionlarında və ya xaricdə keçirmək imkanı yaranır.
Turizmin inkişafı əhali arasında ölkədaxili sosial-mədəni mübadilənin baş verməsinə səbəb olur. Xarici
turistlərin gəlməsi isə xarici vətəndaşların yerli mədəniyyətlə tanış olmağa, mədəniyyət nümunələrinin özləri
ilə vətənlərinə aparmağa və burada öz mədəniyyətlərinin bir hissəsini qoymağa imkan yaradır.
Turizmin əhalinin yaşayış səviyyəsinə təsiri nəticəsində ərazidəki evlərin, ticarət obyektlərinin, istirahət
obyektlərinin tikintisi və müasirləşdirilməsi, əhalinin iş yerlərinin və iş şəraitlərinin inkişafı sürətlənir.
Turizmin ərazinin infrastrukturuna təsiri xüsusi qeyd olunmalıdır. Belə ki, ərazidə tikilən obyektlər
turistlərə xidmət etməklə yerli əhaliyə də xidmət göstərirlər. Nəticədə isə yerli əhali üçün olduqca faydalı və
rahat şərait yaranır. Yaradılan infrastruktur ərazinin iqtisadi inkişafında eləcə də, yerli əhalinin həyat
səviyyəsinin yüksəlməsində böyük rol oynayır. Həmin infrastrukturun ərazidə qalması və istifadə olunması
buna münasib şərait yaradır.
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 götürə bilir.
Turizmin əhalinin maddi 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 nöqteyinəzərindən turizm regionların inkişafına böyük təsir göstərir, regionlarda minlərlə iş yerləri açılır,
kommunikasiya inkişaf edir, yerli əhalinin mədəniyyət, savad və dünyagörüş səviyyəsi yüksəlir. Regionlarda
turizmin inkişafı işsizlərin paytaxta axınının qarşısını alır.
Turizmin ölkə iqtisadiyyatına tamamilə müsbət təsirlər göstərdiyini demək hər zaman üçün mümkün
deyil. Daha doğrusu, turizmin bir ölkədə inkişafı ictimai və iqtisadi dəyişmələrə müsbət və ya mənfi təsirlər
göstərə bilər.
Ümumilikdə turizmin mənfi cəhətlərini aşağıdakı kimi göstərmək olar:
 Turizm tez-tez ekoloji çirklənmə və meşə yanğınları kimi ətraf mühitə ziyan vura bilər. Hətta əgər
turislərin böyük əksəriyyəti ətraf mühitlə məsuliyyəti davransalar belə müəyyən qismi sadaladığımız
promlemlərə səbəb olacaqlar. Qədim tikililər, memarlıq abidələri, məbədlər geniş miqyasda turist axının
məcazi mənada öhdəsindən gəlməyə çalışsa da, onlar aşınmaya və zərərə məruz qalırlar. Turizmin ətraf mühitə
vurduğu zərəri aşağıdakı kimi sıralamaq olar:

 Turistik yerlər təbii mühiti məhv etməkdə və fiziki tarazlığı pozmaqdadır.
 Turizm təbii mənzərənin bayağılaşmasına səbəb olmaqdadır. Talan edilən sahillərdəki gecələmə
təsisləri, üzmə hovuzları, yaxta limanlarının yaratdığı mənzərə kimi. Dağ yolları, kanat yolu və s. təsisatlar
ətraf mühitin həm təbii görünüşünü dəyişdirməkdə, həm də tarixi və arxeoloji dəyərlərlə uyğunsuzluq
yaratmaqdadır.
 Turizm tarixi və təbiət sahələrinin maddi olaraq çirklənməsinə səbəb olmaqdadır. Çöldə-bayırda
yeyilən yemək artıqları kimi.
 Turistik mal və xidmətlərin istehsal və istehlakından artıq qalan zərərli artıqlar, təbiəti çirkləndirdiyi
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qədər, insanların sağlamlığı üçün də təhlükə yaratmaqdadır. Təməli yetərli olmayan turistik yerlərdə insan
axını və sıxlıgı nəticəsində yaranan zibilliklərin toplanmaması, kanalizasiya sularının dənizə axıdılması kimi.
 Turizmin ətraf mühit üzərindəki digər bir mənfi təsiri də ətraf mühiti narahat edən səs-küy və
gurultudur.
 Səs-küy, təyyarələrin enib-qalxması, nəqliyyat vasitələrinin çıxardığı səslər və inşaat çalışmaları
buna nümunə ola bilər. Bundan başqa, bölgəyə olan turizm axını nəticəsində, getdikcə artan nəqliyyat
vasitələrindən çıxan zərərli qazlar ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olmaqdadır.
 Turizm yalnız sahil kənarlarında deyil, turist axınının olduğu bütün yerlərdə nizamsız şəhərləşməyə
səbəb olmaqdadır
 Süni qiymət artımları turizm sahəsində «yazılmamış qanunlar»-dan biridir. Bu cür neqativ hərəkətlər
turistlərin yüksək tələbatları, pul imkanlarının çox olması, səyahət olunan ölkənin dilini və real qiymətlərini
bilməmələri, daha çox aldadıla bilinmələri və s. səbəblərdən baş verir. Bu zaman təkcə turistlər deyil, ərazidə
yaşayan əhali də mövcud olan sünii qiymət artımlarından əziyyət çəkir. Çünki bu çoxbilmiş işbazlar (satıcılar,
xidmət göstərənlər) əhaliyə də sünii qiymət artımlarını qəbul etdirmək və daha çox qazanc əldə etmək
istəyirlər.
 Səyahət zamanı turistlərin yerli xalqın mədəni və əxlaqi dəyərlərinə hörmətsiz davranmaları (dini və
ənənəvi dəyərlərə, yerli geyim nümunələrinə, əyləncə formalarına və s.), yerli mədəni əsərlərə və ekologiyaya
qeyri-mühafizəkar davranmalarını mənfi cəhətlərinə yazmaq olar.
 Çox vaxt inkişaf etməkdə olan ölkələrdə turizm sənayesinin böyük qismi iri xarici şirkətlərə aid olur.
Onlar turizmdən əldə olunan gəlirin böyük hissəsini mənimsəyir və yerli şirkətlərin az gəlir əldə etməsinə
səbəb olurlar. Bu isə ölkə üçün heç də müsbət cəhət deyil.
 Hər hansı ölkədə turizmin inkişaf etməsi və ölkənin turizm ölkəsi kimi tanınması müsbət cəhət kimi
görünsədə, əslində ölkənin turizmdən asılığını artırır. Bu isə olduqca təhlükəlidir. Belə ki, ölkədə siyasi
sabitliyin pozulması, terror hücumları, təbii fəlakət və s. kimi amillər turizmə birbaşa təsir göstərir hətta onun
tənəzzülünü belə qaçılmaz edir. Buna misal olaraq ABŞ-da 11 sentyabr hadisəsini; Misir, Liviya Suriya, İraq,
Fələstin və s. kimi müsəlman ölkələrindəki sabitliyin pozulması, terror hücumları bu ölkələrin turizm
sənayesini sarsıtmışdır.
 Turizm nəzarətə tabe olmayan, müxtəlif amillərin təsirinə həssas qeyri-stabil gəlirlər mənbəyidir.
Məsələn, turizm sahəsi siyasi dəyişikliklərin baş verməsi (ölkəyə daxil olan turistlərin sayında özünü xüsusilə
göstərir), terror hadisələri, təbii fəlakətlər, valyutanın qeyri-stabilliyi və yaxud vacib planlaşdırmanın olmaması
ilə əlaqədar olaraq zəifləyə bilər. Xüsusən də qeyd etmək lazımdır ki, bu “xarici” amillərin rolu nə qədər
müsbət təsirli olarsa, turizm ölkə iqtisadiyyatında bir o qədər də çox pay tutar.
 Turizmin təbii turizm növü ilə əlaqədar yaranan və çox yayılmış bir problemi onun mövsümi xarakter
daşımasıdır. Turizm fəaliyyətinin pik və zəif mövsümi dövrləri vardır. Bu da o deməkdir ki, otellər, nəqliyyat
və digər infrastruktur obyektləri, həmçinin iş personalı ilin əhəmiyyətli hissəsində məşğuliyyətsiz qalır.
Bundan başqa kəndlərdə turist mövsümünün pik dövrü məhsul yığımı və digər vacib işlərlə eyni vaxta düşür.
Lakin, turizm, xüsusən də əgər turist mövsümünün pik dövrü ilə kənd təsəttüfatı işləri ilin ayrı-ayrı vaxtlarına
uyğun gələrsə, yerli əhalinin bütün növ fəaliyyət növlərinə uğurlu əlavə ola bilər. Əgər turizm mövsümi
xarakter daşıyarsa, yalnız yay və ya qışda olarsa, bu sektor digər fəsillərdə işləməyəndə çox böyük çətinliklərə,
bu sahədə çalışanların başqa işlə məşğul olmasına, beləliklə də peşəkarlıqlarının zəifləməsinə, restoran,
hotellərin müəyyən itkilərə məruz qalmasına gətirib çıxarır.
Turizmdə baş verən bütün neqativ halların qarşısını almaq üçün təkcə bir və ya bir neçə dövlət deyil,
bütövlükdə dünya dövlətləri bu problemin həlli üçün birgə fəaliyyət göstərməlidirlər. Bu fəaliyət qarşılıqlı
müqavilələrin imzalanmasında, normativ aktların qəbul olunmasında daha qabarıq özünü göstərməlidir.
Dövlətlər arasında təhlükəsizlik sazişləri imzalanmalı, sərhədlərə birgə nəzarət güclənməli, müasir
texnologiyanın tətbiqindən geniş istifadə olunmalıdır.
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TARİF TƏNZİMLƏNMƏSİ XARİCİ TİCARƏTİN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN
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Məqalədə xarici ticarətin tənzimlənməsi, onun vacibliyi və əhəmiyyətliliyi məsələlərinə toxunulmuş, tarif
tənzimlənməsi xarici ticarətin tənzimlənməsinin başlıca üsulu kimi öyrənilmişdir.
Həmçinin, tarif tənzimlənməsinin və gömrük rüsumlarının məqsədləri, yerinə yetirdiyi başlıca
funksiyalar tədqiq edilmiş, gömrük dəyərinin müəyyənləşdirilməsinin üsulları öyrənilmişdir.
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ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ГЛАВНЫЙ АСПЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
В статье объясняется регулирование внешней торговли, ее обезательность и важность, тарифное регулирование изучается как главный метод регулирования внешней торговли.
Так же в статье объясняется цели и основные функции тарифного регулирования и таможенного пошлины, и изучается методы определения таможенной стоимости.
Ключевые слова: внешне экономическая политика, внешняя торговля, внешняя торговые операции, регулирования внешней торговли, таможенный тариф, таможенная пошлина, экспортные операции, импортные операции, потеря внешней конкуренции
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TARİFF REGULATİON AS THE MAİN ASPECT OF REGULATİON OF FOREİGN TRADE
In the article is told about regulation of foreign trade, its importance and significance issues, and
studied tariff regulation as the main method of regulation of foreign trade.
Also reserched goals and main functions of tariff regulations and custom duties and studied methods of
determining custom values.
Keywords: foreign economic policy, foreign trade operations, foreign trade, regulations of foreign
trade, custom duties, customs tariff, import-export operations, tariff methods, tariff escalation, losses of foreign competition
Müasir dövrdə ölkələr arasında iqtisadi münasibətlər beynəlxalq aləmdə özünün ən yüksək səviyyəsinə
çatmışdır. Dünya bazarında qiymətlərin dinamikası, ayrı-ayrı ölkələrin ixrac potensialında və idxal tələbatında
baş verən dəyişikliklər, dünya iqtisadiyyatında struktur irəliləyişlər və beynəlxalq inhisararın fəaliyyəti hər bir
ölkənin mənafeyinə toxunur, onun sosial-iqtisadi inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Beynəlxalq
aləmdə xarici iqtisadi əlaqələrin hər bir iştirakçısı öz maraqlarını müdafiə etmək və xarici iqtisadi fəaliyyətin
dövlət tənzimlənməsini həyata keçirmək məqsədilə xarici iqtisadi siyasəti həyata keçirir. Xarci iqtisadi
siyasətin həyata keçirilməsi beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə dövlətin strateji məqsədlərinin
müəyyənləşdirilməsini, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmağı təmin edəcək üsul və vasitələrin işlənib
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hazırlanmasını və sonda əldə olunmuş nəticələrin qorunub saxlanmasını nəzərdə tutur.
Dövlətin xarici iqtisadi siyasəti onun daxili iqtisadi siyasəti ilə sıx bağlıdır və real bazar
münasibətlərinin təşəkkül tapdığı bir ölkədə dialektik vəhdətdə formaladırılmalıdırlar. Xarici iqtisadi siyasət
bütövlükdə xarici iqtisadi fəaliyyətin məcmusunu tənzimləyir. Dövlət ölkənin iqtisadi təhlüksizliyinin təmin
edilməsi, milli mənafelərin və milli maraqların qorunması naminə xarici iqtisadi fəaliyyəti tənzimləyir. Xarici
iqtisadi əlaqələrin mərkəzində xarici ticarət əlaqələri dayanır. Buna görə də, xarici ticarət siyasəti dövlətin
xarici iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edir.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin böyük hissəsini, daha dəqiq desək 85%-dən çoxunu xarici ticarət
münasibətləri təşkil edir. Buna görə də, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tarixən ən qədim, mühüm və ən çox
inkişaf etmiş forması kimi xarci ticarətə xüsusi diqqət yetirilməli, onun inkuşaf istiqamətləri və prolemləri
araşdırılmalı, dinamika və meylləri, tənzimlənməsi istiqamətləri təhlil olunub, öyrənilməlidir.
Xarici ticarət müxtəlif ölkələrin əmtəə istehsalçıları arasında beynəlxalq əmək bölgüsü əsasında yaranan
əlaqə formasıdır və onların qarşılıqlı iqtisadi asılılığını əks etdirir. Elmi-texniki tərəqqinin təsiri altında
ölkələrin iqtisadiyyatında baş verən struktur dəyişiklikləri, sənaye istehsalının ixtisaslaşması və
kooperasiyalaşması milli təsərrüfatların qarşılıqlı təsirini gücləndirir. Ümumiyyətlə, dünya miqyasında xarici
ticarət istehsla nisbətən daha yüksək templərlə artır. Belə ki, tədqiqatlara əsasən dünya üzrə məcmu istehsalın
həcminin hər 10%-lik artımına qarşı dünya ticarətinin həcmi 16%-lik artım nümayiş etdirir. Bununla da xarici
ticarətin inkişafı üçün daha münbit şərait yaranır. Ticarətdə böhranlar baş verdikdə isə istehsalın inkişafında da
ləngimələr olur. Gördüyümüz kimi dövlətin xarici ticarət fəaliyyətinə müdaxiləsi, müəyyən metodlar və
vasitələrlə xarici ticrəti tənzimləməsi zəruridir (9, s. 12).
Dövlət xarici ticarət fəaliyyətini iki üsulla – iqtisadi və inzibati üsullarla tənzimləyir. İnzibati metodla
tənzimləmə dedikdə, dövlət qaydaları, normativləri və qadğaları başa düşülür. Bu halda dövlət bu vasitələrin
köməyi ilə xarici iqtisadi fəaliyyətin subyektlərinə biləvasitə təsirini həyata keçirir və onların fəaliyyətinin
müxtəlif tərəflərini cəmiyyətin maraqlarına uyğun olaraq nizamlayır.
İqtisadi üsul iqtisadi vasitələrlə xarici ticarətin tənzimlənməsini nəzərdə tutur. İqtisadi tənzimləmə
vasitələri kimi aşağıdakıları qeyd edə bilərik:
- gömrük – tarif tənzimləmələri;
- valyuta – maliyyə tənzimlənməsi: valyuta əməliyyatlarının aparılması qaydalarının müəyyən edilməsi;
- texniki baryerlərin müəyyən edilməsi: idxal olunun malların keyfiyyət və milli təhlükəsilik
stndartlarına uyğunlaşdırılması;
- antidempinq və konpensasiya rüsumları: milli istehsalçıların maraqlarının qorunması məqsədilə həyata
keçırılən tədbirlərdi;
- ayrı-ayrı malların xarici ticarətinə dövlət inhisarı;
- xarici ticarət əməliyyatlarının kontingetntləşdirilməsi: müəyyən eedilmiş dövrdə müəyyən əmtəələrin
ixrac və idxalına məhdudiyyətərin qoyulması;
- lisenziyalaşdırma: səlahiyyətli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən ixrac və idxal əməliyyatları
aparmağa icazənin verilməsi;
- paratarif vasitələri: gömrük yığımları və qeyri – vergi xarakterli digər gömrük ödəmələri, vergi
orqanları tərəfindən tutulan daxili vergilər;
Tarif metodlar xarici ticarətin iqtisadi tənzimlənməsinin əsasını təşkil edir. Belə ki, xarici iqtisadi
fəaliyyətin və xarici ticarətin tənzimlənməsinin klassik metodu olan gömrük tarifləri öz fəaliyyyət xarakterinə
görə xarici ticarətin tənzimlənməsinin iqtisadi metodlarına aid edilir. Tarif tənzimlənməsi əsasən, daxili
bazarın xarici rəqabətdən qorunmasına istiqamətlənib. Gömrük tarifi - gömrük sərhədindən keçirilən əmtəələrə
tətbiq edilən və xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun olaraq sistemləşdirilmiş gömrük
rüsumu dərəcələrinin məcmusudur (2, s. 1).
Tarif tənzimlənməsi əmtəələrə idxal və ixrac rüsum dərəcələrinin müəyyən edilməsi yolu ilə həyata
keçirilir və dövlət həmin rüsum dərəcələrini müəyyən dövr ərzində qaldırıb-endirməklə xarici iqtisadi
fəaliyyəti, bir sözlə xarici ticarəti tənzimləyir. Lakin ixrac gömrük rüsumları bazar münasibətlərinin təbiətinə
zidd hesab edilir və buna görə də, beynəlxalq və regional birliklər və sazişlər onların beynəlxalq ticarətdə
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istifadə edilməsini məsləhət görmürlər. Beləliklə görük-tarif tənzimlənməsinin mərkəzində idxal rüsumları
dayanır.
Xarici ticarət əməliyyatlarının tarif tənzimlənməsi anlayışı özündə yalnız gömrük rüsumları ilə deyil,
həmçinin bütün gömrük vergi və digər yığımları ilə tənzimləməni də ifadə etməlidir. Çünki gömrük işində
«gömrük tarifi» anlayışı bir qayda olaraq gömrük rüsum və vergilərin (əlavə dəyər vergisi, aksiz və yol vergisi)
ümumi ifadə forması kimi qəbul edilir. Tarif tənzimlənməsi mexanizmi öz fəaliyyətinə gömrük sərhədindən
keçirilən hər hansı obyekt haqqında məlumatların gömrük orqanlarına bəyan olunduğu andan başlamış hesab
olunur. Bu mexanizmin fəaliyyətinin bitmə anı kimi isə mövcud normativ-hüquqi aktların tələblərinə uyğun
olaraq ödənilməli olan rüsum və vergilərin hər hansı bir formada (nağd, bank təminatı, girov və s.) gömrük
orqanlarına ödənilməsi anı müəyyən edilir (6, s.48).
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə əsasən republikamızda xarici ticarət əlaqələrinin
dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqaməti olan gömrük siyasətinin məqsədləri aşağıdakılardır:
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində gömrük nəzarəti və mal dövriyyəsinin tənzimlənməsi
vasitələrindən daha səmərəli istifadənin təmin edilməsi;
Respublikamızın daxili bazarının qorunması;
Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyatının inkişafının stimullaşdırılması;
Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətindən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinə kömək göstərilməsi (1,
s.6).
Respublikamızda gömrük siyasəti gömrük tarifləri vasitəsilə həyata keçirilir. Gömrük tarifi - ticarət
münasibətlərinin tənzimlənməsinin əsas vasitəsidir. Tarifin təşkil edilməsində bir neçə əsas istiqamətlər vardır
ki, onlar tarifin əhəmiyyətli olmasına təsir edir. Bunlar əsasən tətbiq edilən gömrük rüsumları növlərinin
seçilməsi, tariflərin strukturunun formalaşdırılması, tarif təsnifatı sisteminin işlənilməsi, gömrük rüsumu
tutulması məqsədilə idxal olunan malların mənşə ölkəsinin müəyyənləşdirilməsi metodikasının hazırlanması
istiqamətləridir. Gömrük tarifinin iqtisadi rolu onunla bağlıdır ki, rüsumlar, malın qiymətinə təsir edərək və
milli bazarı qoruyaraq, kapital yığımına, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində mənfəətin normasına və yaranma
templərinə aktiv təsir göstərir, istehsalın milli və beynəlxalq şəraitdəki fərqlərini tarazlaşdırır.
Gömrük tarifinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır:
idxalın əmtəə strukturunu tənzimləmək;
malların Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilməsinin və bu ərazidən aparılmasının, habelə
valyuta gəlirlərinin və xərclərinin əlverişli nisbətini təmin etmək;
Azərbaycan Respublikasında malların istehsal və istehlak strukturunda mütərəqqi dəyişikliklər üçün şərait
yaratmaq;
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatını xarici rəqabətin mənfi təsirindən qorumaq;
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasına şərait yaratmaq (2, s.3).
Gömrük tariflərinin aparıcı konstruksiyası malların gömrük dəyərinin təyin edilməsi metodikası, gömrük
rüsm normalarının müəyyənləşdirilməsi prinsipləri, gömrük rüsmlarının alınma mexanizmi və malların mənşə
ölkəsinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarıdır. Gömrük tariflərinin aktiv hissəsi isə gömrük rüsm normalarıdır.
Gömrük rüsmları - malların Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilməsi və bu ərazidən
aparılması zamanı gömrük orqanları tərəfindən alınan gömrük ödənişlərinin bir növüdür.
Gömrük rüsmarının formalaşdırılması zamanı onların iqtisadi təbiətini və yerinə yetirdikləri funksiyaları
nəzərə almaq vacibdir. Çünki onlar rüsmların əsaslandırılmasının prinsip və metodlarını müəyyən edirlər.
Gömrük rüsmları aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirirlər:
1. Fiskal funksiya: dövlət gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilmiş funksiyadır. Bu, həm idxal, həm
də ixracrsmlarına aiddir. Çünki onların hər ikisi dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin maddələrindən birini təşkil
edirlər.
2. Proteksionist funksiya: müdafiə xarakteri daşıyır. Idxal rüsmlarına aiddir. Onların köməyi və təsiri ilə
dövlət öz milli istehsalçılarını və istehsal vərdişlərini, milli sənayesini və milli iqtisadiyyatını arzuolunmaz
xarici rəqabətdən qoruyur.
3. Tarazlaşdırıcı funksiya: qiymətlərin uyğunlaşdırılmasını təmin edir. Bu, ixrac rüsmlarına aiddir.
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Əmtəələrin daxili qiymətlərinin bu və ya digər müəyyən səbəblər üzündən dünya qiymətlərindən aşağı olduğu
hallarda, onların arzuolunmayan ixracının qarşısını almaq məqsədilə tətbiq edilir.
Gömrük tarifi bir qayda olaraq aşağıdakı əsas funksiyaları yerinə yetirir:
 xarici rəqabətin əhəmiyyətli zərər vurabiləcəyi iqtisadiyyatın ayrı-ayrı milli sahələrini müdafiə edir;
 idxal və ixracın nisbətlərinin, valyuta xərclərinin və daxilolmalarının nisbətlərinin
optimallaşdırılmasına, əlverişli ticarət balansının yaranmasına kömək edir;
 aktiv xarici ticarət siyasəti aparılmasına, ölkə mallarının bazarlara çıxarılmasını asanlaşdırmaq
haqqında ticarət danışıqları zamanı qarşı tərəfə təzyiq göstərməyə, azad ticarət zonaları, gömrük ittifaqları
yaratmağa imkan verir;
 müxtəlif malların idxalına rüsum dərəcələrinin differansiasiyası yolu ilə idxalın optimal əmtəə
strukturunu formalaşdırır;
 qiymətqoyma mexanizminin tərkib hissəsi kimi sosial mühütə və müəssisələrin fəaliyyətinin
təsərrüfat nəticələrinə təsir göstərir.
«Gömrük tarifi haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu Azərbaycan Respublikasında daxili
bazarın xarici bazarla səmərəli əlaqəsini təmin etməklə xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin mühüm
vasitəsi olan gömrük tarifinin formalaşdırılması və tətbiqi, həmçinin Azərbaycan Respublikasının gömrük
sərhədindən keçən mallardan rüsum tutulması qaydalarını müəyyən edir. Gömrük tarifinin hesablanması və
ödənilməsi mexanizmi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:
 vergitutma (hesablama) bazasının müəyyən olunması;
 malın mənşə ölkəsinin müəyyən olunması;
 xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun olaraq mal kodunun müəyyən edilməsi;
 güzəştlərin və preferensiyaların dəyişməsinə baxılması;
 gömrük rüsum və vergilərin müəyyən olunmuş qaydada hesablanması və ödənilməsi.
Dünyanın bir çox ölkələrində tariflərin strukturu xammal və yarımfabrikatların idxalına o qədər də mane
olmayaraq ilk növbədə milli hazır məhsul istehsalçılarının müdafiəsini təmin edir. Bu zaman qarşıya tarif
eskalasiyası anlayışı çıxır.
Tarif eskalasiyası - əmtəələrin emal dərəcəsi artıqca onlara tətnbiq olunan gömrük rüsm normalarının
səviyyələrinin artırılmasıdır. Gömrük tariflərinin bu qayda ilə qurulmasına tarif artımı və ya tarif yüksəlişi də
deyilir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, tarif eskalasiyası milli hazır məhsul istehsalçılarının müdafiə olunması və
xammal və yarımfabrikatların idxalının stimullaşdırılması məqsədilə əsasən İEÖ tərəfindən aktiv surətdə
istifadə edilir (9, s.32).
Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsinin düzgünlüyünə gömrük orqanı nəzarət edir. Gömrük dəyərinin
müəyyən edilməsi üçün təklif olunan üsulların hər biri müəyyən edilmiş ardıcıllıqla həyata keçirilir. Hər
sonrakı üsul özündən əvvəlki üsul tətbiq edilmədikdə, daha dəqiq desək tətbiq oluna bilmədikdə tətbiq edilir.
Yalnız dəyərin toplanması və çıxılması üsullarının istənilən ardıcıllıqla tətbiq olunmasına yol verilir. Gömrük
dəyərinin müəyyən olunmasının aşağıdakı əsas üsullarını qeyd edə bilərik:
1. İdxal olunan malların sövdələşmə qiymətinə uyğun olaraq onun dəyərinin qiymətləndirilməsi üsulu
gömrük dəyərinin müəyyən edilməsinin əsas üsuludur. Bu üsulda malın gömrük dəyəri sövdələşmə qiyməti
üzərində hesablanır və mal üçün ilkin olaraq sövdələşmə qiyməti müəyyən olunur. Sövdələşmə qiyməti –
malın, ölkənin gömrük sərhəddindən keçirilərkən gətirilən mal üçün faktiki ödənilmiş və ya ödənilməli olan,
lakin sərhəddən keçirilmə anına qədər hələ ödənilməmiş qiymətdir.
2. Gömrük dəyərinin müəyyən olunmasında eyni malların sövdələşmə qiyməti üsulu: bu üsulun tətbiq
ediməsində gətirilən mallarla eyni olan malların sövdələşmə qiyməti əsas götürülür. Eyni mallar dedikdə,
bütün xüsusiyyələrinə, o cümlədən, aşağıdkı parametrlərinə görə fərqlənməyən mallar başa düşülür: təyinatı və
xarakteristikası; keyfiyyəti, mal nişanının olması və bazardakı nüfuzu; malın mənşə ölkəsi; istehsalçısı.
3. Gömrük dəyərinin eynicinsli malların sövdələşmə qiymətinə əsasən təyin edilməsi üsulu: bu üsul
ikinci üsulla çox bənzəsə də, yeganə fərq eyni deyil, eynicinsli malların əsas götürülməsidir.
4. Dəyərin çıxılması üsulu ilə gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üsulu: bu üsul qiymətləndirilən eyni
və ya eynicinsli mallar idxalatçı ölkənin ərazisində öz ilkin vəziyyətini dəyişdirmədən, yəni gətirildiyi kimi
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satıldıqda tətbiq oluna bilər. Gömrük dəyəri bu üsulla müəyyənləşdirildikdə ilk öncə malların gətirildiyi
tarixdən ən çoxu 90 gün əvvəl idxalatçı ölkə ərazisində qiymətləndirilmiş və satıcıdan heç bir asılılığı olmayan
alıcıya satılmış eyni yaxud eynicinsli malların böyük hissəsinin bazar qiymətləri təyin olunur.
5. Gömrük dəyəri dəyərlərin toplanması üsulu ilə müəyyən edilərkən malın aşağıdakıların toplanması ilə
hesablanmış dəyəri əsas götürülür: materialların dəyəri və istehsalçı tərfindən qiymətləndirilən malın istehsal
xərcləri; malın idxalatçı ölkədə satışı üçün səciyyəvi olan xərclər; idxalçı ölkəyə belə malların göndərilməsi
nəticəsində ixrac edənin əldə etdiyi mənfəətin bir hissəsi.
6. Əgər gömrük dəyəri əvvəlki üsulların ardıcıl tətbiqi nəticəsidə müəyyən edilə bilmirsə və ya gömrük
orqanları tərəfindən gömrük dəyərinin müəyyən edilməsində bu üsullardan istifadə oluna bilməməsi
əsaslandırılırsa, onda qiymətləndirilən malların gömrük dəyəri beynəlxalq gömrük təcrübəsinə əsasən müəyyən
edilir.
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onun məqsədi, vəzifələri ətraflı şəkildə izah edilmiş, sosial siyasətin əsas prinsipləri və sosial amillərin rolu,
onun qiymətləndirilməsinin üstünlükləri öyrənilmişdir. İşdə eyni zamanda qlobal iqtisadi böhran fonunda
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В статье также анализируются различные аспекты социальной политики на нынешнем этапе
экономического развития, его цели, задачи, основные принципы социальной политики и роль
социальных факторов в оценке преимуществ изученных. В работе также был создан модель
социальной политики нашей республики на фоне глобального экономического кризиса.
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The article also analyzes the various aspects of social policy at the present stage of economic
development, its goals, objectives, basic principles of the social policy and the role of social factors in the
evaluation of the benefits studied. The paper also was created a model of social policy of our country against
the backdrop of the global economic crisis.
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Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin sosial siyasətinin effektivliyi, cəmiyyətdə mövcud olan sosialiqtisadi strukturdan və bu strukturun keyfiyət xarakteristikalarından asılıdır.İnsan həm fərdi, həm də sosial bir
varlıq olmaqla cəmiyyətin ayrılmaz bir tərkib hissəsidir.İnsan kapitalının səviyyəsi daha yüksək olan ölkələrdə
sosial-iqtisadi islahatlar daha uğurla həyata keçirilir.Qeyd olunan insan kapitalının səviyyəsinin yüksək olması
səbəbinə görə iqtisadiyyatı ikinci Dünya Müharibəsindən sonra həddindən artıq ağır vəziyyətə düşmüş
Yaponiya kifayət qədər qısa bir vaxtda iqtisadiyyatını yenidən bərpa edərək yüksək inkişaf tempi əldə etdi.
Dövlətin sosial siyasəti cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin sosial iqtisadi şərtlərinin tənzimlənməsinə
yönəldilən tədbirlər kompleksindən ibarətdir. O , gəlirlərin bölgüsündəki bərabərsizliyin azaldılmasına, bazar
iqtisadiyyatında gəlirlər və mülkiyyət sahəsində fərqlərin zəiflədilməsinə, iqtisadi fəaliyyətin iştirakçıları
arasında ziddiyyətlərin yumşaldılmasına və cəmiyyətdə sosial ixtilafların aradan qaldırılmasına yönəldilmişdir.
Dövlətin sosial siyasəti ilə cəmiyyətin iqtisadi inkişafı arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Birincisi,
iqtisadi inkişafın məqsədləri birbaşa və dolayı yolla sosial siyasətdə cəmləşir. İkincisi, sosial siyasət sahəsində
bir çox məsələlərin həyata keçirilməsi, dövlətin onların reallaşdırılması üçün yönəldə biləcəyi iqtisadi
ehtiyatlardan asılıdır. Üçüncüsü, sosial siyasətə iqtisadi artımın mühüm amili kimi baxmaq olar. Əgər iqtisadi
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inkişaf xalqın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə təsir etmirsə, onların istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olmasına
maraq azalmış olur, cəmiyyətdə sosial gərginlik artır.
Sosial siyasətin xarakteri və məzmunu sosial proseslərin idarə edilməsinə dövlətin müdaxilə etməsi
səviyyəsindən də asılıdır. Bu baxımdan inkişaf etmiş ölkələrdə dövlətin hal-hazırda bütün mövcud olan sosial
siyasət növlərini 2 qrupa bölmək olar. 1-ci qrupu şərti olaraq qalıq prinsiplərinə əsaslanan sosial siyasət
adlandırmaq olar. Belə halda sosial siyasət bazarın lazımi səviyyədə tam həyata keçirə bilmədiyi funksiyaları
yerinə yetirir. Bu öz miqyası və əhatə darəsinə görə məhdud sosial siyasət olub, əsasən passiv və
kompensiyalaşdırıcı (bərpaedici) xarakter daşıyır. Belə sosial siyasətin nəzəri əsasları liberal bazar
iqtisadiyyatı modelinin ideyaları ésasında formalaşır. Bu variantın tipik nümunəsi bazarın amerikan modeli ola
bilər.
İkinci qrup- institutsional sosial siyasət adlanır. Burada dövlətin sosial siyasəti əhalinin sosial
xidmətlərlə təmin olunmasında mühüm rol oynayır.
Bütün bazar iqtisadiyyatı ölkələrində sosial siyasət bu 2 qrup arasında yerləşir. Skandinav ölkələrinin
sosial siyasəti əsasən sosial-demokratik modeli olsa da, bu ölkələrdə dövlətin sosial siyasətində liberal
elementlərdən də istifadə edilir. Bütün Avropa ölkələrində sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı həm liberal, həm
də sosial-demokratik elementlərin təsiri əsasında inkişaf edir.
Sosial siyasətdə əsas yeri əhalinin sosial müdafiəsi mexanizmi tutur. Sosial müdafiə vətəndaşların ilk
növbədə əhalinin ən ağır vəziyyətdə olan təbəqəsinin inflyasiyadan, işsizlikdən müdafiəsinə yönəldilən dövlət
siyasətidir. Dövlət tərəfindən tətbiq edilən tədbirlər kompleksinin xüsusiyyəti əhalinin həyat və émək
fəaliyyətinin ağırlaşmasının qarşısını alınması ilə bağlıdır. Əhalinin sosial müdafiəsinin əsas problemlərindən
biri də yoxsulluğun qarşısının alımasıdır.
Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə əhalinin gəlirləri sahəsində olan bərabərsizlik getdikcə artır. Bu
bərabərsizliyin qarşısını almaq məqsədilə dövlət bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə gəlirlərin yenidən bölgüsündə
fəal iştirak edir. Gəlirlərin yenidən bölgüsünün əsas vasitəsi əhalinin əldə etdiyi şəxsi gəlirlərə mütərəqqi vergi
sistemidir. Verginin mütərəqqi sistemi əhalinin ən yüksək gəlir əldə etmiş təbəqələrinə, az təmin olunmuşlara
nisbətən yüksək vergi dərəcələrinin tətbiq edilməsini nəzərdə tutur. Dövlət bu yolla əldə etdiyi vergilərin bir
hissəsini əhalinin ən az təmin olunmuş təbəqələrinə transfert ödəmələr şəklində xərcləyir. Demək olar ki, bütün
ölkələrdə sosial sığorta və yoxsullara dövlət köməyi proqramı vardır. Sosial sığorta proqramı əhalinin qocalığa,
əmək qabiliyyətinin itirlməsinə, iş yerlərinin azalmasına görə sığortalanmasını əhatə edir. Əhaliyə dövlət
proqramları əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Buraya çoxuşaqlı ailələrə kömək, ərzaq və
müxtəlif imtiyazların verilməsi, səhiyyə sığortalanması və s. daxildirlər.
Əhalinin sosial müdafiə tədbirləri müxtəlif maliyyə fondları hesabına maliyyələşir. Buraya müxtəlif
səviyyəli fondlar, sosial müdafiənin büdcədənkənar dövlət fondları, işsizliyə görə sığorta fondları, ictimai və
xüsusi xeyriyyə fondları aiddir.
Əhalinin sosial müdafiənin formalarından biri də gəlirlərin indeksasiya edilməsidir. Gəlirlərin dövlət
indeksasiyası yaşayış dəyərinin artması nəticəsində əhalini gəlirlərində itkinin qarşısını almaq məqsədilə
həyata keçirilən kompensasiya tədbirləri sistemidir. Gəlirlərin dövlət indeksasiyası yaşayış dəyərinin
artmasının nəzərə alınması əsasında həyata keçirilir. Bazar iqtisadiyyatına keçid ərəfəsində qiymətlərin
dəyişdirilməsinə uyğun olaraq bütün kompensasiya sistemi diferensiallaşmalı, daha çox az təminatlı ailələrə
tətbiq olunmalıdır.
XX əsrin II yarısından tətbiq olunan indeksasiya sistemi bazar iqtisadiyyatının inkişaf etmiş ölkələrində
geniş yayılmışdır. İndeksasiya makro və mikro səviyyədə həyata keçirilir. Əhali gəlirlərinin səviyyəsindən asılı
olaraq indeksasiya sistemində diferensial yanaşma prosesinə üstünlük verilir. Bu prinsip ən aşağı gəlirlərin tam
kompensasiyasından tutmuş, ən yüksək gəlirləri olanların minimum konpensasiyasını əhatə edir. İndeksasiya
təqaüdçülərin və qərarlaşmış gəlirlərə malik olan cəmiyyətin digər üzvlərinin həyat səviyyəsinin normal
səviyyədə saxlanması üçün istifadə edilir.
Sosial siyasət - dövlətin, yerli hakimiyyət orqanlarının, müəssisə və təşkilatların əhalini işsizlikdən,
istehlak qiymətlərinin artımından müdafiə edən kompleks sosial iqtisadi tədbirlər sistemidir.
Dövlətin mərkəzdə və bölgələrdə iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün gördüyü tədbirlər, şagirdlər
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üçün pulsuz kitab verilməsini təmin etməsi, pensiya və maaşların artırılma və ya azaldılması, vergilərin
nizamlanması və.s kimi xəbərləri hər gün televiziya və ya başqa KİV-dən eşidirik. Dövlətin gördüyü bütün bu
tədbirlər nədir? Nə üçün bu tədbirlər görülür? Dövlət bütün bunları etməyə borcludurmu? kimi suallar ortaya
çıxır.Dövlətin gördüyü bu və ya digər bu tipli tədbirlər dövlətin sosial siyasəti adlanır. Sosial siyasət
cəmiyyətdəki sosial prosesləri nizamlamaq üçün dövlətin əlində olan ən əsas vasitələrdən biridir. Bəs sosial
siyasət nədir?
Sosial siyasət, anlayış olaraq XIX əsrin ikinci yarısında Almaniyada ortaya çıxıb. İlk dəfə sadəcə fəhlə
və kapitalist sinfi arasındakı mənfəət qarşıdurmasını nizamlamaq üçün dövlətin gördüyü tədbirləri nəzərdə
tutan bu anlayış, daha sonra inkişaf edərək geniş mənada işlədildi. Bütün sosial sinif və qruplar üçün dövlətin
gördüyü tədbirlər bütününü əhatə etdi. Sosial siyasət müasir mənada: cəmiyyətdəki bütün sosial sinif və
qrupların sosial müdafiə, sağlamlıq, təhsil, məşğulluq və.s kimi problemlərini həll etməyə istiqamətlənmiş,
qruplar və siniflər arasında yaranan mübarizə və münaqişələri sosial ədalət prinsiplərinə görə həll etməyə
çalışan və cəmiyyətin sosial rifahı üçün həyata keçirilən bütün tədbirlərin cəmidir.
Bu anlayış hazırkı mənanı alana qədər uzun bir tarixi inkişaf mərhələsi keçib. Bu mərhələlərdə dövlətlər
öz funkisiyalarını dəyişdikləri kimi sosial siyasətin də mənasını dəyişdirib və onu daha da genişləndiriblər.
Sosial siyasətin effektivliyi dedikdə, onun həll etməli olduğu əsas məsələlər nəzərdə tutulur. Sosial
siyasətin əsas vəzifələrini aşağıdakı kimi təsnif etmək olar:
Gəlirin ədalətli bölgüsü və yoxsulluğun azaldılaması: Sosial siyasətin qarşısına qoyduğu ən əsas
məsələlərdən biri milli gəlirin cəmiyyətdə ədalətli bölügüsü ilə əlaqədardır. Dövlət bu yöndə siyasətlər həyata
keçirərək siniflər arası maddi uçurumun qarşısını alır və sosial ədaləti yaratmağa çalışır. Gəlirin ədalətsiz
bölgüsü zamanı yaranan yoxsulluq probleminin həlli də sosial siyasətin ən əsas vəzifələri sırasındadır.
Fürsət barəbarliyi: liberal fəlsəfəyə əsaslanan qanun qarşısında bərabərlik prinsipinin sosial-iqtisadi
sahəyə tətbiq olunmasıdır. Bərabərlik prinsipi daha çox təhsil və fərdin özünü inkişaf etdirəcəyi müəyyən
sahələrə tətbiq edilir.Sosial Müdafiə: hər hansı bir sosial risk, qocalıq, xəstəlik, işsizlik, iş qəzalarına görə
vətəndaşın gəlirinin azalması və ya ümumiyyətlə dayanması zamanı onun digər insanlardan asılı olmadan
yaşamasını təmin etmək üçün görülən tədbirlər bütünüdür.Tam məşğulluğun təmin olunması və işsizliklə
mübarizə: bütün vətəndaşların gəlir əldə edə biləcəyi bir iş yerinin olması sosial siyasətin əsas məqsədlərindən
biridir.
Sosial nizam və sülhü təmin etmək: sosial dövlət insanlar arasında aid olduqları fərqli sinif, irq, din,
məzhəb, iqtisadi vəziyyətə görə ayrı-seçkilik salınmasının qarşısını almağa çalışır. Cəmiyyətdə müxtəlif tip
insanların sülh içərisində yaşamalarını təmin edir.
İqtisadi inkişafın təmin olunması: dövlətin iqtisadi inkişafı üçün investisiyalara münbit şərait yaradır.
İqtisadi fəaliyyətlərdə tam məşqulluq halını təmin etmək üçün buna uyğun fəaliyyətlər həyata keçirilir.
İşçilərin müdafiəsi: az yaşlı işçilərin müdafiəsi, iş vaxtının nizamlanması, iş yeri şəraitinin
tənzimlənməsi, haqsız yerə işdən çlxarılma hallarının qarşısının alınması, normal əmək haqqı təminatı və s bu
kimi işçi problemlərinin həllinə istiqamətlənmiş tədbirlər görülür.
Geniş mənada sosial siyasət mexanizmləri dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləmək üçün istifadə etdiyi və
dövlət siyasəti çərçivəsində yer alan mexanizmlər bura daxildir:
- Dövlət xərcləri və vergiqoyma: dövlət müəyyən bir məbləğ istifadə edərək vətəndaşlara iqtisadi
fəaliyyətlətində müəyyən köməkliklər görsədir. Bu xidmətlərin dövlət tərəfindən maliyələşdirilməsi, məhsul və
xidmətlərin dövlət tərəfindən istehsalı və vətəndaşa pulsuz verilməsi və yaxud özəl sektor tərəfindən istehsal
edilən məhsul və xidmətləri alması üçün vətəndaşala maliyyə köməkliyinin görsədilməsi kimi həyata keçirilə
bilər.
- Dövlət vergi qoyma standartları ilə milli gəlirin ədalətli bölgüsünü təmin edir. İlk əvvəllər bərabər
fədakarlıq, bərabər nisbətli fədəkarlıq prinsiplərindən istifadə edilsə də hazırda marjinal fədakarlıq prinsipi
müdafiə olunur.
- İqtisadi tənzimləmə və nəzarət: dövlət müəyyən iqtisadi qanunlar qəbul etmək, kvota (idxalat) tətbiq
etmək, qanuni inhisarlar formalaşdırmaq və antiinhisar fəaliyyətləri həyata keçirməklə iqtisadi tənzimləmələr
edir.
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- Dövlətin iqtisadi müəsisələri: dövlət öz müəsisələri vasitəsi ilə özəl təşəbbüsü dəstəkləyir, sosial
faydası çox amma mənfəəti az olduğuna üçün özəl sektorun təşəbbüs etmədiyi sahələrdə istehsal fəaliyyəti
aparır, resursların səmərəli istifadəsini təmin edir və bu müəsisələrdən inhisarlara qarşı istifadə edir.
- Planlaşdırma: dövlət cəmiyyətin rifah halını yaxşılaşdırmaq, mövcud resurslarında səmərəli istifadə
etmək və mərkəzlə yerlər arasında stabil iqtisadi balansı saxlamaq üçün müəyyən planlaşdırmalar aparır və
proqramlar həyata keçirir.
- Dövlətləşdirmə: dövlət zəruri hallarda özəl müəlkiyyəti tam qarşılığını ödəməklə ictimai faydasına
görə dövlətləşdirir.
Dar mənada sosial siyasət tədbirləri dedikdə dövlətin həyata keçirdiyi aşağıdakı fəaliyyətləri nəzərdə
tutulur:
 Sosial Siğorta siyasəti: dövlət tərəfindən təşkil edilmiş, özü-özünü idarə edən, sosial hüquq
xarakterli, zərurətə əsaslanan, işləyən əhalinin böyük bir qisimini gəlir əldə etmə qabiliyyətinin itkisi, ölüm və
işsizlik hallarına qarşı qoruyan, özünə xas bir sığortadır.
 Sosial Müavinət (Yardım): Fövqaladə vəziyyətlərdə və yaxud sosial siğortanın əhatə etmədiyi yoxsul
vətəndaşlara və ailələrə kömək üçün təşkil edilmiş fəaliyyətlər bütünüdür.
 Sosial Xidmət: dövlətin vətəndaşlara və ailələrə müəyyən şəraitin reallaşması üçün həyata keçirdiyi
xidmətlər bütünüdür. Bunlara təməl olaraq ictimai təhlükəsizlik, ictimai rifah, sağlamlıq, əməyin qorunması,
boş zamanların səmərəli istifadəsi, təhsil və.s sahələr aiddir.
 Sosial Təzminat: dövlətin öz məsuluyyətində olan fəaliyyətlərdən zərər görən şəxslərin zərərini
ödəməyə yönəlmiş fəaliyyətlərdir.
Sosial düşüncələrin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, iki böyük ideya sosialist və sosial dövlət anlayışları
yarandı.
Demokratiyanın inkişafı, hakimiyyətə gəlmək istəyən siyasi partiyaların xalqla hesablaşması demək idi.
Bunun nəticəsi olaraq da ilk öncə işçi sinifi başda olmaqla onların problemlərinə istiqamətlənmiş sosialiqtisadi tədbirlər bütünü partiyaların və partiyalar timsalında dövlətin əsas məqsədinə çevrildi. Daha sonra
sosial siyasət tədbirləri cəmiyyətin bütün sinif və qruplarına tətbiq edildi.
Hazırda öz xalqına yüksək rifah şəraiti yaratmış bir çox avropa dövləti qlobal maliyyə-enerji böhranı
fonunda belə sosial dövlət sisteminə üstünlük verir və sosial siyasət mexanizmlərindən istifadə edərək
cəmiyyətdə baş verə biləcək sosial-iqtisadi problemlərin qarşısını almağa çalışır.Dünya bazarlarında neftin
qiymətinin 70%-ə qədər ucuzlaşması əsas ixracatı neft və neft məhsulları olan Azərbaycanda vəziyyət bir
qədər də mürəkkəbləşdirmişdir.Cari ilin fevral ayında yaşanan devalvasiya, həmçinin büdcə gəlirlərinin kifayət
qədər azaldılması, gəlirləri kifayət qədər aşağı olan təbəqənin sosial vəziyyətini bir qədər də çətinləşdirdi.Nə
qədər qarşısı alınmağa çalışılsa da istehlak səbətinin əsasını təşkil edən məhsullarda tədricən qiymət artımı baş
verdi ki, bu da sözsüz ki, əhalinin sosial vəziyyətində özünü biruzə verir.
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İQTİSADİ QƏRARLARIN VERİLMƏSİNDƏ ƏDALƏT VƏ OYUNLAR NƏZƏRİYYƏSİ
Fərdlərin iqtisadi qərar vermə mexanizmlərinin öyrənilməsində tez-tez müraciət edilən oyunlar
nəzəriyyəsi modellərindən biri ultimatum oyunudur. Ancaq ultimatum oyunu vasitəsilə keçirilən bir çox
təcrübə, fərdin iqtisadi qərar verərkən, öz mənfəətini maksimum hala gətirməkdən çox, ədalət anlayışına
uyğun hərəkət etməyi üstün tutduğunu göstərmişdir. Bu işin məqsədi, iqtisadi qərarvermə olan ultimatum
oyunundakı ədalət hissini araşdırmaq və iqtisadi davranışa təsir edən faktorları müəyyən etməkdir.
Açar Sözlər: Oyunlar nəzəriyyəsi, ultimatum oyunu, iqtisadi qərar alma, ədalət.
Азиз ИСАГОВ,
Магистр, Бакинский Государственный Университет
В ПРИНЯТИИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕШЕНИЙ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ТЕОРИИ ИГР
Одна из моделей, используемых в теории игр является ультиматум игра, которая неоднократно
прибегали в рассмотрении экономических механизмов принятия решений в поведенческих наук. Тем не
менее, многие тематические исследования, проведенные с использованием теории ультиматум игры
показали, что многие люди предпочитают действовать с таких соображений, как справедливость, а
не максимизации ожидаемой полезности в процессе принятия экономических решений. Цель данного
исследования заключается в изучении восприятия справедливости в ультимативной игре, а также
определения факторов, которые оказывают влияние на общее экономическое поведение.
Ключевые слова: теория игр, игра ультиматум, принятия экономических решений, справедливость.
Aziz ISAGOV,
master, Baku State University
ECONOMIC DECISION-MAKING IN JUSTICE AND GAME THEORY
One of the models used in game theory is the ultimatum game, which has frequently been resorted to in
the examination of economic decision-making mechanisms in the behavioral sciences. However, many case
studies conducted by using ultimatum game theory have demonstrated that many individuals preferred to act
with considerations such as fairness, rather than maximizing expected utility in the economic decision-making
process. The purpose of this study is to examine the perception of fairness in the ultimatum game, as well as
determining the factors, which have an overall impact on the economic behavior.
Keywords: Game theory, ultimatum game, economic decision-making, fairness.
Adam Smitdən bu yana ənənəvi iqtisadi nəzəriyyə fərdin qərar verərkən,ilk növbədə, öz mənfəətinin
çoxaldılmasını güddüyünü qəbul edir. Amma eksperimental iqtisadiyyatın tapıntıları insanların klassik
iqtisadiyyatın tələb etdiyi qədər eqoist olmadığını göstərmişdir. Bu çərçivədə ən böyük nəticə verən
tədqiqatlar, oyunlar nəzəriyyəsi çərçivəsində ultimatum oyunundan istifadə edilərək aparılan işlərdir. Ultimatum oyununda birinci oyunçu ikinci oyunçuya müəyyən bir miqdar pulun hər hansı şəkildə bölüşdürülməsini
təklif edir. Əgər ikinci oyunçu təklifi qəbul edərsə, pul nəzərdə tutulduğu şəkildə bölüşdürülür. Əgər ikinci
oyunçu təklifi rədd edərsə, iki oyunçu da heç bir şey ala bilmir. Kənardan baxdıqda ikinci oyunçunun hər hansı
təklifi qəbul edəcəyi təxmin edilir. Birinci oyunçu da, ikinci oyunçunun bu şəkildə fikir yürütəcəyini təxmin
edib, ona ən kiçik rəqəmi təklif edir. Amma klassik oyun nəzəriyyəsinin bu mövqeyi oyunlar nəzəriyyəsi
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təcrübələrində etibarlı çıxmamışdır. Məsələn, ilk ultimatum oyunu təcrübələrində (Güth, Schmittberger, &
Schwarze, 1982, s. 367-388) birinci oyunçu ikinciyə paylaşılacaq məbləğin təxminən 36,7 %-ini təklif edib.
Görülən işlər bu münasibətin bir qisminin ədalət hissindən, bir qisminin də çox aşağı təkliflərin rədd ediləcəyi
qorxusundan olduğunu ortaya çıxarmışdır (Suleiman, 1996, s. 531-559). Ultimatum oyunu çox sadə bir oyun
olmaqla bərabər, daha mürəkkəb oyunların modelləşdirilməsində ilk addımdır. Bundan başqa sadə olduğuna
görə, nəticələrin çox açıq bir şəkildə təhlil edilməsinə imkan verir. Beləliklə, maddi mənfəət (pulun) vasitəsi
ilə insanın özü haqqında və başqaları haqqındahansı düşüncələrdə olduğunu ölçmək olar (Camerer, 2003, s. 9).
Oyunlar nəzəriyyəsi sahəsindəki irəliləyişlər, xüsusilə J.F.Nashın əməkdaşlıq olmayan oyunlar
üzərindəki işləri, iqtisadi nəzəriyyənin inkişafına yeni bir istiqamət vermişdir (Myerson, 1999, S. 1067-1082).
Myersona görə, Nash tarazlığı sosial elmlər və iqtisadiyyat tarixində bir dönüş nöqtəsidir, bu biologiyada
DNT-nin ikitərəfli spiralının kəşfinə bənzəyir.
Ultimatum oyunu, insanların iqtisadi qərarları necə aldıqlarını sadə, amma effektiv şəkildə analiz
etməyimizə imkan verir. Bu çərçivədə ultimatum oyununun eksperimental iqtisadiyyatda istifadə edilməsi və
nəticələrin rasional oyunlar nəzəriyyəsi proqnozlarına əməl olunmaması, təkamül oyun nəzəriyyəsi konsepsiyasının inkişaf etdirilməsinə və iqtisadiyyat elminin yeni bir şəkil almasına yol açmışdır (Rizvi, 2003). Bu
məqalənin məqsədi, fərddəki ədalət əsaslı davranışa hansı amillərin təsir etdiyini, ultimatum oyunu
təcrübələrini təhlil edərək müəyyən etməkdir. Bu çərçivədə, insanın iqtisadi qərar verərkən yalnız öz maddi
mənafeyini deyil, müəyyən bir ədalət qayğısını da güddüyünü müəyyən edən eksperimental iqtisadiyyat və
təkamül tipli oyunlar nəzəriyyəsi işlərindən istiqamət götürülmüşdür. Ultimatum oyunu, klassik iqtisad
nəzəriyyəçilərinin fikirlərinə paralel olaraq, insanların ağıllı olduğunu və öz maddi maraqlarını düşünərək
qərar verdiyini qəbul edir. Ultimatum oyunu ilə aparılan təcrübələrin nəticələrinin klassik iqtisadi nəzəriyyənin
müddəalarına riayət etməməsi, insanların iqtisadi qərarlar alarkən öz maddi marağından başqa faktorların da
qərarına təsir etdiyini göstərmişdir. İqtisadçılar və sosioloqlar bu faktorun ədalət anlayışı ola biləcəyi
nəticəsinə gəlmişdir.
Ultimatum oyununun təcrübələrinin nəticələri saf-çürük edilərək insanın iqtisadi qərar alarkən təsiri
altında qaldığı faktorlar müəyyənləşdirilmişdir. Bu faktorların ən əhəmiyyətliləri:
 haqqında qərar veriləcək məbləğin miqdarı
 qərar verən insanın mədəni səviyyəsi
 insanın cəmiyyətdən gözləntisi
 insanın qarşısındakı insandangözlədiyi niyyət və rəftar
 insanın seçim etdiyi davranış modeli
 insanın idrak dərəcəsi
Bunların yanında, varlığını davam etdirmək ehtiyacı və iqtisadiyyat elmi haqqında məlumat sahibi
olmaq kimi amillərin ya heç təsirinin olmadığı, ya da məhdud təsirinin olduğu, lakin fiziki gözəlliyin əhəmiyyətli olduğu müşahidə olunmuşdur.
Oyunlar nəzəriyyəsi iki və ya daha çox fərdin / qurumun (oyunçular) birinin hərəkətının nəticəsinin,
yalnız öz hərəkətinə deyil, digər oyunçuların da hərəkətlərinə bağlı olduğu halları təhlil etmək üçün istifadə
edilən bir üsuldur (Carmichael, 2005, s. 3). Bu halda oyunçuların strategiyaları digər oyunçuların mümkün
hərəkətlərindən asılı olacaqdır. Oyunçuların qərarlarının qarşılıqlı asılı olmasına strateji asılılıq, bu cür hallar
isə, strateji oyun və ya sadəcə oyun adlanır. Bu çərçivədən baxsaq, oyunlar nəzəriyyəsi müxtəlif elm sahələrində müxtəlif formalarda istifadə edilə, hətta insan həyatı da bir tamaşa kimi qəbul edilə bilər. Hər fərd,
digər fərdlərlə qarşılıqlı asılılıq içində qərarlar alır, çatmaq istədiyi hədəflər, bu hədəflərə çatmaq üçün istifadə
etdiyi strategiyalar və hədəflərinə çatdığı zaman əldə etdiyi nəticələr vardır. İnsan övladının getdiyi yol, bəzən
digər insanlarla əməkdaşlığa girməsini, bəzən də toqquşmasını tələb edir. Dolayısı ilə insanların qarşılıqlı təsir
içində olduğu hər vəziyyət oyunlar nəzəriyyəsinin obyekti sırasına daxildir və yuxarıdakı anlayışlar da oyunlar
nəzəriyyəsinin hissəsidir. Tennis oyunçusunun servisi küncə yoxsa ortaya atacağı, bazarlıq edən tərəflərin nə
vaxt geri addım atacağı, yolda qalan sürücülərin hansı yolu seçəcəyi, firmaların yeni məhsulu hansı qiymətdən
bazara təklif edəcəyi, neft istehsalçısı ölkələrin neft qiymətinə qərar vermələri kimi bir çox müxtəlif vəziyyət
oyunlar nəzəriyyəsi vasitəsi ilə təhlil oluna bilər. Bütün bu halların ortaq nöqtəsi, oyunçuların strategiyalarının
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(qərarlarının) nəticəsinin digər oyunçuların qərarlarından asılı olmasıdır.Buna görə oyunlar nəzəriyyəsi
rəqabətin yer aldığı iqtisadi bazarlarda qərar qəbul olunmasında mühüm məlumatların təmin olunmasında istifadə oluna bilər.
Oyunlar nəzəriyyəsinin ən mühüm xüsusiyyəti emosional qərarların riyazi modellərə əsaslanaraq
öyrənilməsidir (Deyvis, 1983, s.15). Bundan başqa hər hansı bir məqsəd üçün hazırlanmış bir model, tamamilə
başqa bir vəziyyət üçün də istifadə edilə bilər. Bir-birinə heç bənzəmədiyi hesab edilən iki məsələ eyni metod
istifadə edilərək həll edilə bilər. Bununla yanaşı, insanların bir-biri ilə qarşılıqlı təsir içində olduqları vəziyyətlərin araşdırılması nəticəsində, bəzən insan davranışlarının fərqli olması, olunan seçimlərin tamamilə rasional olmadığı müşahidə olunmuşdur.
Bu müşahidələr nəticəsində analitik oyunlar nəzəriyyəsinə emosiya, günah, məhdud proqnoz, digər insanların idrakı (anlama qabiliyyəti) barəsində şübhə və təhsil kimi amillər əlavə olunaraq, təkamülə (davranışa
görə) əsaslanan oyunlar nəzəriyyəsi inkişaf etdirilmişdir (Camerer, 2003, s. 3).
Ultimatum oyunu eksperimental iqtisadiyyat ilə məşğul olan elm adamları tərəfindən üzərində çoxlu
təcrübələr aparılan sadə bir bazarlıq oyunudur. Oyun, müəyyən bir pulun iki oyunçu tərəfindən necə
bölüşdürüləcəyi şəklində qurulmuşdur. Birinci oyunçu, məbləğin necə bölüşdürüləcəyini ikinci oyunçuya təklif
edir. İkinci oyunçu bu təklifi ya qəbul, ya da rədd edir. İkinci oyunçu təklifi qəbul edərsə, pul birinci
oyunçunun təklif etdiyi nisbətlərdə paylaşılır. Əgər ikinci oyunçu təklifi rədd edərsə, hər iki oyunçu da heç bir
pay ala bilməz.
Qarşıdurma olmaması üçün oyun eyni oyunçular arasında yalnız bir dəfə oynanır. Oyunçular bu oyunu
real pul ilə oynayır və oyunçular bir-birilərinin kim olduğunu bilmirlər. Məsələn, paylaşılacaq miqdar 100
manatdır və birinci oyunçu ikinci oyunçuya "Mən 70 manat alım, sənə 30 manat verirəm" şəklində bir təklif
etmiş olsun. Əgər ikinci oyunçu bu təklifi qəbul edərsə, birinci oyunçu 70 manat, ikinci oyunçu 30 manatalar.
Əgər ikinci oyunçu bu təklifi qəbul etməzsə, hər iki oyunçu da sıfır manat alar.
Toylarda dəvət olunanların fotoşəkillərinin çəkilməsi ölkəmizdə çox rast gəlinən bir ultimatum oyunu
nümunəsidir. Nikah vaxtı dəvət olunan qohumlar və yaxınlar gəlinlə kürəkənin masasının yanına gəlir və
fotoşəkil çəkdirirlər. Daha sonra fotoqraf, dəvətlilərə çəkdiyi fotoları hər hansı bir qiymətdən təklif edir. Dəvət
olunan ya şəkli satın alır (təklifi qəbul edir), ya da almır (rədd edir). Təklif qəbul edilərsə dəvətli fotoya,
fotoqraf da pula sahib olur. Təklif rədd edilsə hər ikisi də heç bir şeyə malik ola bilmir.
Analitik (rasional seçkili) oyunlar nəzəriyyəsi oyunçuların mənfəətpərəst olduğunu və öz qazanclarını
maksimallaşdırmaq istədiklərini qəbul edir. Əgər oyunçular yalnız öz qazanclarını maksimum etməklə məşğul
olursa, ikinci oyunçu ona təklif edilən miqdarı, nə qədər kiçik olursa olsun, qəbul edəcəkdir,çünki alternativi
heç bir şey əldə etməməkdir. İkinci oyunçunun bu şəkildə fikir yürüdəcəyini ehtimal edən birinci oyunçu da,
öz qazancını maksimallaşdırmaq üçün ikinci oyunçuya ən aşağı rəqəmi təklif edəcək.
Məsələn, paylaşılacaq miqdar 100 manat isə (100 ədəd 1 manatdan ibarət olan), analitik (rasional
seçkili) oyunlar nəzəriyyəsinə görə rasional strategiya, birinci oyunçunun iki oyunçuya 1 manat təklif edib, 99
manatı özünə götürməsidir. İlk həmlənin sahibi olduğuna görə bu oyunda birinci oyunçu hökmetmə gücünə
malikdir və əsas məğz mənfəət olduğundan öz qazancını maksimallaşdırmağa çalışacaqdır. Eyni şəkildə
mənfəətçiikinci oyunçu da, nə əldə eləsəona razı olacaqdır.
Ultimatum oyunu üçün yuxarıdakı nəticə alt-oyun mükəmməl tarazlıq nöqtəsidir.
Bir alt-oyun, öz başına bir oyun olaraq düşünülə bilən və baş oyunun parçası olan bir oyundur. Sintez
metodu ilə təyin edə bilərik ki, alt oyun üçün olan tarazlıq "alt-oyun mükəmməl tarazlığı"dır (Dixit, Skeath, &
Reiley, 2009).
Yuxarıdakı kimi 1-99 bölgüsü bir çox adam tərəfindən ədalətsiz olaraq qəbul edilir. Buna görə ultimatum oyunu fərdin ədalət uğrunda bir bədəl ödəyib ödəməyəcəyini göstərən gözəl bir oyun formasıdır. Yuxarıdakı toy nümunəsində, əgər dəvətlilər fotoqrafçının ədalətli olmayan bir qiymət istədiyini düşünürlərsə,
şəkli almazlar. Beləliklə, həm fotoqraf itirər (pul qazana bilməz), həm də dəvətlilər itirər (gözəl bir xatirə
şəkilinə sahib ola bilməzlər).
İqtisadiyyatın dinamikası içində baş verən bir çox hadisəyə ultimatum oyununun məntiqi içərisində
baxa bilərik. Bu barədə ədəbiyyatadaxil olmuş nümunələrdən biri Reykyavik banklarından“Reykyavik Savings
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Bank”ının (RSB) özəlləşdirmə prosesidir (Baldursson, 2006, s. 123-142).İslandiyada özəlləşdirmə siyasətləri
çərçivəsində RSB-nin xüsusi bir banka satılacağı eşidilməsindən sonra ictimaiyyətdə müxalif bir hava meydana gəlmiş və ictimaiyyətinin təzyiqinə dözə bilməyən İslandiya Parlamenti, yekdilliklə qəbul etdiyi bir
qanunla, satışı təxirə almışdır. Baldursson (2006), bu halı bir ultimatum oyunu olaraq görmüşdür. Özəl bank
təklifini etmiş, cavab verən oyunçu vəziyyətində olan xalq təklif edilən şərtlərlə aparılacaq özəlləşdirməni
ədalətsiz bir təklif kimi qəbul etmiş və rədd etmişdir. Nəticədə ictimaiyyətin təzyiqi nəticəsində özəlləşdirmə
təxirə alınmışdır. RSB-nin özəlləşdirilməsi hər nə qədər İslandiya maliyyə sektorunu daha səmərəli hala
gətirəcək və xalqın bundan maddi qazancı olacaq olsa da, özəlləşdirmə şərtlərinin RSB-ni satın alan özəl banka
haqsız qazanc gətirdiyinə inanan xalq, öz maddi mənfəəti bahasına, satış prosesinin əleyhinə çıxmışdır.
Ədalət hissi insanda ən əsas dəyərlərdən biridir və hətta başqa canlılarda da ola biləcəyi düşünülmüşdür.
Məsələn, qəhvəyi kapuçin meymunları, eyni vəzifəni yerinə yetirən digər meymunlardan daha aşağı bir
mükafat aldıqları zaman qəzəb və ümidsizlik əlamətləri göstərir. Elm insanları bu cür haqsızlığa məruz qoyulan meymunların küsdüyünü, başqa heçnə etmədiyini, hətta yeməklərini tədqiqatçılara geri atdığını müşahidə
etmişdir (Fişer, 2008, s. 33).Fişerin bu iddiasına qarşı, meymunlarda ədalət anlayışının olmadığını göstərən
təcrübələr də var (Jensen, Call, & Tomasello, 2007. s.49-72).
Sosioloqlar da ədalət anlayışı üzərinə nəzəriyyələr inkişaf etdirmiş və bu anlayışı müxtəlif aspektdən
təhlil etmişlər. Metin (2014), Tomas Hobbesin “Leviathan” adlı əsərindən yola çıxaraq, oyunlar nəzəriyyəsi
baxımından ədalətinaşağıdakı kimi izahını ortaya qoymuşdur:
Qarşılıqlı münasibətin mahiyyəti, başqalarına qarşı heç bir təbii məsuliyyətimiz olmadığı düşüncəsidir.
Qarşılıqlı fayda nəzəriyyəçiləri, “gördüyüm iş ancaq mənim istədiyimi əldə etməyə imkan verəcəksə, o zaman
hər hansı işi görməyə əsasımın olduğu” düşüncəsini müdafiə edir. Əxlaqi hərəkətlər, mənim istəyimin təminat
səviyyəsini yüksəltmirsə, bunları görmək üçün heç bir əsasım yoxdur. İnsanların ədalətli davranması, ədaləti
bir dəyər kimi qəbul etdikləri üçün deyil, "qarşı qoyulmayacaq bir gücə" sahib olmadıqları səbəbindədir.
Gücsüz olanı qorumaq vəzifəsini görməməzliyə vuran, müdafiəsiz olanlara qarşı heç bir öhdəliyimiz olmadığını irəli sürən bu yanaşma, "şəxsi fərqliliklərin kifayət qədər böyük olduğu nöqtələrdə istismara göz yumacaq". (Metin, 2014, 235-254)
Digər tərəfdən, insanların yalnız öz mənfəətləri istiqamətində deyil, başqalarına faydalı olmağı arzulaması da inkaredilməz bir həqiqətdir. Amma bu başqalarına faydalı olmaq arzusu, başqalarının ona necə davrandığı ilə də düz mütənasibdir.
Əgər biri sizə yaxşı davransa, ədalət anlayışı ona yaxşı rəftar etməyinizi tələb edir. Əgər biri sizə zərər
verərsə, ədalət anlayışının imkanı və qarşılıqlılıq məfhumunun istəyi ilə siz də ona zərər verirsiniz. Bu davranış
modelinin iqtisadi ölçüləri də mövcuddu:
 yaxşı işləyən bir fəhlənin maaşını müdiri yüksəltmək istəyir
 insanlar faydalı olduğuna inandıqları fondlara ianə edir
 müştərilər ehtiyacları olsa belə, həddən artıq bahalı satış edən firmadan mal almaq istəmir və s. (Rabin, 1993).
Ədalət hissinin iqtisadi nəzəriyyəyə sirayət etməsi ultimatum oyunu ilə aparılan təcrübələr sayəsində
mümkün olmuşdur (Roth, 1995). Ultimatum oyunu ilə keçirilən ilk sınaqlarda (Güth, Schmittberger, &
Schwarze, 1982) oyunçuların ədalətli bir bölgüyə üstünlük verdikləri (yarıya yaxın bir miqdarı qarşı oyunçuya
təklif etmək) və ədalətsiz bir təklif qarşısında (təklif edilən rəqəm paylaşılacaq miqdarın 20%-den aşağı) təklifi
rədd edərək, öz itkiləri bahasına, digər oyunçunu cəzalandırmaqda tərəddüd etmədikləri müşahidə edilmişdir.
Daha sonrakı illərdə keçirilən analoji işlər, Güth və b.-nın tapıntılarını dəstəkləməklə yanaşı, oyunçuların rasional davranışdan saparaq (maddi qazancı maksi etmə), alt-oyun mükəmməl tarazlığı proqnozuna uyğun
hərəkət etməməsinin səbəbinin yalnız tək istiqamətli bir ədalət hissi ilə olunmayacağını ortaya qoymuşdur
(Forsythe, Horowitz, Tezisin, & Sefton, 1994). Forsythe və s. görə başqa bir səbəb fərqli tipdə oyunçuların
varlığı ola bilər. Bəzi oyunçular üçün ədalət faktı mühümdü, bəzi oyunçular yalnız maddi dəlillərlə hərəkət edə
bilər.
Eyni şəkildə qarşılıqlılıq faktı da, bəzi oyunçular üçün həddindən artıq aşağı təklifləri rədd etmə üçün
etibarlı bir səbəb ola bilər.
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Fərdin ədalət hissinin iqtisadi davranışa nə qədər əks olunacağını ölçmək və bu görüntünün komponentlərini səciyyələndirmək üçün ultimatum oyunu istifadə edilərək bir çox təcrübə aparılmışdır. Məgər ikinci
oyunçu ədalətsiz olduğuna inandığı bir təklifi rədd edərək maddi itkiyə məruz qalmağı nəzərə alacaqmı?
Görəsən birinci oyunçu, ikinci oyunçunun ədalətsiz təklifləri rədd edəcəyini düşünüb ədalətli bir təklif
edəcəkmi? Paylaşılacaq miqdarın oyunçuların təklifləri üzərində bir təsiri varmı? Oyunçuların davranışı yalnız
ədalət hissi ilə mi müəyyən olunur yoxsa başqa amillər də var? Ədalət hissi adamdan adama və ya cəmiyyətdən cəmiyyətə fərqlilik göstərir mi? Ədalət hissinin komponentləri nələrdir?
Ultimatum oyunundakı nisbəti yaxın olan təkliflərin ədalət qayğısından deyil, gözləntidən, məsələn, qısqanclıq qorxusundan irəli gəldiyini müdafiə edən müstəqil işlər də var (Kirchsteiger, 1994). Kirchsteigere görə
yarıya yaxın bir bölgü təklif edən oyunçuların qayğısı ədalətli olmaq deyil, qısqanc oyunçular tərəfindən rədd
edilmə qorxusudur. Ultimatum oyunu üzərində aparılan işlərin bir qismi ədalət qayğısından çox, oyunçuların
gözləntilərinin nəticələrinə təsir etdiyini göstərmişdir (Hoffman E, Mccabe, Shachat, & Kim, 1994, s. 289301).
Ədalət hissindən irəli gəldiyi düşünülən bir davranış əslində başqalarının nə düşündüyünə önəm verməkdən (ictimai narahatlıq) və başqaları tərəfindən yaxşı qarşılanmaq arzusundan qaynaqlana bilər. Başqa
sözlə, oyunçular indiki bir xərc qarşılığında gələcəkdə qazanc əldə etməyi ümid edirlər. Beləliklə, oyunçu
yekunda hər hansı formada gəlir əldə etmiş olar. Hoffmana (1994) görə, dürüstlük, bölüşmə kimi sosial
xüsusiyyətlər ancaq bir-birini tanıyan və təkrar qarşılaşacaq olan insanlar arasında bir təminat məsələsi kimi
ortaya çıxır. Oyunçuların bir dəfə qarşılaşdıqları, təkrar olunmayan oyunlarda, insanlar ilk əldən öz maddi
qazanclarını maksimallaşdırmağa çalışır.
Hoffman (1994) tərəfindən inkişaf etdirilən gözlənti hipotezini (bölgü təklif edən oyunçu təklifini digər
oyunçunun verəcəyini ümid etdiyi cavaba görə nizamlayır və cəmiyyətin razılığını gözləyir) dəstəkləyən və
inkişaf etdirən çalışmalar bərabərə yaxın təkliflərin yalnız ədalət faktı ilə izah olunmadığını göstərmişdir (Suleiman, 1996). Beləliklə, ultimatum oyununun rasional nəticə vermə səbəbi iki əsas nəzəriyyəylə:ədalət
nəzəriyyəsi və gözlənti nəzəriyyəsi ilə izah olunmağa başlanmışdır. Gözləmə nəzəriyyəsində inam anlayışının
yerini araşdıran işlər maraqlı faktlar ortaya qoymuşdur (Koks, 2004). İnam, bir oyunçunun digər oyunçunun
davranışı haqqındakı qənaətidir. Etibarlı davranış, qarşı tərəf əməkdaşlıq etdiyi təqdirdə qarşılıqlı (istəyə
uyğun davrandığı təqdirdə) qazanc, uyğunsuz davrandığı təqdirdə isə itki gətirir.Kox (2004), fəaliyyətində üç
ayaqlı bir oyun quraraq inam, qarşılıqlılıq və ədalət faktorlarını ayrı-ayrılıqda ölçüb. Müsbət qarşılıqlılıq və
ədalət anlayışlarını qarışdırmamaq lazımdır. Müsbət qarşılıqlılıq digər oyunçunun alicənablığından irəli gələn
cəsur bir davranışdır, dolayısı ilə digər oyunçuya bağlıdır. Ədalət isə qarşıdakı oyunçunun mövqeyindən asılı
olmayan, səxavətli bir davranışdır.
Schotter ultimatum oyunundakı ədalət hissinin həyatda qalma niyyəti ilə əlaqəsi olub olmadığını
araşdırıb (Schotter, Weiss, & Zapater, 1996, s. 37-56). Şirkətlər rəqabət içindədir və rəqabət üstünlüklərini davam etdirib həyatda qalmaq məcburiyyətindədir. İqtisadi şəraitdə da oyunçular üzərində həyatda qalma təzyiqi
var. Şəxsi mənfəətpərəstlik haqlı bir səbəbə əsaslandığı müddətcə üzrlü görülə bilər.
Oyunçuların iqtisadi nəzəriyyəyə hakimiyyətlərinin nəticənin dəyişməsinə təsir göstərib
göstərməyəcəyini bilmək üçün, iqtisadiyyat oxuyan tələbələrə və sənət oxuyan tələbələrə ultimatum oyunu
oynadılmışdır. Nəticədə iqtisadi informasiyanın nəticəyə təsir etmədiyini görülmüşdür (Stanley & Tran, 1998).
Maraqlı bir iş də, fiziki gözəlliyin iqtisadi qərar verməyə təsirinin olub olmadığını görmək üçün
aparılmışdır (Rosenthal, 2011, s. 285).
Birinci oyunçulara mümkün ikinci oyunçuların fotoları göstərilib. Kişilər cazibədar qadınlara çox
yüksək təkliflər etməməklə bərabər, qadınlar yaraşıqlı kişilərə olduqca yüksək (ortalama ümumi miqdarın
50%-den çoxu) təklif etmişlər. Fiziki gözəlliyə sahib insanlar təxminən 10% daha yüksək təklif alıblar, kişilər
də qadınlardan orta hesabla 15% daha çox təklif almışlar.
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XARİCİ İQTİSADİ SİYASƏTİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
Magistr F.V.Süleymanovun "Xarici iqtisadi siyasətin əsas istiqamətləri " məqaləsində ölkələrin xarici
ticarət fəaliyyətində özünəməxsus rolu olan idxal-ixrac əməliyyatlarına yer verilmişdir. Müəllif idxal-ixrac
əməliyyatlarını dərindən təhlil etmiş və əyani şəkildə əsas göstəricilərin qrafiklərlə təsvirini vermişdir.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Статья мастера Ф.В.Сулейманова "Основные направления внешнеэкономической политики"
гласит о деятельности импортных и экспортных операций, которые имеют определенную роль во
внешнеторговых отношениях стран. Автор подробно проанализировал импортно-экспортные операции и показал основные показатели на графиках.
Ключевые слова: импорт-экспорт, внешняя торговля, товарное производство, чистый экспорт,
доходы, потребление, график, страна, ВВП
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MAIN DIRECTIONS OF FOREIGN ECONOMIC POLICY
In the article master F.V.Suleymanov in "Main directions of foreign economic policy" analyzes a special
role in the import and export of foreign trade operations.The author thoroughly analyzed the import-export
operations and reflected the key indicators of visual graphics and descriptions.
Keywords: import-export, foreign trade, commodity production, net exports, income, consume, graph,
country, GDP
Gündəlik həyatımızda tez-tez rast gəldiyimiz iqtisadi anlayışlardan biri və ya birincisi elə məhz ölkələrin
xarici iqtisadi siyasət anlayışıdır. Xarici iqtisadi siyasət nədir? Nə üçün bu qədər önəm daşıdığını qısaca belə
izah etmək olar. Bildiyimiz kimi, dünyada olan təbii resurslar ərazi baxımından qeyri-bərabər şəkildə
paylanılmışdır. Yəni bir ölkə neft və neft ehtiyatları, digəri meşə və meşə ehtiyatları ilə, bir digəri qiymətli
metallarla, bir başqası isə taxıl və taxıl ehtiyatları ilə optimal və ya yüksək səviyyədə təchiz edilmişdir. Məhz
bu səbəbdən də dünyanın müvafiq coğrafi areallarında yerləşən ölkələrdə yaşayan xalqların ərzaq və qeyriəzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi həmin müvafiq
ölkələrin, bölgələrin idarəetmə orqanları tərəfindən bir zərurət kimi ilkin xarici ticarət anlayışlarından geniş
istifadə olunmuşdur. Lakin bu ticarət əlaqələri ilk əvvəllər natural, barter şəklində formalaşsa da sonralar
müvafiq inkişaf sürətilə günümüzdəki vəziyyətinə gəlib çıxmışdır. Günümüzün aktual iqtisadi mövzusuna
çevrilən xarici iqtisadi siyasət özündə idxal və ixrac anlayışlarını cəmləşdirir ki, bu da hər hansısa bir ölkənin
dünya təsərrüfat sistemindəki çəkisini özündə əks etdirir. Bu anlayışları daha dərindən mənimsəmək üçün
xarici iqtisadi əlaqələri olmayan hər hansısa bir ölkə və ya idarəetmə sistemi təsəvvür edək. Bu zaman həmin
ölkənin (idarəetmə sisteminin) xarici bazarla əlaqəsi olmadığı üçün idxal, ixrac əməliyyatları 0 (sıfır)
səviyyəsində olacaq ki, burada da ölkənin (idarəetmə sisteminin) əsas iqtisadi inkişaf tempini qiymətlədirən
anlayışlardan biri olan xarici ticarət balansının mövcudluğundan belə söhbət gedə bilməz. Əgər bu tip
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ölkələrdə ÜDM hesablanarsa bunu xərc metodu ilə aşağıda göstərilən formada hesablamaq mümkündür (1, s.
262):
ÜDM=C+G+I
Burada C - ölkə əhalisinin müvafiq dövr ərzində istehlak mallarına çəkdiyi ümumi xərclərin həcmini
ifadə edir;
G - dövlətin istehsalı artırmaq məqsədilə istənilən formada çəkdiyi xərclərin toplusudur. Bu anlayış
özündə həmçinin digər bir sıra xərc qruplarını da ehtiva edir;
I - firma və müəssisələrin müvafiq dövr ərzində sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət və s. kimi sahələrin
inkişafına yönləndirilmiş investisiyalarının ümumi həcmidir.
Lakin yuxarıda göstərildiyi kimi bir ölənin mövcud olması və onun öz ərazisində yerləşən əhalisinin
ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarına olan tələbatını optimal səviyyədə ödəməsi heç də reallığı əks etdirmir. Qeyd
etdiyimiz kimi dünyada mövcud olan ölkələrin hər biri maddi resurslarla qeyri-bərabər şəkildə təmin
olunmuşdur. Elə buna görə də ölkə iqtisadiyyatını xarici ticarət əlaqələri olmadan təsəvvür etmək qeyri
mümkündür (5, s. 69).
Yuxarıda qeyd edilənləri də nəzərə alaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, ölkələr xarici ticarət əlaqələrinə
bir növ məcburiyyətdən, yetərincə resurs çatışmazlığından əl atırlar. Bu zaman ölkələr xarici bazara xammal,
yarım-fabrikat, istehsal olunmuş hazır və ya son məhsullarla çıxır. Ölkələrin xarici bazarlarda həyata keçirdiyi
bu əməliyyatlara ixrac əməliyyatları adı verilir ki, buradan da əldə edilən xarici valyuta vahidləri ilə müvafiq
ökələrdə yaşayan əhalinin sənaye və qeyri-sənaye məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə həmin
məhsullar ölkəyə idxal edilir. Ölkə iqtisadiyyatında əvəzolunmaz rolu olan ixrac əməliyyatlarını həm düsturla,
həm də müvafiq qrafiklərlə də əks etdirmək olar.
Bildiyimiz kimi ixrac ölkə daxilindəki gəlirin bir
funksiyası deyil və bu da bizə onun gəlirdən asılı olmayan formada ifadə etməyimizə şərait yaradır:
X=X0
Burada göstərilən X0 – ixracın daxili gəlirdən asılı olmadığını özündə əks etdirir. Müvafiq düsturla
ifadə etdiyimiz ixrac əməliyyatlarını bir də qrafiki formada təsvirinə nəzər yetisək yuxarıda qeyd
etdiklərimizin əyani şəkildə şahidi olarıq (7, s. 152):
X

X0

X=X0

(Gəlir) Y
Qrafik №1.
Əgər qrafikə nəzər yetirsək görərik ki, ixrac funksiyası absis oxuna, yəni gəlir xəttinə paralel şəkildə
çəkilmişdir, bu da əlbəttə ki, mövcud ixracın gəlirdən asılı olmadığı mənasına gəlir. İxrac əməliyyatları xarici
bazarda ölkə hüdudları daxilində istehsal olunmuş əmtəə və xidmətlərin satışını özündə cəmlədiyi üçün ona bir
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sıra amillər təsir edir. Bunlara da istehsal olunan əmtəələrin keyfiyyətini, satış strategiyasını və s. bu kimi
amilləri aid etmək olar. İstehsal olunmuş əmtəələrin keyfiyyəti nə qədər yüksək olarsa həmin əmtəə xarici
bazarlarda bir o qeder rəqabət qabiliyyətli olar və eyni zamanda həmin əmtəələr üzrə ölkənin xarici bazarda
daha çox satış payına sahib omasına şərait yaradar. Bu səbəbdən də əmtəələrin yüksək keyfiyyətli olması
istehsal olunacaq əmtəələrə qoyulan əsas tələblərdən biri və ya birincisidir. Yüksək keyfiyyətli əmtəə istehsalı
isə eyni zamanda ixtisaslı kadrlar, keyfiyyətli xammal və bu kimi amilləri özündə birləşdirir ki, bu da istehsal
xərclərinin artırılmasına gətirin çıxarır. Bu ənənəvi halı aradan qaldırmaq məqsədiylə yeni müasir
texnologiyanın istehsala tətbiq olunması artıq bir zərurət halını alır. Bu hal, istehsal amillərindən əmək və təbii
resurslara qənaətə edilməsinə səbəb olur ki, bu da dolayısıyla istehsal xərclərinin azalmasına gətirib çıxarır.
Xarici ticarətin digər əsas göstəricilərindən biri də idxal əməliyyatlarıdır ki, bu da ölkə vətəndaşlarının
ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarına olan tələbatını ödəmək məqsədilə satın alınaraq ölkəyə gətirilən əmtəələrə
çəkilən xərci ifadə edir. Dolayısı ilə idxal ölkə daxilində formalaşan gəlirlə birbaşa əlaqəlidir (6, s. 154). Yəni
ölkə daxilində gəlir artdıqca müvafiq dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən ölkəyə xaricdən gətirilən ərzaq və
qeyri-ərzaq məhsullarının həcmində artış baş verir. Beləliklə idxal əməliyyatları aşağıdakı formada göstərilə
bilər:
M=M0+mY
Burada M – idxal əməliyyatərının ümumi həcmini, M0 – gəlirdən asılı olmayan idxalın həcmini, m–
gəlirdən asılı olan idxal əməliyyatlarının həcmini özündə əks etdirir.
Gəlirdən asılı olmayan idxalın həcmi dedikdə, yəni gəlirimizin hətta 0 (sıfır) olduğu anda belə idxal
etdiyimiz əmtəə və xidmətlərin həcmi nəzərdə tutulur. Gəlirimiz olmadıqda hansı vəsaitlər hesabına idxal
əməliyyatları apara bilərik sualına isə qısaca bank və digər kredit təşkilatlarından borc alınan vəsaitləri göstərə
bilərik. Y – gəlirin miqdarını, m – isə marjinal idxalat meyilliliyini göstərir. Marjinal idxalat meyli (m)
gəlirdəki artımın hansı hissəsinin idxalata yönəldildiyini göstərən 1-dən kiçik müsbət ədəddir. Əgər aşağıdakı
qrafikə nəzər salsaq görərik ki, idxal olunan əmtəələrin həcmini göstərən düz mütənasiblik əyrisi idxal xəttinin
ixtiyari M0 nöqtəsindən götürülmüşdür və bu da bizə hətta gəlirimizin 0 (sıfır) olduğu dövrdə belə müəyyən
miqdarda idxal əməliyyatları həyata keçirdiyimizi əyani şəkildə əks etdirir:
M
M=M0+mY

M0

Gəlir

Y

Qrafik №2.
İdxal və ixrac funksiyaları haqqında anlayışları incələdikdən sonra indi də bir qədər bu funksiyalar
arasındakı əlaqələrə nəzər yetirək. Bir çox iqtisadi ədəbiyyatlarda tez-tez qarşımıza çıxan anlayışlardan biri də
xalis ixrac anlayışıdır ki, onu da məcmu ixracdan müəyyən dövr ərzində idxal olunan əmtəələrin məcmu
dəyərinin çıxılması yolu ilə müəyyən edilir (9, s. 573). Dolayısı ilə idxal və ixrac funksiyalarından istifadə
edərək xalis ixrac funksiyasını əldə edə bilərik. Bütün yuxarıda qeyd etdiyimiz fikirləri bir yerə cəmləyərək
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xalis ixrac funksiyasını əyani şəkildə aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik:
NX=X-M
və ya
NX=X0-(M0+mY)
NX=X0 -M0-mY
Burada NX – xalis ixracatdır.
Xalis ixracat (NX) funksiyasından da gördüyümüz kimi o, gəlir səviyyəsindən asılı funksiyadır, yəni
birbaşa gəlirlə əlaqəli olan iqtisadi anlayışdır. Onlar arasındakı əlaqəni isə marjinal idxalat meyli müəyyən
edir. Bu o deməkdir ki, gəlir səviyyəsi (Y) nə qədər yüksək olarsa xalis ixracatı ifadə edən göstərici bir o qədər
kiçiləcəkdir. Onu da qeyd edək ki, marjinal idxalat meyli (m) eyni zamanda xalis ixracat funksiyasının meyli
rolunu oynayır. Əgər diqqətimizi aşağıda göstərilmiş ixrac funksiyasına yönəltsək onda görərik ki, bu funksiya
gəlir (Y) xəttinə paralel sonsuz elastik funksiyadır. Başqa sözlə, yəni meyilliliyi olmayan funksiyadır.
Xalis ixracat funksiyasında marjinal idxalat meylinin mənfi (-m) olması xalis ixracat funksiyasını əks
etdirən əyrinin aşağıya doğru yönəlməsinə səbəb olmuşdur. Qrafikdə idxal və ixrac funksiyaları haqqındakı
biliklərimizi bir yerə cəmləyərək xalis ixracat funksiyasının əslində hansı formada olmalı və necə təsvir
edilməli olduğu göstərilmişdir. Qrafikin üst hissəsində ixracat və idxalat funksiyalarının kəsişdiyi F 2
nöqtəsində ixracat idxalata bərabər olduğu üçün xalis ixracat bu kəsişmə nöqtəsində 0-a (sıfıra) bərabərdir.
(NX=X-M=0)
X, M
G2
M2
F2

X0

X0
M1

G1

Y1

Y2

Y3

Y

Y2

Y3

Y

NX

NX1

F1

NX0
Y1
-NX2

F3
NX

Qrafik №3.
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İndi isə qrafik №3-ə diqqətlə nəzər yetirməklə bu dediklərimizin əyani şəkildə şahidi olaq. Əgər
qrafikin yuxarı hissəsində yerləşən F2 nöqtəsindən aşağıya doğru yönəlmiş kəsik xətlərə nəzər yetirsək həmin
xətlərin digər uc nöqtəsinin Y2 olduğunu görərik ki, bu nöqtədə də xaric ixrac funksiyası gəlirin müəyyən
səviyyəsini əks etdirən nöqtə ilə üst-üstə düşür, başqa sözlə həmin xətti kəsir. Əgər Y2-dən daha kiçik gəlir
səviyyəsini ifadə edən Y1-ə nəzər yetirsək onda bu nöqtəyə uyğun gələn F1 nöqtəsini görmüş olarıq. Bu da bizi
həmin nöqtəyə uyğun gələn digər nöqtəyə idxal funksiyası üzərindəki G1 nöqtəsinə fikrimizi cəmləməyə vadar
edir. Göründüyü kimi G1 nöqtəsində idxal funksiyası ixrac funksiyasından daha aşağıdadır ki, bu da
dolayısıyla bizə G1 nöqtəsindən F2 nöqtəsinə qədər olan sahədə idxalın ixracdan az olmasını qəti şəkildə
deməyə əsas verir. İndi isə diqqətimizi daha yüksək gəir səviyyəsini ifadə edən Y 3 nöqtəsinə yönəldək. Y3
nöqtəsinə uyğun gələn gəlir səviyyəsində qrafikin üst hissəsində də işarə edildiyi kimi M 2 qədər idxal
əməliyyatları həyata keçirilmişdir. Yenidən bu gəlir səviyyəsində Y xəttinə paralel olan ixracat funksiyasına
baxdığımızda ixracat səviyyəsinin gəlirdən asılı olmadığı üçün dəyişmədiyini dolayısıyla X 0 kimi qaldığının
şahidi olarıq. Beləliklə Y3 nöqtəsindəki gəlir səviyyəsində, Y1 nöqtəsindəki gəlir səviyyəsinin əksinə idxalat
ixracatdan böyükdür (M2>X0). Bunun səbəbi isə idxalatın gəlirlə əlaqəli bir hissəsinin olmasıdır. Gəlirdəki
artımla əlaqəli olaraq idxal olunan əmtələrə tələbat artdığı halda ixracatın dəyişməz olaraq qalması, yüksək
gəlir səviyyəsini əks etdirən Y3 nöqtəsinə uyğun gələn xalis ixracat funksiyası üzərindəki F3 nöqtəsində xalis
ixracın mənfi (-NX2) olduğunu göstərir. Bir sıra gəlir səviyyələrində əldə etdiyimiz F1, F2, F3 kimi nöqtələri
birləşdirdiyimizdə aşağıya doğru yönəlmiş, tərs mütənasib Xalis ixracat funksiyasını almış olarıq (7, s. 153).
Qrafikdən də görüldüyü kimi xalis ixracat funsiyası gəlir səviyyəsi artdıqca idxalatda da artım baş verdiyi üçün
getdikcə azalmağa doğru yönəlir.
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: ПОНЯТИЕ,
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Целью данной работы является: анализ особых экономических зон, изучение сущности и типов
свободных экономических зон, анализ опыта стран, в которых функционируют СЭЗ, а также роль
создания СЭЗ в развитии экономики отдельных территорий и регионов.
Объект статьи - свободные (особые) экономические зоны, как неотъемлемая часть мировой
экономики.
Ключевые слова: мировой товарооборот; свободная (особая) экономическая зона; таможенная
свободная зона; зона свободной торговли; оффшорные центры; технопарки; технополисы; валютнофинансовые отношения; экспорт; импорт; привлечение инвестиций.
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AZAD İQTİSADİ ZONALAR: ANLAYIŞI, YARADILMASININ
MƏQSƏDLƏRİ VƏ İNKİŞAFI
Bu işin məqsədi: azad iqtisadi zonaların təhlili, AİZ mahiyyətinin və növlərinin öyrənilmisi, AİZ
fəaliyyət görsətdiyi ölkələrin təcrübəsinin təhlili, həmçinin AİZ yaradılmasının müəyyən sahələrin və
regionların inkişafında rolu.
Məqalənin obyekti - azad iqtisadi zonalar dünya iqtisadiyyatının tərkib hissəsi kimi.
Açar sözlər: dünya ticarəti; azad iqtisadi zona; xüsusi gömrük zonası; azad ticarət zonası; offşor
zonalar; texnoparklar; texnopolislər; pul və maliyyə münasibətləri; ixrac; idxal; investisiyaların cəlb edilməsi.
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SPECIAL ECONOMIC ZONES: THE CONCEPT, TARGETS
OF CREATION AND DEVELOPMENT
The purpose of this work is: analysis of special economic zones, the study of the essence and types of
free economic zones, the analysis of the experiences of countries in which the functioning of SEZ, and the role
of creating SEZ in the economic development of certain areas and regions.
The object of the article - free (special) economic zones, as an integral part of the global economy.
Keywords: world trade; free (special) economic zone; free customs zone; a free trade zone; offshore
centers; technoparks; technopolises ; monetary and financial relations; export; import; attracting investment.
Понятие "свободная экономическая зона" собирательно и условно. Существуют различные определения этого понятия. Все они отражают беспошлинный или льготный режим ввоза и вывоза товаров
в зоне, ее определенную обособленность в хозяйственном, торговом, валютно-финансовом отношениях
от остальной территории страны, а также тесную связь с мировым рынком.
"Большой экономический словарь" определяет СЭЗ как ограниченную часть национальногосударственной территории, на которой действуют особые льготные экономические условия для иностранных и национальных предпринимателей (льготы таможенного, арендного, налогового, визового,
трудового режима и т.д.), что создает условия для развития промышленности и инвестирования ино-
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странного капитала.
Международная Киотская конвенция (1979 г.) “Об упрощении и гармонизации таможенных процедур” определяет сегодня понятие СЭЗ как части территории государства, выведенной за рамки таможенных границ, в которой любое передвижение товаров и денег не подвергается обычному таможенному контролю и налогообложению. (2, s. 77) Причем главным является не наличие границы, а то,
ради чего она создается, а именно - ради предоставления льгот инвесторам зоны. Из этого определения
видно, что свобода обособленной части государственной территории является не абсолютной, а относительной. Свободной эта территория является лишь в том отношении, что ввезенные в нее товары
освобождаются от таможенных пошлин и налога на импорт, которые в соответствии с национальным
таможенным законодательством применяются в отношении ввозимых товаров на других территориях
страны. Таким образом, местные законы не освобождают товаровладельцев от соблюдения соответствующего экономического правопорядка, а лишь облегчают его.
В самой общей форме принято определять СЭЗ как район или часть страны, обладающий выгодным экономико-географическим положением (ЭГП), в котором устанавливаются беспошлинный или
льготный режим ввоза и вывоза товаров, определенная обособленность в торговом и валютнофинансовом отношении от остальных районов. Главные признаки СЭЗ – тесная связь с мировым хозяйством, мировым рынком и активное привлечение иностранного капитала. Использование выгод
ЭГП реализуется, прежде всего, в том, что свободные экономические зоны, как правило, создаются
вблизи морских и речных портов, международных аэропортов, обеспечивающих хорошую связь с мировым рынком.
В мировой практике существует множество разновидностей свободных экономических зон. В зависимости от поставленных задач они могут быть ориентированы на расширение экспортного производства, стимулирование производства для внутреннего рынка, в том числе на внедрение и развитие
каких-либо новых разработок. В соответствии с этими задачами их можно подразделить на зоны торгового, производственного и технико-внедренческого типа, а также комплексные. (7, s. 298)
Создание свободных экономических зон - действенное направление развития экономики отдельных территорий и регионов, ориентированное, как правило, на решение конкретных приоритетных
экономических задач, реализацию стратегических программ и проектов. При этом система льгот, устанавливаемых в свободных экономических зонах, должна быть в достаточной степени индивидуальна и
тесно связана с реализуемыми на её территориями программами.
Цели образования СЭЗ:
создание производства и поставка на внутренний рынок товаров, отличающихся высоким качеством;
освоение нового опыта работы, организации и управления персоналом, подготовка кадров, отработка различных моделей систем управления экономикой, освоение функционирования отдельных
хозяйственных субъектов в среде рынка;
активизация быстрого роста экспортного потенциала экономической зоны;
мотивация экономического развития регионов, окружающих территорию свободной экономической зоны с использованием иностранных капиталов.
Создание приемлемых условий делает СЭЗ важным фактором в экономическом развитии страны,
который помогает ускорить включение национальной экономики в мировые хозяйственные связи, а
также простимулировать развитие экономики страны в целом. Фактически СЭЗ выступают в качестве
полюсов экономического роста. Это активный инструмент управления внешними экономическими связями на уровне региональной политики и государственном уровне. (1, s. 183)
Выделяют следующие типы СЭЗ: таможенные зоны; беспошлинные торговые зоны; таможенные
свободные зоны; зоны свободной торговли; внешнеторговые зоны; предпринимательские зоны; зоны
технико-экономического развития; зоны развития новой и высокой технологии; научно-промышленные
парки; экспортно-производственные зоны; свободные промышленные зоны; оффшорные центры; свободные банковские зоны; туристические центры и др.
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По характеру деятельности и функциональному предназначению можно выделить 4 основных типа СЭЗ:
1. Зоны свободной торговли представляют собой ограниченные участки территории, в пределах
которой установлен льготный режим хозяйственной, в т.ч. внешнеэкономической, деятельности. Возникли еще в XVII – XVIII вв. Функции их сводятся к ввозу, хранению, сортировке, упаковке и перевалке товаров. Иногда допускается незначительная обработка иностранных товаров в целях их дальнейшего реэкспорта. К числу ЗСТ можно отнести магазины «дьюти фри» в международных аэропортах и
свободные гавани (порты) со льготным торговым режимом.
2. Экспортно-производственные или промышленно-производственные зоны. Их относят к зонам
2-го поколения, возникли в результате эволюции торговых зон, когда в них стали ввозить не только
товары, но и капитал, заниматься не только торговлей, но и производственной деятельностью.
Промышленно-производственные зоны создаются на территории со специальным таможенным
режимом, где производится экспортная или импортозамещающая продукция. Эти зоны пользуются
существенными налоговыми и финансовыми льготами.
3. Научно-промышленные парки или технико-внедренческие зоны. Относятся к зонам 3-го поколения (70-80-е гг. XXв.). В них концентрируются национальные и зарубежные исследовательские, проектные, научно-производственные фирмы, пользующиеся единой системой налоговых и финансовых
льгот.
Наибольшее число таких зон функционирует в США (технопарки), Японии (технополисы), Китае
(зоны развития новой и высокой технологии). В них организуется разработка и выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции. (8, s. 247)
4. Сервисные зоны представляют собой территории с льготным режимом предпринимательской
деятельности для фирм, оказывающих различные финансово-экономические, страховые и иные услуги.
К числу сервисных зон относятся оффшорные зоны (ОЗ) и налоговые гавани (НГ). Они привлекают предпринимателей благоприятным валютно-финансовым, фискальным режимом, высоким уровнем банковской и коммерческой тайны. В этих зонах концентрируется банковский, страховой бизнес,
через них осуществляются экспортно-импортные операции, операции с недвижимостью.
Компании в ОЗ либо не подлежат налогообложению, либо облагаются небольшим налогом. Также отсутствуют валютные ограничения и таможенные пошлины для иностранного инвестора, существует свободный вывоз прибылей, низкий уровень уставного капитала. Для стран, организующих ОЗ,
выгода состоит в привлечении дополнительных капиталов, получении дохода от пребывания компаний в ОЗ, создании дополнительных рабочих мест. (5, s. 122)
Первоначально свободные экономические зоны ориентировались на решение внешнеторговых
задач, но постепенно акцент в их деятельности переместился на производственные, научно - технические, инновационные цели. В соответствии с этим изменялись конкретные формы СЭЗ: от внешнеторговых, таможенно - складских до экспортно-производственных, научно - технологических, комплексных.
Мировой опыт создания и функционирования свободных экономических зон.
В последнее время свободные экономические зоны стали неотъемлемой частью мировой экономики. Сейчас в мире, функционирует до 2000 свободных экономических зон. Свободные экономические зоны существуют в более 120 странах мира, стимулируя в этих странах рост экспорта, занятости
населения. По оценкам специалистов, к 2020г. на свободные экономические зоны будет приходиться от
20 до 25% мирового товарооборота. Их роль в мировой экономике постоянно растет.
Особенность создания и функционирования свободных экономических зон зависят от типа экономики страны, в которой они создаются. Рассмотрим СЭЗ, созданные в странах с развитой рыночной
экономикой, в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.
СЭЗ в промышленно развитых странах, как правило, широко включены в международное разделение труда, что обусловлено характером и уровнем развития их экономики, которая глубоко интернационализирована. Свободные экономические зоны в этих странах представлены всеми типами, однако
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наибольшее развитие здесь получили зоны свободной торговли и научно-технические свободные зоны.
Начало современным СЭЗ в странах развитой рыночной экономики положила зона внешней торговли (Foreign Trade Zones), созданная в США в 1934г. для активизации внешнеторговой деятельности
посредством снижения таможенных издержек для производства автомобилей. СЭЗ стали склады, доки,
аэропорты. Беспошлинно импортировались товары, которые использовались для экспортного производства в зоне, а на товары, которые шли на внутренний рынок США, распространялись все таможенные процедуры. (8, s. 144)
Важное место в странах развитой рыночной экономики занимают научно-технологические зоны.
В США этот тип зон представлен научными парками (НП). Для их создания в стране существовали
все необходимые предпосылки: наличие большого числа инновационных идей; наличие развитой инфраструктуры и промышленности; привлекательные условия жизни и отдыха.
Широкое применение технополисы получили также в странах Европы: Голландии, Великобритании, ФРГ и Японии. Такие зоны формируют научно - техническое ядро национальной, а иногда и мировой экономики.
Наиболее показателен опыт научно - технических зон в Японии. Они начали создаваться в 80-х
гг. по программе "Технополис", разработанной Министерством внешней торговли и промышленности
Японии. В соответствии с этой программой предусматривалось создание в отдельных отстающих в
экономическом развитии префектурах страны около 200 научно - технических зон, получивших название технополисов, которое расшифровывалось как город и прилегающая к нему территория.
В развивающихся странах распространение получили экспортно-производственные зоны. Это
обусловлено тем, что главными функциями, которые должны выполняться СЭЗ в этих странах, являются: обеспечение экономического роста страны, достижение более высокой степени индустриализации страны, включение страны в мировое хозяйство, в международную торговлю или изменение ее места в них с учетом достигнутой трансформации в отдельных ее отраслях или экономики в целом.
В отличие от экспортно-производственных зон в развитых странах, работающих преимущественно на внутренний рынок, ЭПЗ в развивающихся странах всегда ориентированы на внешний рынок, так как, наращивая экспорт, они могут решить стоящие перед ними задачи, а также получить свободно-конвертируемую валюту, необходимую им для эффективного осуществления мирохозяйственных связей. (3, s. 197)
Наибольшее количество свободных экономических зон развивающихся стран приходится на Латинскую Америку (свыше 60), Азию (более 20). Есть они в Африке (Заир, Либерия, Тунис), на Дальнем
и Ближнем Востоке.
Особый интерес представляет опыт Южной Кореи, которой в наибольшей степени удалось использовать экспортно-производственную зону по ее прямому назначению. Эта зона была создана в
1970г в порту Массан, расположение которого облегчило привлечение в Корею капитала техники различных развитых стран (Японии, США) и одновременно упростило путь товаров, производимых в
Массанской зоне (MAFEZ) на внешние рынки.
В бывших европейских социалистических странах СЭЗ организуются главным образом как зоны
свободного предпринимательства. По нашей классификации - это экспортно-производственные зоны.
Их специфическая черта состоит в том, что это своеобразные предприятия, главное назначение которых - экспорт услуг и обеспечение производственной деятельности национальных и иностранных хозяйственных субъектов. Они могут быть государственными (Румыния, Венгрия, Болгария), акционерными (Польша) и смешанными (Венгрия). На выделенной им территории создается соответствующая
инфраструктура, ее арендуют национальные экономические субъекты, осуществляющие хозяйственную деятельность.
Заключение.
Создание свободных экономических зон рассматривается их учредителями как важное звено в
реализации принципов открытой экономики. Их функционирование связывается с либерализацией и
активизацией внешнеэкономической деятельности. В свободных экономических зонах экономика име-
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ет высокую степень открытости внешнему миру, а таможенный, налоговый и инвестиционный режимы
благоприятны для внешних и внутренних инвестиций.
СЭЗ – неотъемлемая на сегодняшний день часть экономических отношений на международном
уровне. Эта система отношений прочно закрепилась в мировой хозяйственной практике. СЭЗ в мировой системе хозяйственных связей представляют собой важный фактор стремительного экономического роста, который достигается за счет различных действий: обмен информацией и технологиями,
углубление интеграционных экономических действий, мобилизация инвестиций, активизация международного товарооборота.
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THE CAUSES OF UNEMPLOYMENT, ITS RESULTS AND
THE DIRECTIONS OF UNEMPLOYMENT SOLUTIONS
In the article the factors that make up unemployment, the negative effects on society of the increase in
the unemployment rate, as well as measures for the reduction in unemployment has been studied
comprehensively.
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employee , salary , the effort of employee, natural rate of unemployment, poverty
İşsizlik dedikdə elə bir sosial-iqtisadi vəziyyət nəzərdə tutulur ki, insan işləyə bilər, işləməyə qabildir,
işləmək istəyir, lakin iş tapa bilmir.
Əmək qabiliyyətli yaşında olan o vətəndaşlar işsiz sayılır ki, əmək qabiliyyətinə malikdirlər, lakin
özlərindən asılı olmayan səbəblərə görə işləri və qazancları yoxdur, münasib iş axtaran, işə başlamağa hazır
olan şəxslər kimi dövlət məşğulluq idarəsində qeydə alınmışlar və həmin idarə onlara münasib iş təklif edə
bilməmişdir (5, s. 426 ).
Hər bir iqtisadi sistemdə olduğu kimi bazar iqitsadi sistemində də işsizlik müəyyən mənada təbii hal
hesab edilir. Lakin işsizlik səviyyəsinin müəyyən nisbətdən yuxarı olması iqtisadi inkişafa mənfi təsir göstərir
və bunun qarşısını almaq mümkün olmadıqda iqtisadiyyatın böhranına səbəb olur. Gəlirlərinin böyük hissəsinə
qənaət edən və investisiya edən ölkənin əsas kapital ehtiyatları və ÜDM-i, daha az qənaət edən və daha az
investisya edən bənzər ölkəyə nisbətən daha sürətlə inkişaf edir ( 1, s. 36 ).
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İşsizliklə iqtisadi inkişafın hansı nisbətdə bir-birindən asılı olduğunu ABŞ iqtisadçısı Artur Melvin
Oyken (1928-1980) araşdırmış və 1962-ci ildə bu barədə məqalə dərc etdirmişdir. A.M.Oykenin, işsizliklə
potensial ÜDM arasındakı əlaqəsini sonradan onun adı ilə “Oyken qanunu” adlandırmışlar. Bu qanuna görə
işsizlik dərəcəsinin 1% artımı potensial ÜDM-in 2% azalmasına səbəb olur. Qanun riyazi şəklində aşağıdakı
kimi ifadə olunur:
( Y-Ŷ )/ Ŷ = -c(u-ū )
Y- real ÜDM
Ŷ- potensial ÜDM
u- cari işsizlik səviyyəsi
ū- təbii işsizlik səviyyəsi
c- işsizliklə ÜDM arasındakı dəyişikliyi göstərən faktor
İşsizlik problemini iki kateqoriyaya ayırmaq olar- uzunmüddətli işsizlik və qısamüddətli işsizlik. Ölkə
iqtisadiyyatının təbii işsizlik dərəcəsi normal halda olan işsizliyi əks etdirir. Tsiklik işsizlik işsizlikdəki təbii
dərəcədən ibəil meydana çıxan kənarlaşmalardır və bu, iqitisadi fəallıqdakı qısa müddətli yüksəliş və enişlərlə
bağlıdır. Əgər işsizlik qısamüddətli olarsa, bunun böyük bir problem olmadığını qəbul etmək olar. İşçilərə
onların zövq və bacarıqlarına uyğun olan yeni iş yeri tapmaq üçün bir neçə həftə tələb oluna bilər. Lakin,
işsizlik uzunmüddətli olarsa, bunun ciddi problem olduğunu düşünmək olar. Bir neçə ay işsiz qalan işçilər çox
iqtisadi və psixoloji çətinliklərlə üzləşir.
İqtisadiyyatda həmişə işsizliyin olmasının səbəblərindən biri iş axtarışıdır. İş axtarışı işçilərin müvafiq
işlərə uyğunlaşdıırlmasıdır. Əgər bütün işçilər və iş yerləri eyni olmuş olsaydı və bütün işçilər bütün işlərə
yararlı olmuş olsaydı, iş axtarışı problemi olmazdı. Müvəqqəti işdən çıxmış işçilər tezliklə onlara uyğun yeni iş
tapardılar. Əslində isə işçilər zövq və bacarıqlarına, işlər isə öz xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir və iş yerlərini
tutmağa namizədlər və boş iş yerləri haqıında məlumatlar iqtisadiyyatdakı firma və təsərrüfatlar arasında yavaş
yayılır ( 2, s. 607 )
İşsizliyə səbəb olan faktorları və təsirləri nəzərə alıb, onun yaranmasını müxtəlif cür izah etmək olar. İlk
olaraq, işçilərin onlar üçün daha münasib iş tapmasının müəyyən vaxt aparmasıdır. İşçilərlə işlərin
uyğunlaşdırılması prosesi nəticəsində meydana çıxan işsizlik bəzən friksional işsizlik adlandırılır və adətən,
nisbətən qısa müddətli olur. Friksional işsizlik müxtəlif firmalar arasında əməyə olan tələbin dəyişməsi
nəticəsində meydana çıxır.
İşsizliyə səbəb olan faktorlardan biri də, bəzi əmək bazarlarında iş yerlərinin sayının iş tapmaq istəyən
hər kəsi işlə təmin etmək üçün kifayət etmədiyini göstərir. Bu təklif olunan əməyin həcmi tələb olunan əməyin
həcmini üstələdikdə baş verir. Bu növ işsizlik bəzən struktur işsizlik adlandırılır və adətən daha uzun müddətli
işsizliyi izah edir. Məlum olduğu kimi, bu növ işsizlik, müəyyən səbəblərdən, əmək haqları təkliflə tələbi
tarazlaşdıran səviyyədən yüksək olduqda meydana çıxır.
İqtisadiyyatımızda həmişə müəyyən dərəcədə işsizliyin olmasının digər səbəbi minimum əmək haqqı
qanunlarıdır. Bacarıqsız və təcrübəsiz işçilərin əmək haqlarını tarazlıq səviyyəsindən yüksək saxlamaqla
minimum əmək haqqı qanunları əməyin təklif həcmini artırır, əməyin tələb həcmini isə azaldır. Bunun
nəticəsində meydana çıxan artıq işçi qüvvəsi işsizliyi təşkil edir. Belə ki, işləmək istəyən işçilərin sayı mövcud
iş yerlərinin sayından çox olduğunu görə bəzi işçilər işsiz qalır.
İşsizliyin digər səbəbi həmkarlar ittifaqlarının bazar nüfuzudur. Həmkarlar ittifaqları həmkarlar
ittifaqlarının mövcud olduğu firmalarda əmək haqlarını tarazlıq səviyyəsindən yüksək saxladıqda artıq işçi
qüvvəsinin meydana çıxmasına səbəb olur.
Həmkarlar İttifaqı kartelin bir növüdür. Bütün kartellər kimi həmkarlar ittifaqı birgə bazar nüfuzundan
təsir vasitəsi kimi istifadə etmək üçün birlikdə fəaliyyət göstərən satıcılar qrupudur.
Həmkarlar İttifaqı hər hansı firma ilə danışıqlar apararkən, həmkarlar ittifaqının olmadığı halda firmanın
təklif etdiyindən daha yüksək əmək haqqı, təqaüd və sığorta ilə bağlı daha yaxşı şərtlər və daha yaxşı iş şərtləri
tələb edir. Həmkarlar İttifaqı ilə firma arasında razılıq əldə edilmədikdə həmkarlar ittifaqı tətil təşkil edə bilər.
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Tətil istehsal, satış və mənfəəti azaltdığından tətil təhlükəsi ilə üzləşən firma adi halda olduğundan daha
yüksək əmək haqları verməyə razılaşır. Həmkarlar ittifaqlarının təsirlərini öyrənən iqtisadçılar həmkarlar
ittifaqına üzv olan işçilərin həmkarlar ittifaqına üzv olmayan eyni işçilərdən 10-20% çox qazandığını aşkar
etmişlər.
Həmkarlar ittifaqı əmək haqqını tarazlıq səviyyəsindən yüksək qaldırdıqda əməyin təklif həcmi artır,
əməyin tələb həcmi isə azalır ki, bu da, işsizliklə nəticələnir. İş yerində qalan işçilərin vəziyyəti yaxşılaşdığı
halda, buna qədər yüksək məvaciblə işləyən, indi isə işsiz qalanların vəziyyəti pisləşir. Həmkarlar ittifaqları
tez-tez müxtəlif işçi qrupları- yüksək əmək haqlarından faydalanan işdə qalan işçilər və həmkarlar ittifaqı
tərəfindən işlə təmin edilməyən işdən kənar qalanlar- arasında konfiliklərə səbəb olur.
İşdən kənar qalanlar iki formada reaksiya göstərə bilərlər. Onlardan bəziləri işsiz qalaraq həmkarlar
ittifaqından iş əldə etmək və yüksək məvacib qazanmaq şansını gözləyir. Digərləri isə həmkarlar ittifaqı
olmayan firmalarda işə girirlər. Beləliklə, həmkarlar ittifaqları iqtisadiyyatın bir sahəsində əmək haqlarını
qaldırdıqda iqtisadiyyatın digər sahəsində əmək təklifi artır. Əmək təklifindəki bu artım, öz növbəsində,
həmkarlar ittifaqlarının mövcud olmadığı digər sənaye sahələrində əmək haqlarını azaldır. Başqa sözlə desək,
həmkarlar ittifaqlarındakı işçilər kollektiv müzakirədən faydalandığı halda, həmkarlar ittifaqına daxil olmayan
işçilər əziyyət çəkməli olur.
Həmkarlar ittifaqlarının iqtisadiyyatdakı rolu müəyyən dərəcədə bu təşkilatların fəaliyyətini və kollektiv
müzakirəni tənzimləyən qanunlardan asılıdır. Normal olaraq, kartel üzvləri arasında razılaşmalar qanunsuz
hesab edilir. Eyni məhsul satan firmalar həmin məhsul üçün yüksək qiymət təyin etmək məqsədilə razılığa
gələrlərsə, bu razılıq “ticarətin məhdudlaşdırılması ilə bağlı sövdələşmə” kimi qəbul edilər. Dövlət bu firmaları
antiinhisar qanunlarını pozduğuna görə mülki və cinayət məhkəmələrində ittiham edər. Həmkarlar ittifaqları
isə bu qanunlardan azaddırlar. Antiinhisar qanunlarını yazanlar işəgötürənlərlə müzakirədə işçilərin daha
böyük bazar nüfuzuna ehtiyacı olduğunu düşünmüşlər. Müxtəlif qanunlar həmkarlar ittifaqlarının yaranmasına
şərait yaratmaq üçün hazırlanmışdır.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, həmkarlar ittifaqının iqtisadiyyatdakı roluna dair iqtisadçılar arasında
muxtəlif yanaşmalar vardır.
Həmkarlar ittifaqlarını tənqid edənlər həmkarlar ittifaqlarının sadəcə olaraq kartelin bir növü olduğunu
iddia edirlər. Həmkarlar ittifaqları, əmək haqlarını rəqabətli bazarda mövcud olan səviyyədən daha yüksək
etdikdə, əməyin tələb həcmini azaldır, bəzi işçilərin işsiz qalmasına səbəb olur və iqtisadiyyatın qalan
hissəsində əmək haqlarını azaldır. Tənqidçilərin iddia etdiyi kimi, nəticədə meydana çıxmış əmək bölgüsü
səmərəsiz və ədalətsiz olur. Səmərəsiz olmasının səbəbi həmkarlar ittifaqının müəyyən etdiyi yüksək əmək
haqqının həmkarlar ittifaqından mövcud olmadığı firmalarda iş yerlərini səmərəli, rəqabətli səviyyədən aşağı
salmasıdır. Ədalətsiz olmasının səbəbi isə bəzi işçilərin digərlərinin hesabına faydalanmasıdır.
Həmkarlar ittifaqlarının tərəfdarları ittifaqların işçiləri işə götürən firmaların bazar gücünə qarşı əks təsir
vasitəsi olaraq zəruri olduqlarını bildirirlər. Bu bazar gücünün ifrat halı hər hansı coğrafi regionda işçi
qüvvəsinin əksər hissəsinin bir firma tərəfindən işlə təmin olunduğu “Firmaya məxsus qəsəbə” halıdır.
Firmaya məxsus qəsəbədə işçilər firmanın təklif etdiyi əmək haqqı və iş şərtlərini qəbul etmədikdə onların
köçmək və ya işdən çıxmaqdan başqa seçimi qalmır. Bu səbəbdən, həmkarlar ittifaqının olmadığı halda, firma
bazar gücündən istifadə edərək, eyni işçilər üçün rəqabət apardığı firmaların mövcud olacağı təqdirdə təklif
edəcəyindən aşağı əmək haqqı və daha pis iş şərtləri təkllif edəcək. Bu halda həmkarlar ittifaqı firmanın bazar
gücünü balanslaşdıra və işçiləri firma sahiblərinin ixtiyarında olmaqdan qoruya bilər ( 2, s. 613).
İşsizliyin səviyyəsini müəyyən edən səbəblərdən biri də səmərəli əmək haqqı nəzəriyyəsidir. Bu
nəzəriyyəyə əsasən, əmək haqlarının tarazlıq səviyyəsindən yuxarı saxlanılması firmalar üçün səmərəli olur.
Nə üçün firmalar əmək haqlarının yüksək olmasını istəyirlər? Əmək haqları firmanın xərclərinin böyük
hissəsini təşkil etdiyindən, bu qərar ilk baxışda qəribə görünə bilər. Normal olaraq, mənfəətini
maksimallaşdırmağa çalışan firmalar xərclərin- o cümlədən, əmək haqlarının- mümkün qədər aşağı olmasına
çalışmalıdır. Səmərəli əmək haqqı nəzəriyyəsinə görə yüksək əmək haqıının verilməsi firmanın işçilərinin
effektiv işinə səbəb ola biləcəyindən mənfəətli ola bilər.
Səmərəli əmək haqqı nəzəriyyəsinin müxtəlif növləri var. Nəzəriyyənin hər bir növü firmanın nə üçün

500

yüksək əmək haqqı ödəmək istədiyini izah edir.
İşçinin Sağlamlığı
Səmərəli əmək haqqı nəzəriyyəsinin ilk və ən sadə növündə əmək haqqı ilə işçinin sağlamlığı arasındakı
əlaqəyə xüsusi diqqət yetirilir. Yaxşı məvacib alan işçilər yaxşı qidalanır, yaxşı qidalanan işçilər isə daha
sağlam və məhsuldar olurlar. Firma aşağı əmək haqqı verməklə sağlamlığı və məhsuldarlığı aşağı olan işçilərə
malik olmaqdansa, yüksək əmək haqqı verməklə daha sağlam və məhsuldar işçilərə sahib olmağın daha
mənfəətli olduğunu düşünə bilər.
Səmərəli əmək haqqı nəzəriyyəsinin bu növü varlı dövlətlərdəki firmalara aid deyil. Belə ölkələrdəki
tarazlıq səviyyəsindəki əmək haqları lazımı şəkildə qidalanmaq üçün artıqlaması ilə kifayət edir.
İşçi Dövriyyəsi
Səmərəli əmək haqqı nəzəriyyəsinin ikinci növündə əmək haqları ilə işçi dövriyyəsi arasındakı əlaqəyə
xüsusi diqqət yetirilir. İşçilər öz iş yerlərini müxtəlif səbəblərdən- başqa firmalarda işə girmək, ölkənin digər
bölgələrinə köçmək, işçi qüvvəsini tərk etmək və s. səbəblərdən tərk edir. Onların işi tərk etməsinin tezliyi
onların qarşılaşdığı təhrikedici faktorlardan, o cümlədən, işi tərk etməyin və işdə qalmanın faydalarından
asılıdır. Firma öz işçilərinə nə qədər yüksək əmək haqqı verərsə, daha az işçi işi tərk etmək qərarına gələr.
Beləliklə, firma yüksək əmək haqqı verməklə işçiləri araında dövriyyəni azalda bilər.
Dövriyyə ona görə firmaları narahat edir ki, yeni işçilərin işə götürülməsi və öyrədilməsinin firma üçün
baha başa gəlməsidir. Bundan əlavə öyrədildikdən sonra da yeni işə götürülmüş işçilər təcrübəli işçilər kimi
məhsuldar olmur. Bu səbəbdən, yüksək işçi dövriyyəsinə malik firmalar daha böyük istehsal xərclərinə məruz
qalır. Firmalar işçi dövriyyəsini azaltmaq məqsədilə tarazlıq səviyyəsindən yüksək əmək haqqı ödəməyi
səmərəli hesab edə bilər.
İşçinin Səyləri
Bir çox işlərdə nə qədər səylə işləməklə bağlı fərqləndirmə var. Firmalar öz işçilərinin səylərini
müşahidə edərək, işini lazımınca yerinə yetirmədiyi aşkar edilən işçiləri işdən qovurlar. Lakin, işçilərə nəzarət
baha başa gəldiyindən və mükəmməl olmadığından işçilərin hər birinin işinə nəzarət etmək olmur. Firma bu
problemə tarazlıq səviyyəsindən yüksək əmək haqları verməklə cavab verə bilər. Yüksək əmək haqqı işçilərin
öz iş yerlərini qorumaq üçün daha ehtiyatlı olmasına səbəb olur və onlarda bütün səylərindən istifadə etmək
istəyi oyadır.
İşçinin Keyfiyyəti
Səmərəli əmək haqqı nəzəriyyəsinin dördüncü və sonuncu növündə əmək haqqı ilə işçinin keyfiyyəti
arasındakı əlaqəyə xüsusi diqqət yetirilir. Firma yeni işçiləri işə götürərkən iş üçün müraciət edənlərin
keyfiyyətini tam qiymətləndirə bilmir. Yüksək əmək haqqı verməklə firmalar öz iş yerlərinə daha yaxşı işçiləri
cəlb edə bilər.
İşsizlik problemi qlobal xarakter daşıyır. Dünya ölkələrinin iqtisadiyyatlarının bir- birindən asılı olması
bu problemi daha da aktual edir. Belə ki, işsizlik təbii dərəcədən artıq olarsa və onun qarşısının alınmasına dair
görülən tədbirlər fayda verməzsə bu cəmiyyət üçün mənfi təsirlərə gətirib çıxaracaqdır.
İşsizlik səviyyəsi artdıqca ölkənin iqtisadi inkişafı aşağı düşür. Çünki işsizlik səviyyəsinin artması onu
göstərir ki, əhali gəlir mənbəyinə malik deyil və bu da birbaşa istehlaka təsir edir. Son nəticədə istehsalın
səviyyəsi aşağı düşür və ya reallaşmamış məhsullar meydana gəlir. Bu vəziyyət ciddiləşdikcə, sonda siyasi
çevrilişə səbəb ola bilir. Məhz bu səbəbdən seçkilərdə yeni iş yerlərinin açılacağına, işsizlik səviyyəsinin
azaldılıcağına dair vədlər verilir.
İşsizlik səviyyəsinin artması ölkədə yoxsulluq səviyyəsini artırır və bu da son nəticədə kriminoloji
hadisələrin meydana gəlməsinə gətirib çıxarır. Çünki insanlar öz ehtiyaclarını qarşılamaq üçün hər şey etməyə
hazırdırlar.
Müəyyən həcmdə friksional işsizlik qaçılmaz olsa da, işsizliyin dəqiq həcmi müəyyən deyil. İş
yerlərinin açılması və iş axtaranların olması haqıında məlumatlar nə qədər tez yayılarsa, iqtisadiyyatdakı
işçilərlər iş yerləri daha tez uyğunlaşdırıla bilər. Məsələn, internet iş axtarışını asanlaşdıra və friksional işsizliyi
azalda bilər. Bundan əlavə, dövlət siyasəti də müəyyən rol oynaya bilər. Əgər siyasət işsizlərin yeni iş tapmaq
üçün sərf etdiyi vaxtı azalda bilərsə, iqtisadiyyatdakı işsizliyin təbii dərəcəsini azalda bilər.
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Dövlət proqramları müxtəlif yollarla iş axtarışını asanlaşdırmağa çalışır. Belə yollardan biri dövlət
tərəfindən təşkil edilmiş və boş iş yerləri haqqında məlumat yayan məşğulluq agentləridir. Digər bir yol isə
tənəzzül yaşanan sənaye sahələrindən işçilərin digər sahələrə yerdəyişməsini asanlaşdırmaq və bu baxımdan
çətin vəziyyətə düşən qruplara yoxsulluqdan yaxa qurtarmaqda yardımçı olmaq məqsədi daşıyan ictimai tədris
proqramlarıdır. Bu proqramların tərəfdarları onların işçi qüvvəsini daha çox işlə təmin etməklə iqtisadiyyatın
daha effektiv fəaliyyətinə imkan yaratdığını və davamlı olaraq dəyişən bazar iqtisadiyyatına xas ədalətsizliyi
azaltdığını düşünürlər ( 3, s. 112 ).
Bu proqramların tənqidçiləri dövlətin iş axtarışı prosesinə cəlb olunmasının düzgün olub-olmadığı sualı
ilə çıxış edirlər. Onlar işçilərlər iş yerlərinin uyğunlaşdırılmasının fərdi bazarın ixtiyarına verilməsinin daha
düzgün olduğunu iddia edirlər. Əslində, iqtisadiyyatımızda iş axtarışı daha çox dövlətin müdaxiləsi olmadan
baş verir. Qəzet elanları, internetde iş yerləri ilə bağlı saytlar, peşəkar axtaranlar, adi söhbətlər iş yerlərinin
açılması və iş üçün namizədlər haqıında məlumatların yayılmasına kömək edir. Eyni şəkildə, məktəblər və ya
iş yerlərindəki məşğələlər vasitəsilə işçilərin fərdi hazırlığı da həyata keçirilir. Bu tənqidçilər lazımı
məlumatların lazımı işçilərə çatdırılması və işçilərin hazırlanmasının hansı növünün daha dəyərli olduğunu
müəyyən etməkdə dövlətin heç də yaxşı olmadığını-hətta daha pis olduğunu iddia edirlər. Onlar belə qərarların
işçi və işəgötürənlər tərəfindən sərbəst olaraq qəbul edilməsinin daha yaxşı olduğunu bildirirlər ( 2, s. 608 ).
Dövlət tərəfindən əhali üçün yeni iş yerləri açıldıqda, bu hər şeydən öncə yeni müəssisə və ya firma
təşkil edildikdə açılan iş yerlərinə uyğun namizədlər axtarılır. Eyni zamanda açılan firmanın bazarda rəqabət
qabiliyyətinə davam gətirməsi düşünülməlidir.
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5.
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10.
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tənzimlənməsinin əsas formaları öyrənilib. Sosial proseslərə təsirin maliyyə metodları araşdırılıb. Sosial
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FORMATİON OF FİNANCE SYSTEM AND SOCİAL DİRECTİONS
OF FİNANCİAL POLİCY OF GOVERNMENT
In this article is studied finance system, financial policy of government, the main forms of regulation
finance system. Researched finance methods of impacts on social processes. Defined funding sources of
social costs.
Keywords: finance system, financial policy of government, monetary policy, fiscal policy, budget-tax
policy, regulation of finance system, budget costs, social costs
Maliyyə - pul vəsaitlərinin özü deyil, pul vəsaitləri fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və
istifadəsinə dair insanlar arasındakı münasibətlərdir. Bu pul vəsaitləri fondları mərkəzləşdirilmiş və qeyrimərkəzləşdirilmiş olur.
Maliyyə - milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü əsasında pul vəsaitləri fondlarının yaradılması və
istifadəsi üzrə iqtisadi münasibətlər sistemidir. Maliyyə münasibətlərinə aşağıdakı pul münasibətləri daxildir:
 Dövlət ilə müəssisələr (təşkilatlar) arasında vergilərin və digər tədiyyələrin ödənilməsi üzrə;
 Dövlət ilə vətəndaşlar arasında büdcəyə və büdcədənkənar fondlara məcburi və könüllü tədiyyələr
ödənildikdə;
 Müəssisələrlə yuxarı təşkilatlar arasında mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondları və ehtiyatlar
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yaradıldıqda;
 Müəssisələrlə büdcədənkənar fondler arasında bu fondlara vəsaitlər (sığorta haqları) ayrıldıqda;
 Müəssisələrlə banklar arasında kredit alındıqda, alınmış kreditə görə faiz ödəndikdə, bank hesablarında pul vəsaitləri saxlandıqda;
 Müəssisələrlə sığorta orqanları arasında sığorta haqları ödənildikdə və sığorta hadisələri baş verdikdə, sığorta fondundan dəymiş zərər ödənildikdə;
 Müəssisələrlə bu müəsssisələrdə çalışan işçilər arasında mükafatlar və yardımlar verildikdə, əmək
haqqı ödənildikdə;
 Müəssisə və təşkilatlar arasında onların istehsal və kommersiya fəaliyyəti prosesində alınmış malmaterial dəyərlərinə (xammal, material, yanacaq, elektirk enerjisi) görə hesablaşmalarda və habelə hazır
məhsul reallaşdırıldıqda və xidmət göstərildikdə.
Bu sadalananlardan göstərir ki, maliyyə dövlətlə müəssisələr, təşkilatlar və vətəndaşlar arasında
qarşılıqlı əlaqələrin konkret forma və metodlarını özündə əks etdirir. Həmçinin onu da qeyd etmək lazımdır
ki, heç də bütün pul münasibələri maliyyə münasibətlərinə daxil deyildir. Maliyyə münasibətləri yalnız pul
vəsaitləri fondlarının yaradılması və istifadəsi ilə əlaqədar olan pul münasibətlərini əhatə edir.
Maliyyənin əsas iki elementini göstərmək olar:
1. Puldan istifadə edilməklə, təsərrüfat subyektləri arasında iqtisadi münasibətləri ifadəsi kimi hansı
ki, bu halda pul maliyyənin mövcudluğunun maddi əsası kimi çıxış edir.
2. Iqtisadi münasibətlər prosesində təsərrüfat subyektlərinin və dövlətin pul fondlarının yaraılması və
istifadəsi həyata keçirilir.
Müəyyən əlamətlərə görə qruplaşdırılan maliyyə münasibətləri maliyyə sistemini əmələ gətirir.
Maliyyə sistemi iqtisadiyyatda bir şəxsin əmanətləri ilə digər bir şəxsin investisiyalarını uzlaşdıran
institutlar qrupudur. Maliyyə münasibətlərini onların bütünlükdə çoxcəhətlilikləri ilə əlaqədar olaraq ayrıca
qruplar formasında-sfera və həlqələr şəklində birləşdirmək olar. Bu sfera və həlqələr bir-birləri ilə sıx
bağlıdırlar. Maliyyə münasibətlərinin fondlarının hər birinə müvafiq olaraq pul fondları uyğun gəlir. Hər bir
maliyyə münasibəti və pul fondunun idarə edilməsini həyata keçirən maliyyə orqanları mövcuddur.
İqtisadçıların böyük əksəriyyəti göstərirlər ki, maliyyə sistemi aşağıdakı müəyyən vəzifələri yerinə
yetirməlidir:
1. Kompleks kommersiya, maliyyə və fiscal əməliyyatlar həyata keçirmək yolu ilə ümumi daxili
məhsulun bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi. Bu zaman ölkənin və ya onun regionlarının iqtisadi və
social inkişaf templərinə və yönümünə təsir göstərilir.
2. Mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş pul fondlarının formalaşması və istifadəsi prosesində
dövlət idarəetmə orqanları, təsərrüfat subyektləri və əhali arasında qarşılıqlı təsirin təmin olunması.
Bu isə o deməkdir ki, maliyyə sisteminin təminatı dövlət idarəetmə orqanlarının təsərrüfat subyektləri
ilə elə bir kəmiyyət və keyfiyyətcə qarşılıqlı təsirinin qurulmasından ibarətdir ki, bu maliyyə sisteminin
məqsədlərinə cavab verilsin. Maliyyə sisteminin fəaliyyətinin məqsədi dövlətin və ya regionun büdcəsinin
gəlir və xərc hissəsinin optimal nisbəti ilə təmin olunan social-iqtisadi artımı sayılır.
Məqsəd və vəzifələr maliyyə sisteminin funksiyalarını müəyyən edirlər ki, bunlar da iqtisadi
kateqoriya kimi maliyyənin mahiyyətin ifadə edirlər.
İqtisadçılardan bir hissəsi(L.A. Drobozina, V.M. Rodinova) hesab edir ki, maliyyə sisteminə iki
funksiya xasdır: bölüşdürücü və nəzarət. Bəzi iqtisadi ədəbiyyatlarda isə maliyyə münasibətlərinin 6
funksiyası qeyd olunur: təkrar istehsal, bölgü, normativ nəzarət, allokativ, stimullaşdırıcı və
sabitləşdirmə(R.Masqreyv).
Maliyyənin bölüşdürücü funksiyasının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ümumi daxili məhsulun və milli
gəlirin ictimai istehsalın iştirakçıları, istehsal sahələri, regionlar, maddi istehsal sahəsi və sosial-mədəni sahə
arasında bölgü və təkrar bölgüdə fəal iştirak edir.
Nəzarət funksiyası özünü cəmiyyətdə pul vəsaitləri fondlarının əmələ gəlməsi, bölgüsü və istifadəsi
üzərindəki iqtisadi nəzarətdə göstərir. Aydındır ki, nəzarət pul münasibətləri vasitəsilə yerinə yetirilir.
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Nəzarət geniş bir dairəni-istehsal və bölgünü cəmiyyətin geniş vəsaitlərində maddi, pul, əmək ehtiyatlarının
həm qorunması, həm də istifadəsi üzərində nəzarəti əhatə edir.
Allokativ funksiya maliyyə resursları hesabına cəmiyyətdə daxili və xarici təhlükəsizliyin (polisin və
ordunun saxlanılması), ictimai nəqliyyat sektoru (yollar, işıqlandırma), müxtəlif növ kommunikasiyalar,
rabitə vasitələri, sosial sistem kimi müəyyən xidmətlərlə (ictimai nemətlərin) təmin edilməsidir.
Sabitləşdirici funksiya dövlətin tam məşğulluğun, qiymətlərin sabitliyinin, dayanıqlı iqtisadi artımın
təmin edilməsinə yönəlmiş məqsədlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir.
Bütün bunlara əsasən demək olar ki, maliyyə sisteminin eyni zamanda da istənilən sistemin əsas
funksiyası idarəetmə sayılır. Maliyyə sisteminin əsas funksiyası hər hansı xarakterli pul münasibətləri
məcmusunun idarə olunması sayılır. Bundan başqa maliyyə sistemi müəyyən ölkə hüdudlarında mövcud
olan mürəkkəb maliyyə-iqtisadi qurum kimi də xarakterizə edilir ki, bu da özündə maliyyə münasibətlərinin
sfera və həlqələrinin, idarəetmə və maliyyə institutlarının məcmusunu, onlar arasında iqtisadi münasibətləri
birləşdirir.
Maliyyə sisteminin rolu nəticə etibarı ilə maliyyə münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsindən
ibarətdir. Başqa sözlə desək, maliyyə sisteminin köməyilə effektivliyə və hüquqi formanın iqtisadi məzmuna
uyğunluğuna nəzarət etmək olar. Maliyyə sisteminin rolu həmçinin ondan ibarətdir ki, maliyyə
münasibətlərinin köməyi ilə ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf tempinə və proporsiyalarına təsir etmək olar. Belə
təsir maliyyə-kredit mexanizmi vasitəsilə iki metodla: maliyyə təminatı(dövlət büdcəsi, başqa bir adla desək
monetary siyasət) və maliyyə tənzimlənməsi(vergilər sistemi, başqa bir adla desək fiscal siyasət) metodları
ilə həyata keçirilir.
Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, ölkədə heç bir system maliyyə sistemi kimi bu qədər mühüm
əhəmiyyətə malik deyildir. Heç kim və heç nə iqtisadiyyatda baş verən köklü dəyişiklikləri dövlətin maliyyə
sistemi kimi bu qədər ağrılı hiss etmir. Məhz o, təsərrüfatın bütövlüklə yenidən təşkilinin uğurlarını və ya
uğursuzluqlarını təmin edir, müstəqil dövlətin siyasi imicinin qalxmasını və ya enməsini şərtləndirir.
A.H.Abbasovun fikrincə, maliyyə sisteminin hər bir həlqəsi maliyyə münasibətlərinin müəyyən
sferasını təşkil edir, maliyyə sistemi isə bütövlükdə “…müxtəlif maliyyə münasibətlərinin məcmsudur ki, bu
prosesdə də pul vəsaitləri fondları yaradılır və istifadə edilir. Başqa sözlə, maliyyə sistemi-dövlət
müəssisələrinin pul vəsaitləri fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadəsi üzrə forma və metodlar
sistemidir”(12, s.21-22).
İstənilən dövlətin maliyyə sistemi özündə bir neçə qarşılıqlı əlaqədə olan həlqələri(institutları) və
orqanları birləşdirir. Maliyyə sistemi daxilində müxtəlif institutların mövcudluğu onunla izah olunur ki,
maliyyə cəmiyyətin müxtəlif cür tələbatına xidmət edir, özünün təsiri ilə bütün ölkə iqtisadiyyatını və
bütövlükdə sosial fəaliyyət sferasını əhatə edir. Buna istinadən qeyd etmək olar ki, Azərbaycan
Respublikasının maliyyə sistemi həlqələri aşağıdakılardır:
1) Dövlət maliyyəsi – aiddir, dövlət büdcəsi; büdcədənkənar fondlar; dövlət krediti; dövlət sığorta
fondları. Bələdiyyə maliyyəsi.
2) Müəssisə və təşkilatların maliyyəsi – kommersiya müəssisələrinin (təşkilatlarının) maliyyəsi; dövlət və bələdiyyə müəssisələrinin maliyyəsi; qeyri-kommersiya müəssisə və təşkilatlarının maliyyəsi; ictimai
təşkilatların və birliklərin maliyyəsi.
3) Kredit-bank sistemi - Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı; kommersiya bankları; bank
olmayan kredit təşkilatları.
4) Dövlət maliyyə orqanları sistemi - Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi; Azərbaycan
Respublikası Xəzinədarlığı; Azərbaycan Respublikasının subyektlərinin maliyyə orqanları; Azərbaycan
Respublikasının Vergilər Nazirliyi.
Dövlət büdcəsi iqtisadi bir kateqoriya olmaqla, maliyyə münasibətlərinin tərkib hissəsi kimi dövlətlə
əhali arasında formalaşan pul münasibətlərini əks etdirir. Bu zaman cəmiyyətin milli məhsulunun və milli
gəlirinin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi prosesi baş verir(6, s.74).
Dövlət büdcəsini “dövlətin gəlir və xərclər balansı” və “mərkəzləşdirilmiş pul fondu” kimi xarakterizə
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edən bəzi Azərbaycan iqtisadçıları büdcənin mahiyyətinin onun həyata keçirdiyi funksiyalarda ifadə
olunduğunu(11, s.199) və yaxud da büdcənin “…dövlətə özünün bütün funksiyalarını həyata keçirmək üçün
bir vasitə…” olduğunu(5, s.262) iddia edirlər. Başqa sözlə desək, dövlət büdcəsi maliyyə sisteminin aparıcı
həlqəsi kimi çıxış etməklə, dövlət və ərazi idarəetməsinin (regional və yerli) vəzifə və funksiyalarının
maiyyə təminatı üçün nəzərdə tutulmuş mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondunun yaradılması və xərclənməsi formasını ifadə edir(12,s.22).
Büdcə maliyyə münasibətlərini əks etdirən tarixi iqtisadi kateqoriya olub maliyyə sisteminin tərkib
hissəsi kimi çıxış edir. Iqtisadi mahiyyətinə görə dövlət büdcəsi milli gəlirin bölüşdürülməsi məqsədilə
dövlətlə hüquqi və fiziki şəxslər arasında yaranan münasibətləri ifadə edir. Həmin münasibətlər isə ölkənin
iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasının və dövlət idarəetməsinin maliyyələşdirilməsi üçün büdcə
fondunun yaradılması və istifadəsi ilə bağlıdır. Dövlət mərkəzləşdirilmiş maliyyə vasitələrini məhz büdcə
vasitəsilə səfərbərliyə air və müvafiq dövlət idarəetmə orqanlarının şəxsində özünün müəyyən etdiyi məqsəd
və istiqamətlərə yönəldir. Bununla da ümumi daxili məhsulun və milli gəlirin bir hissəsi əvvəlcə büdcəyə
toplanır, sonrakı mərhələlərdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri və regionları arasında yenidən bölüşdürülür.
Dövlət büdcəsinin məqsədi ölkənin iqtisadi, sosial və digər strateji proqram və problemlərinin həlli,
dövlətin öz funksiyalarını həyata keçirmək üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə
vəsaitinin toplanmasını və istifadəsini təmin etməkdən ibarətdir(1, s.6). Təsadüfi deyildir ki, büdcə
iqtisadçılar tərəfindən həm “...ölkənin iqtisadi həyatının əsas qanunu...”(6, s.75), həm də “...ölkənin sosialiqtisadi inkişaf proseslərini tənzimləmək üçün hökümətin əlində olan ən təsirli alət...” (4, s.20) kimi də
səciyyələndirilir.
Dövlət büdcəsini maliyyə sisteminin başlıca mərkəzləşdirilmiş həlqəsi hesab edən iqtisadçı alim
F.T.Quliyevin fikrincə, kəmiyyət baxımından dövlət büdcəsi gəlirləri milli gəlirdə dövlətin payını ifadə
edir(10, s.147). Onun mütləq həcmi və xüsusi çəkisi dövlətin konkret vəzifələri və gəlir potensialından asılı
olaraq formalaşır. Ölkə qanunverciliyinə görə, dövlət büdcəsinin məqsədi onun iqtisadi, sosial və digər
strateji proqramlarının həyata keçirilməsindən və problemlərin həllindən, dövlətin funksiyalarını həyata
keçirmək məqsədilə maliyyə vəsaitinin toplanmasını və istifadəsini təmin etməkdən ibarətdir (6, s.390).
İnsanların həyat səviyyəsi və keyfiyyəti habelə cəmiyyətdə sosial və siyasi sabitlik təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət, sosial xidmətlərin mümkünlüyündən, kifayət qədər əmək haqqı və müavinətlərin əldə edilməsi
imkanlarından asılıdır. Hər bir dövlətin əsas vəzifələrinin tərkibində baza rolunu oynayan sosial xidmətlərin
və infrastrukturların maliyyələşdirilməsi, sosial təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələləri mühüm yer tutur.
Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyasının 12-ci maddəsində təsbit edilmişdir ki, insan və
vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının, layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir.
Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi dövlətin iqtisadi siyasətinin, o cümlədən maliyyə siyasətinin
başlıca məqsədidir. İqtisadi inkişafın şərti kimi sosial stabillik cəmiyyətin kəskin təbəqələşməsinin
olmamasını ehtiva edir. Ona görə də dövlət maliyyə siyasəti ayrı-ayrı sosial qrupların gəlirləri səviyyəsində
fərqləri tarazlamağa yönəlmişdir.
Sosial proseslərə təsirin maliyyə metodlarına aşağıdakılar aiddir:
 vətəndaşlara dövlət tərəfindən təminat verilmiş birbaşa pul ödənişlərinin maliyyələşdirilməsi
(pensiya, müavinət, təqaüd, kompensasiya, subsidiya, pul yardımı);
 ayrı-ayrı kateqoriyalı vətəndaşlara əmtəə xə xidmətlərin ödənilmsəi və ya alınmasında güzəştlərin
maliyyələşdirilməsi;
 həyati əhəmiyyətli istehlak malları və xidmətlərin istehsalına yönəldilmiş iqtisadiyyat sahələrinə
dövlət maliyyə yardımı;
 vətəndaşların və hüquqi şəxslərin gəlirlərinin vergi tənzimlənməsi (vergi dərəcələri, vergi
güzəştlərinin diferensiallaşması);
 sosial sferanın büdcə maliyyələşdirilməsi (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, sosial xidmət), habelə digər
qeyri-kommersiya təşkilatlarına dövlət himayəsi;
 yeni iş yerlərinin açılmasının maliyyə stimullaşdırılması və fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin
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maliyyələşdirilməsi;
 mənzil bazarının tənzimlənməsi;
 əmanətçilərə, investorlara, sığortaçılara onların maraqlarının müdafiəsinin xüsusi mexanizminin
yaradılmasına yönəldilmiş maliyyə bazarının inkişafına yardım.
Azərbaycan Respubilkasında müxtəlif səviyyəli büdcələrin və dövlət sosial büdcədənkənar fondların
hesabına aşağıdakı sosial ödənişlər maliyyələşdirilir:
 yaşa görə, ailə başçısının itirlməsinə görə və əlilliyə görə pensiyalar;
 əmək qabiliyyətini müvəqqəti və ya daimi itirməyə, uşağın anadan olmasın, dəfn üçün, məcburi
miqrasiyaya görə müavinətlər;
 təqaüdlər;
 kommunal, nəqliyyat və digər xidmərlər;
 aztəminatlı ailələrə ünvanlı dövlət sosial yardımları.
Müxtəlif sosial qrupların gəlirlərinin diferensiallaşmasının əsas metodlarının biri vergi
tənzimlənməsidir (fiskal siyasət). Müasir mərhələdə dövlət maliyyəsinin başlıca vəzifələrindən biri gəlirlərin
və əmlakın bölüşdürülməsidir. Ayrı-ayrı sosial qrupların həyat səviyyəsində kəskin fərqləri yumşaltmaq
üçün praktiki olaraq dünyanın bütün ölkələrində yaşayış minimumuna bərabər olan gəlirlərin vergiyə cəlb
edilməməsi səviyyəsi müəyyən edilməklə vətəndaşların gəlirlərindən vergitutmaların proqressiv sistemindən
istifadə edilir.
Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və incəsənət sferasında, sosial xidmətlər üzrə tədbirlər üç əsas mənbələr
hesabına maliyyələşdirilə bilər.
 büdcə vəsaiti və sosial sığorta vəsaitləri;
 əhalinin vəsaitləri;
 işverənlərin, sponsorların və xeyriyyəçilərin vəsaitləri.
Əhalinin məşğulluğunun dövlət maliyyə tənzimlənməsi. Bazar iqtisadiyyatı tərəqqi etdikcə, zamanzaman tənəzzül dövrlərində işsizliyin artması da müşayiət edilir. Bu yeni texnologiyaların və daha təkmil
avadanlıqların tətbiqi nəticəsində iş yerlərinin ixtisar edilməsi ilə təsir göstərdiyi vaxt böhran hadisəsi
təzahür etmədikdə də baş verə bilər. Işsizlik problemi lokal xarakter daşıya bilər. Bu zaman dövlət əmək
bazarında aktiv və passiv siyasət yeridə bilər. Passiv siyasət qazancın itkisinin kompensasiya edilməsi ilə
bağlı tədbirləri nəzərdə tutur. Əhalinin məşğulluğunun aktiv dövlət siyasəti yeni iş yerlərinin yaradılması,
stimullaşdırılması və ictimai işlərin təşkili ilə bağlıdır.
Mənzil bazarının dövlət maliyyə tənzimlənməsi. Ölkəmizdə əhalinin mənzil ilə təmin edilməsi üçün
ipoteka kreditinin inkişaf etdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu prosesin dövlət maliyyə tənzimlənməsi
bank ipoteka krediti üzrə dövlət zəmanəti verilməsi mexanizmi, borc faizinin büdcə subsidiyalaşdırılması və
habelə mənzil tikintisinin maliyyələşdirilməsinin xüsusi investorlarının vasitəsi ilə birlikdə dücə vəsaitinin
pay iştirakı vasitəsilə həyata keçirilə bilər.
Mənzil bazarını təşkilatların mənfəətinə vergi güzəşti vermək yolu ilə tənzimləmək mümkündür.
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ÜMUMDÜNYA GÖMRÜK TƏŞKİLATININ NORMAYARATMA FƏALİYYƏTİ
Məqalədə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının normayaradıcılıq fəaliyyəti təhlil edilir. Qeyd edilir ki,
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının gömrük işi sahəsində hüquq sistemlərinin uzlaşdırılması üzrə fəaliyyəti onun
əsas məqsədlərinin reallaşmasının mühüm vasitəsidir.
Sonda belə nəticəyə gəlinir ki, Gömrük məsələlərini vahid tənzimləyən normaların işlənib hazırlanması
nəticəsində Ümumdünya Gömrük Təşkilatı çərçivəsində gömrük işi sahəsində hüquq sistemlərinin
uzlaşdırılması bütövlükdə beynəlxalq ticarətin dinamik inkişafına, o cümlədən üzv dövlətlərdə gömrük işinin
təkmilləşməsinə bilavasitə kömək edir.
Açar sözlər: gömrük işi, fəaliyyət, beynəlxalq gömrük əməkdaşlığı, gömrük sistemi, konvensiya
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НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОЙ
ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье анализируемся нормотворческая деятельность Всемирной Таможенной Организации.
Отмечается, что деятельность Всемирной Таможенной Организации по согласованию правовых систем в сфере таможенного дела важное средство реализации ее основных целей. В заключении приходим к такому выводу, что в результате принятие единых норм, регулирующих таможенные вопросы,
согласование правовых систем в сфере таможенного дела в рамках Всемирной Таможенной Организации, в целом, непосредственно помогает динамическому развитию международной торговли, в том
числе совершенствованию таможенного дела государств-участниц.
Ключевые слова: Таможенное дело, деятельность, международное таможенное сотрудничество, таможенная система, конвенция
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LAW MAKING ACTIVITY OF THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
In the article are analyzed law making activity of the World Customs Organization. It is noticed that, the
activity of the World Customs Organization on coordinating legal systems in customs work sphere is the essential method implementation of its main objectives. In the end it can be concluded that , as a result of preparing
single norms regulating customs issues, the coordination of legal systems in the customs work sphere in the
framework of the World Customs Organization, completely creates directly conditions the dynamic development of international trade, including perfection of customs work in the member-states.
Key words: Customs work, activity, international customs cooperation, customs system, the convention
ÜGT Nizamnaməsinə əsasən, bu Təşkilatın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri məhz
normayaradıcılıqdır. Normayaradıcılıq fəaliyyəti ÜGT-nin mühüm fəaliyyət istiqaməti olmaqla, həm də onun
bütün fəaliyyətində mərkəzi mövqe tutur. ÜGT-nin təsis aktının (Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının yaradılması
haqqında 1950-ci il tarixli Konvensiya) III maddəsində birbaşa təsbit olunmuşdur ki, təşkilatın əsas
funksiyalarından biri gömrük işi sahəsində konvensiya layihələrinin və onlara düzəlişlərin işlənib
hazırlanmasından ibarətdir. Bundan əlavə, Konvensiyanın preambulasında göstərilir ki, ÜGT-in norma-
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yaradıcılıq fəaliyyətinin məqsədi razılaşdırılmış və uyğun gömrük sistemlərinin daha yüksək səviyyəsinin
təmin edilməsi, iqtisadi və texniki amilləri nəzərə almaqla gömrük texnikası və gömrük qanunvericiliyinin
inkişafı və təkmilləşməsi işində yaranan problemlərin öyrənilməsindən ibarətdir.
ÜGT-nin fəaliyyəti çərçivəsində işlənib hazırlanmış normaların əksəriyyəti beynəlxalq müqavilələrdə –
beynəlxalq gömrük konvensiyalarında, yəni Razılığa Gələn Tərəflər üçün məcburi olan dövlətdaxili göstərişlər
və ya qərarlar əsasında tərəflər üçün hüquqi cəhətdən məcburi olan beynəlxalq gömrük konvensiyalarında
təsbit olunur. Beynəlxalq gömrük konvensiyaları bir tərəfdən gömrük praktikasının tələblərini nəzərə alır,
digər tərəfdən isə gömrük işi sahəsində üzv dövlətlər üçün məqbul olan beynəlxalq hüquqi normaları müəyyən
etməklə gömrük işinin gələcək inkişaf yollarını təyin edir. (2, s. 56)
Təşkilatın fəaliyyəti çərçivəsində gömrük işi sahəsində ümumi, beynəlxalq gömrük konvensiyaları
işlənmişdir. Bunlara daxil etmək olar: Yüklərin gömrük tariflərində təsnifatı üçün nomenklatura haqqında
Konvensiya(1950), Yüklərin gömrük məqsədilə qiymətləndirilməsi haqqında Konvensiya(1950), Gömrük
prosedurlarının sadələşdirilməsi və harmonizasiyası haqqında Kioto Konvensiyası, Yüklərin təsnifatının və
kodlaşdırılmasının harmonikləşmiş sistemi haqqında Konvensiya(1983), Gömrük hüquq pozmalarının
qarşısının alınması, təhqiq edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında
Beynəlxalq Nayrobi Konvensiyası(1970) və s.
Bütövlükdə, 180-ə yaxın üzv dövlətə malik ÜGT gömrük işi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığa kömək
edilməsinə xidmət edir. Bu təşkilat tərəfindən 20-dən artıq beynəlxalq müqavilə və gömrük işi sahəsində
beynəlxalq münasibətləri tənzimləyən 50-dən yuxarı tövsiyə xarakterli qətnamə işlənib hazırlanmışdır.(3, s.
216)
Göstərilən beynəlxalq gömrük konvensiyaları arasında Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və
harmonizasiyası haqqında 1973-cü il tarixli Kioto Konvensiyası və 1999-cu il Protokolu xüsusi qeyd
edilməlidir. Bu Konvesiya özünün çoxsaylı əlavələri ilə birlikdə, haqlı olaraq, dövlətlərin öz aralarındakı
gömrük münasibətlərində özünəməxsus davranış məcəlləsi hesab edilə bilər. Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının
himayəsi altında hazırlanan bu Konvensiya əsas mətnin 19 maddəsindən və hüquqi nöqteyi-nəzərdən
Konvensiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan və hər biri ayrı-ayrılıqda öz xarakterinə və əhəmiyyətinə görə
müstəqil konvensiyalara bərabər tutulan 31 Əlavədən ibarətdir.
Konvensiyada gömrük qaydaları və prosedurlarının tətbiqi zamanı öncədən şəffaflıq, açıqlıq və
ardıcıllıq, maraqlı tərəflərə gömrük işi üzrə qanunlar, normativ hüquqi və inzibati aktlar, gömrük qaydaları və
prosedurları barədə bütün zəruri informasiyanın verilməsi, milli orqanlarla digər dövlətlərin gömrük xidmətləri
və ticarət birlikləri ilə bütün zəruri hallarda əməkdaşlıq məsələləri nəzərdə tutulmuşdur. Konvensiyanın
məqsədi təkcə gömrük xidmətinin malların bir yerdən başqa yerə hərəkətini asanlaşdırmaq ehtiyacını təmin
etməkdən deyil, həm də gömrük qanunvericiliyi və gömrük nəzarətinin müddəalarına əməl edilməsinə səmərəli
şəkildə yardım göstərlərin işlənib hazırlanmasından ibarətdir. Bundan əlavə, Konvensiyanın preambulasın-da
göstərilir ki, ÜGT-in normayaradıcılıq fəaliyyətinin məqsədi razılaşdırılmış və uy-ğun gömrük sistemlərinin
daha yüksək səviyyəsinin təmin edilməsi, iqtisadi və texniki amilləri nəzərə almaqla gömrük texnikası və
gömrük qanunvericiliyinin inkişafı və təkmilləşməsi işində yaranan problemlərin öyrənilməsindən ibarətdir.
ÜGT-nin fəaliyyəti çərçivəsində işlənib hazırlanmış normaların əksəriyyəti beynəlxalq müqavilələrdə –
beynəlxalq gömrük konvensiyalarında, yəni Razılığa Gələn Tərəflər üçün məcburi olan dövlətdaxili göstərişlər
və ya qərarlar əsasında tərəflər üçün hüquqi cəhətdən məcburi olan beynəlxalq gömrük konvensiyalarında
təsbit olunur. Beynəlxalq gömrük konvensiyaları bir tərəfdən gömrük praktikasının tələblərini nəzərə alır,
digər tərəfdən isə gömrük işi sahəsində üzv-dövlətlər üçün məqbul olan beynəlxalq-hüquqi normaları müəyyən
etməklə gömrük işinin gələcək inkişaf yollarını təyin edir. (4, s. 178)
ÜGT-nin fəaliyyəti çərçivəsində gömrük işi sahəsində ümumi, universal bey-nəlxalq gömrük
konvensiyaları işlənib hazırlanmışdır. Bunlara aiddir: Yüklərin göm-rük tariflərində təsnifatı üçün
nomenklatura haqqında 1950-ci il tarixli Konvensiya, Yüklərin gömrük məqsədilə qiymətləndirilməsi
haqqında 1950-ci il tarixli Konvensi-ya, Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və harmonizasiyası haqqında
1973-cü il tarixli Konvensiya (Kioto Konvensiyası) (1999-cu il redaksiyasında), Beynəlxalq Yük Daşımaları
(BYD) kitabçasını tətbiq etməklə beynəlxalq yük daşınmaları haqqında 1975-ci il (1997-ci ildə yenidən
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baxılmış) tarixli Gömrük Konvensiyası, Müvəqqəti idxal üçün ATA karneti haqqında 1961-ci il tarixli Gömrük
Konvensiyası, Müvəqqəti idxal haqqında 1990-cı il tarixli Konvensiya, Yüklərin təsnifatının və
kodlaşdırılması-nın harmonikləşmiş sistemi haqqında 1983-cü il tarixli Konvensiya, Gömrük hüquq
pozuntularının xəbərdar olunması, təhqiq edilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı inzibati yardım haqqında
1977-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya və s.
Bütövlükdə, 170-dən yuxarı üzv-dövlətə malik ÜGT universal beynəlxalq təşki-lat olmaq etibarilə
gömrük işi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığa kömək edilməsinə xidmət edir. Bu təşkilat tərəfindən 20-dən
artıq beynəlxalq müqavilə və gömrük işi sahəsində beynəlxalq münasibətləri tənzimləyən 50-dən yuxarı
tövsiyə xarakterli qətnamə işlənib hazırlanmışdır.
Göstərilən beynəlxalq gömrük konvensiyaları arasında Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və
harmonizasiyası haqqında 1973-cü il tarixli Kioto Konvensiyası və 1999-cu il Protokolu xüsusi qeyd
edilməlidir. Bu Konvesiya özünün çoxsaylı əlavələri ilə birlikdə, haqlı olaraq, dövlətlərin öz aralarındakı
gömrük münasibətlərində özünəməxsus davranış məcəlləsi hesab edilə bilər. Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının
himayəsi altında hazırlanan bu Konvensiya əsas mətnin 19 maddəsindən və hüquqi nöqteyi-nəzərdən
Konvensiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan və hər biri ayrı-ayrılıqda öz xarakterinə və əhəmiyyətinə görə
müstəqil konvensiyalara bərabər tutulan 31 Əlavədən ibarətdir.
Konvensiyada gömrük qaydaları və prosedurlarının tətbiqi zamanı öncədən şəffaflıq, açıqlıq və
ardıcıllıq, maraqlı tərəflərə gömrük işi üzrə qanunlar, normativ hüquqi və inzibati aktlar, gömrük qaydaları və
prosedurları barədə bütün zəruri informasiyanın verilməsi, milli orqanlarla digər dövlətlərin gömrük xidmətləri
və ticarət birlikləri ilə bütün zəruri hallarda əməkdaşlıq məsələləri nəzərdə tutulmuşdur. Konvensiyanın
məqsədi təkcə gömrük xidmətinin malların bir yerdən başqa yerə hərəkətini asanlaşdırmaq ehtiyacını təmin
etməkdən ibarət deyil, həm də gömrük qanunvericiliyi və gömrük nəzarətinin müddəalarına əməl edilməsinə
səmərəli şəkildə yardım göstərməkdir. Beynəlxalq ticarətdə sürətli dəyişikliklər, qloballaşma və informasiya
texnologiyası gömrük idarələrini, baş verən dəyişikliyi nəzərə almaqla, öz gömrük qaydaları və prosedurlarını
çevik dəyişdirməyə məcbur edir.
26 iyun 1999-cu il tarixdə Brüssel şəhərində ÜGT-nin 94-cü sessiyasında iştirak edən dünyanın 114
gömrük xidmətlərinin nümayəndələri yekdilliklə Kioto konvensiyasına Əlavə Protokol (Brüssel Protokolu)
qəbul etdilər. Brüssel Protokoluna müvafiq olaraq yeni Kioto konvensiyasının məqsədi Razılığa gələn
Tərəflərin tətbiq etdikləri beynəlxalq ticarət və beynəlxalq mübadilənin digər növlərinə ziyan vura bilə-cək
gömrük qayda və prosedurları arasında fərqlərin aradan qaldırılması, beynəlxalq ticarət iştirakçılarının gömrük
qayda və prosedurlarının yüngülləşdirilməsi, sadələşdi-rilməsi və harmonizasiyasında tələbatlarının qane
edilməsi, gömrük xidmətlərinin kommersiya praktikası, inzibati-təsərrüfat idarəetməsinin forma və
metodlarında mühüm dəyişikliklərə adekvat təsir göstərməsi imkanından ibarətdir.
ÜGT çərçivəsində işlənib hazırlanmış Malların təsviri və kodlaşdırılmasının harmonikləşdirilmiş sistemi
haqqında 1983-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiya (Brüssel Konvensiyası) da gömrük məsələləri ilə bağlı bir
sıra münasibətləri tənzimləyir. Həmin Konvensiyanın işlənib hazırlanması və qəbul edilməsini şərtləndirən
əsas səbəblərdən biri ondan ibarət olmuşdur ki, beynəlxalq ticarətdə texnoloji tərəqqi və dəyişikliklər yeni
tələblərə cavab verən mal qruplarının lazımi detallaşdırılma dərəcəsini artıq təmin edə bilməyən 1950-ci il
dekabrın 15-də Brüsseldə bağlanan Gömrük tariflərində malların təsnifatı üçün nomenklatura haqqında
Konvensiyada mühüm dəyişiklərin edilməsini zəruri etmişdir. Konvensiya 20 maddə və Konvensiyanın
ayrılmaz hissəsi sayılan Əlavədən ibarətdir. Konvensiyanın ən mühüm məqsədləri malların
qiymətləndirilməsində maksimum uyğunluğun əldə edilməsindən, gömrük tarifləri üzrə danışıqların
aparılmasının sadələşdirilməsindən ibarətdir. Konvensiyanın 1-ci maddəsinə görə «malların təsviri və
kodlaşdırılmasının harmonikləşdirilmiş sistemi» dedikdə, əmtəə mövqelərini, submövqelərini, onlara aid olan
rəqəmli kodları, bölmələrə, qruplara və submövqelərə edilən qeydlərin, həmçinin harmonikləşdirilmiş sistemin
şərhi üçün Konvensiyanın Əlavəsində göstərilmiş əsas təsnifat qaydalarını özündə birləşdirən nomenklatura
başa düşülür.
Dövlətlərin gömrük münasibətləri təcrübəsində mühüm məsələlərdən biri ÜGT-nin bütün üzv-dövlətləri
üçün ümumi olan gömrük hüquq pozuntularının aradan qaldırılmasının təmin edilməsindən ibarətdir. Bu
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aspekt dövlətlərin gömrük xidməti əməkdaşlığının mühüm istiqamətlərindən biri kimi, hələ Gömrük
Əməkdaşlığı Şurası yarandığı andan onun əsas məsələləri sırasında idi və bu barədə ilk tövsiyələr hələ 1953-cü
ildə qəbul edilmişdir. Lakin dövlətlərin gömrük qaydaları pozuntusu və qaçaqmalçılıqla mübarizə sahəsində
qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyən ümumi hüquqi əsas 9 iyun 1977-ci il Nayrobi şəhərində Gömrük
hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqid edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım
haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın qəbul edilməsi olmuşdur. Konvensiyanın mühüm xüsusiyyəti ondan
ibarətdir ki, onun müddəaları hətta bu Konvensiyada iştirak etməyən dövlətlərdə də faktiki olaraq tətbiq
olunur. 23 əsas maddə və 11 əlavədən ibarət olan Konvensiya 21 may 1980-ci ildə qüvvəyə minmişdir.
Əlavələrdə bu məsələlər qeyd olunmuşdur: xüsusi informasiyanın toplanması və qarşılıqlı mübadiləsi; gömrük
xidmətləri tərəfindən hüquqi hərəkətlərin yerinə yetirilməsinin təmin olunması; gömrük hüquq pozuntularına
qarşı mübarizədə qarşılıqlı asılılıq və s. Konvensiyanın Preambulasında qeyd olunur ki, gömrük qanun və
qaydalarının pozulması təkcə dövlətlərin iqtisadi və fiskal maraqları əleyhinə istiqamətlənməmişdir, həm də
bütün sosial sferaya təhlükə yaradır. Bu xüsusən narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin, o cümlədən hər bir
ölkənin milli dəyəri olan mədəni sərvətlərə aiddir. Ümumilikdə Konvensiya ümumi qayda kimi, birincisi,
gömrük qaydalarının pozulmasına qarşı mübarizədə bərabər, tarazlaşdırılmış hüquqi köməyin təqdim olunması
prinsipini müəyyən edir, ikincisi, Razılığa gələn Tərəflər Konvensiyaya müvafiq olaraq belə kömək
göstərərkən, dövlət suverenliyi, dövlət təhlükəsizliyi meyarlarına əsaslanaraq öz milli qanunvericiliyi
çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. 1983-cü ilin iyun ayında Gömrük Əməkdaşlığı Şurasının qərarı ilə Hüquqmühafizə Komitəsi yaradılmışdır. Komitə gömrük qaydalarının pozulmasına, ticarət dövriyyəsinin, əqli
mülkiyyət hüquqları sahəsində pozuntulara, o cümlədən qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik və psixotrop
maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizənin müxtəlif aspektləri üzrə tövsiyələr hazırlayır.
Göründüyü kimi, ÜGT çərçivəsində işlənib hazırlanmış və qəbul edilmiş çoxsaylı universal beynəlxalq
normalar həm ÜGT-nin üzvü, həm də üzvü olmayan dövlətlərin qanunvericilik praktikasına getdikcə daha
sürətlə implementasiya olunur. Ümumilikdə gömrük işinin müxtəlif istiqamətləri üzrə beynəlxalq-hüquqi
normaların tanınması kimi belə implementasiya prosesi tədricən inkişaf edir. ÜGT-nin hüquqyaradıcılığının
effektiv göstəricisi üzv dövlətlərin təşkilat çərçivəsində işlənib hazırlanan hüquqi normalara münasibətindən
asılıdır. V.Moravetskinin fikrincə, effektliliyin formal göstəricisi qəbul olunmuş mətnlərin məcburi qüvvəyə
minməsindən, xüsusən onun məcburi qüvvəsini tanıyan dövlətlərin sayından asılıdır
Beləliklə, gömrük işi sahəsində ÜGT-nin əsas fəaliyyəti vahid və uyğunlaşmış hüquqi tənzimlənmənin
tətbiq edilməsinə istiqamətlənən beynəlxalq gömrük konvensiyalarının, yəni müqavilə mexanizmlərinin işlənib
hazırlanmasından ibarətdir. A.N.Kozırin hesab edir ki, gömrük münasibətləri sahəsində konvensiya
normalarının əhəmiyyəti, hətta onun iştirakçısı olmayan dövlətlər üçün də yüksəkdir. Belə ki, beynəlxalq
müqavilələrin müddəaları həmin dövlətlərin hüquqi tənzimlənmə vasitələrinə birbaşa təsir göstərir. Müqavilə
mexanizmindən savayı, ÜGT çərçivəsində həmçinin qeyri-hüquqi mexanizmlərdən istifadə olunur. Bunlara
ÜGT çərçivəsində müxtəlif qətnamə və tövsiyə, o cümlədən model qanunların qəbul edilməsi yolu ilə tövsiyə
xarakterli çoxsaylı normaların işlənib hazırlanması aiddir.
ÜGT öz fəaliyyəti dövründə gömrük məsələləri üzrə çoxsaylı tövsiyəedici normalar işləyib
hazırlamışdır. Məsələn, ÜGT Şurasının sessiyalarında yüklərə gömrük bəyannamələrinin verilməsi qaydaları
və bəyannamələrin həqiqiliyinin təsdiq edilməsi haqqında; yüklərin gömrük məbləğinin müəyyən edilməsi
haqqında; nəqliyyat növünün məzmununun müəyyən edilməsi üçün gömrük administrasiyası tərəfindən
koddan istifadə olunması haqqında; gömrük tranzit sistemləri arasında əlaqələrin müəyyən edilməsi haqqında;
vahid və uzlaşdırılmış gömrük sistemlərinin nailiyyəti məqsədilə qəbul olunmuş konvensiya və digər
beynəlxalq müqavilələrin irəliləyişi haqqında Seul Bəyannaməsi; gömrük əməkdaşlarının ədalətliliyi barədə
Aruş Bəyannaməsi; yüklərin tədarükünün kompleks idarəedilməsi üzrə ÜGT-nin gömrük tövsiyələri; gömrük
informasiyasının toplanması və ötürülməsini tənzimləyən milli qanunvericiliyin işlənib hazırlanması üzrə
Tövsiyələr; risklərin qiymətləndirilməsinin Standart metodları; yüklərin tədarükünün beynəlxalq fəaliyyətinin
təhlükəsizliyi və yüngülləşdirilməsi barədə 2002-ci il; yüklərin tədarükünün beynəlxalq fəaliyyətinin
təhlükəsizliyi və yüngülləşdirilməsi üzrə qlobal tədbirlər barədə 2004-cü il; Dünya ticarətinin təhlükəsizliyinin
və yüngülləşdirilməsinin Çərçivə standartları haqqında 2005-ci il Qətnamələri və s. qəbul edilmişdir.
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ÜGT tərəfindən tövsiyəedici xarakterli normalar qətnamə formasında qəbul olunur. ÜGT-nin son
zamanlar qəbul etdiyi Dünya ticarətinin təhlükəsizliyinin və yüngülləşdirilməsinin Çərçivə standartlarının
təsdiq edilməsi haqqında 2005-ci il Qətnaməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Çərçivə standartlarının əsas
məqsədləri beynəlxalq gömrük hüququnun prinsipləri kimi yeni Kioto Konvensiyasında əks olunan prinsiplərə
uyğundur. Xüsusən Çərçivə standartlarında aşağıdakı məqsədlər təsbit edilmişdir: qlobal səviyyədə malların
çatdırılmasının beynəlxalq təhlükəsizliyini və yüngülləşdirilməsini təmin edən standartların müəyyən edilməsi;
müxtəlif ölkələrin gömrük xidmətləri arasında əməkdaşlığın möhkəmlənməsi; gömrük strukturları və sahibkar
birlikləri arasında əməkdaşlığın möhkəmlənməsi; malların təhlükəsiz çatdırılması üzrə yüklərin fasiləsiz
hərəkət etməsinə kömək edilməsi və s.
ÜGT-nin fəaliyyəti çərçivəsində model mexanizmdən çox az hallarda istifadə olunur. Müqavilə
mexanizmi ilə müqayisədə model mexanizmin əhəmiyyətli çatışmazlığı qeyri-hüquqi olmasındadır. Bundan
əlavə, dövlətlər bununla bağlı heç bir məsuliyyət daşımırlar və öz ehtimallarına görə model qanunlara
dəyişiklik və əlavələr edə bilərlər. Adətən model layihələr regional inteqrasiya birlikləri çərçivəsində işlənib
hazırlanır. Belə ki, regional əsasda oxşar maraqların üzə çıxarılması və buna müvafiq model qanunların işlənib
hazırlanması daha asandır. Lakin inteqrasiyanın hüquqi tənzimlənməsində beynəlxalq birliyin maraqlılığı
universal əsasda uzlaşdırılma yollarınının tapılmasını da tələb edir. Məsələn, ÜGT tərəfindən əqli mülkiyyətin
mühafizəsi üzrə gömrük xidmətlərinin fəaliyyətini tənzimləyən Əqli mülkiyyət hüquqlarının ticarət
aspektlərinin qorunması haqqında Model qanun işlənib hazırlanmışdır.
Beləliklə, ÜGT öz fəaliyyəti çərçivəsində praktiki olaraq bütün hüquqi forma və mexanizmlərdən
istifadə edir. Bu və ya digər formanın seçimi beynəlxalq gömrük münasibətlərinin spesifikliyindən asılıdır.
Lakin beynəlxalq-hüquqi normaların işlənib hazırlanmasında və dövlətlər tərəfindən beynəlxalq gömrük
konvensiyalarının bağlanmasında müqavilə mexanizmi sözsüz ki, əsas sayılır.
Bütövlükdə, ÜGT fəaliyyəti müasir beynəlxalq gömrük əməkdaşlığı probleminin, o cümlədən gömrük
işində hüquq sistemlərinin uzlaşdırılması məsələlərinin həll edilməsinə istiqamətlənmişdir. Gömrük işi
sahəsində hüquq normalarının uzlaşdırılması milli hüquq sistemlərinin ümumilikdə uyğunlaşdırılmasının
mühüm istiqamətidir. Milli hüquq sistemlərinin uzlaşdırılması vahid və eyni hüquqi tənzimlənmənin müəyyən
olunmasına istiqamətlənən normaların işlənib hazırlanması yolu ilə həyata keçir. Milli hüquq sistemlərinin
uzlaşdırılması qloballaşma ilə sıx əlaqəlidir. Qloballaşma obyektiv xarakter daşıyır və müxtəlif dövlətlər və
cəmiyyət arasında artan qarşılıqlı asılılığın, qarşılıqlı əlaqənin ilkin şərtidir. Qloballaşma müxtəlif ölkələr
arasında iqtisadi, siyasi və mədəni təsirlərin çoxdan gedən beynəlmiləlləşmə prosesinin yeni mərhələsidir.
Qloballaşmanın əsasında beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafı durur, onun əsas tərkib hissəsi isə iqtisadi
inteqrasiya prosesləridir. ÜGT-nin milli hüquq sistemlərinin uzlaşdırılması üzrə fəaliyyəti təkcə gömrük işi
sahəsində vahid hüquqi tənzimlənməyə istiqamətlənən hüquqi və tövsiyəedici normaların işlənib
hazırlanmasından ibarət deyil, o həm də müvafiq normaların tətbiq edilməsi, şərhi, zəruri hallarda normalara
dəyişiklik edilməsi və onlara əlavələrin olunmasının təmin edilməsi ilə məşğul olur.
Gömrük işi sahəsində vahid və standart normaların işlənib hazırlanmasında da ÜGT digər təşkilatların
belə normaların yaradılması vasitələrindən fərqlənir. Bu onunla izah olunur ki, ÜGT gömrük işi sahəsində
hüquq sistemlərinin uzlaşdırılması üzrə müvafiq hüquqi normaların işlənib hazırlanması üzrə zəruri məsələləri
daha yaxşı müəyyən edir. Bu sahədə vəziyyətin daha dərindən tədqiq edilməsi, təşkilatın üzv dövlətləri
arasında məşvərətlərin keçirilməsi və s. daha problemli məsələlərin dərindən öyrənilməsinə, müxtəlif ölkələrin
ehtiyac və maraqlarının, onların mövqelərinin üzə çıxarılmasına imkan verir. Bundan əlavə, ÜGT öz
sərəncamında xüsusi orqanlara malikdir ki, onlar da beynəlxalq gömrük münasibətlərinin bu və ya digər
sferasında hüquq sistemlərinin uyğunlaşdırılması üzrə işlərin görülməsi və nizamlanması ilə məşğuldur.
Beləliklə, ÜGT-nin gömrük işi sahəsində hüquq sistemlərinin uzlaşdırılması üzrə fəaliyyəti onun əsas
məqsədlərinin reallaşmasının mühüm vasitəsidir. Bu vasitə qloballaşma şəraitində hüququn inkişafının əsas
müasir tendensiyaları – beynəlmiləlləşdirmə və hüquqi inteqrasiya istiqamətində inkişaf edir. Gömrük
məsələlərini vahid tənzimləyən normaların işlənib hazırlanması nəticəsində ÜGT çərçivəsində gömrük işi
sahəsində hüquq sistemlərinin uzlaşdırılması bütövlükdə beynəlxalq ticarətin dinamik inkişafına, o cümlədən
ÜGT-nin üzv dövlətlərində gömrük işinin təkmilləşməsinə bilavasitə kömək edir.
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GÖMRÜK ORQANLARI SİSTEMİ VƏ ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan Respublikasında gömrük işi
sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.
Hər bir dövlətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri ölkənin milli təhlükəsizliyi məsələsidir. Kifayət
qədər geniş və çoxtərəfli problemləri əhatə edən milli təhlükəsizlik sisteminin mühüm tərkib hissəsi ərzaq
təhlükəsizliyinin təminatıdır.
Açar sözlər :gömrük, hakimiyyət, müstəqillik, komitə, iqtisadiyyat ,ticarət, siyasət, fəaliyyət, çətinlik,
fərman, geosiyasət, ərzaq, təhlükəsizlik, cəmiyyət, təşkilat, FAO, kalori, problem, təhlil.
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СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В Азербайджанской Республике Государственный таможенный комитет Азербайджанской
Республики является центральным органом исполнительной власти проведение государственной политики в области таможенных дел.
Одним из основных обязанностей каждого государства является вопрос национальной безопасности. Обеспечение продовольственной безопасности является важной частью системой национальной безопасности, которой покрывает достаточно широких и многосторонных проблем.
Ключевые слова : таможенный, мощность, независимость, комитет, экономика, торговля,
политика, действие, трудность, постановление, геополитика, еда, безопасность, общество,
организация, ФАО, калорий, проблема, анализ.
Abdulrahman VALIYEV,
master, Baku State University
SYSTEM OF CUSTOMS AUTHORITIES AND FOOD SAFETY
The State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan is a central executive authority which realise public policy in customs area of the Republic of Azerbaijan.
One of the main duties of each state is a matter of national security . Food safety is an important part of
the national security which cover enough wide and multilateral issues.
Keywords: customs, dominion, independence, committee, economy, trade, policy, activity, difficulty,
ordinance, geopolitics, food, safety, society, organization, FAO, calorie, problem, analysis.
Gömrük işi yüzilliklərdir ki, fəaliyyət göstərir və dünyanın istənilən dövlətində əsas struktur
elementlərindən biri sayılır. Gömrük fəaliyyəti bilavasitə ticarətin inkişafı ilə bağlıdır. Bakı gömrüyü ilk dəfə
Rusiya İmperiyası Senatının 25 yanvar 1807-ci il tarixli fərmanı ilə 1809-cu ildə təsis edilmiş, Həştərxan
gömrük dairəsinin tərkibinə daxil edilmişdi. “Zaqafqaziya ölkəsində gömrük dairəsi barədə Əsasnamə”yə görə
o, 31 iyul 1831-ci il tarixdən Zaqafqaziya gömrük dairəsinin tabeliyinə verilmiş və 1832-ci ildən etibarən
“Bakı anbar gömrükxanası” adını almışdır.
1989-cu il yanvarın 27-də SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Gömrük Nəzarəti Baş İdarəsinin 17
saylı əmri ilə Bakı gömrükxanası əsasında Azərbaycan Respublikası Gömrükxanası yaradıldı və
Respublikadakı digər gömrükxanalar (Culfa və Astara da) onun tabeçiliyinə verildi.
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini əldə etdikdən sonra 1992-ci ilin yanvarında prezident fərmanı
ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi yaradıldı. Bakı gömrükxanasının mövcud olduğu
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müddətlərdəki fəaliyyətini əks etdirən sənədli materiallar hazirda iki dövlət arxivində saxlanılır. Azərbaycan
özünün sərbəst gömrük siyasətini yürütməyə başladı. Lakin bir sıra çətinliklər mövcud idi.
1- Ölkənin bütün sərhədlərini əhatə edə bilən gömrük şəbəkəsi yox idi.
2- Keçmiş SSRİ-nin tərkibində olduğu üçün vahid gömrük siyasəti yürütüldüyündən milli gömrük
siyasəti yaranmamışdı.
3- Milli gömrük kadrları azlıq təşkil edirdi və qısa zamanda bu kadrların hazırlanması üçün
qanunvericilik bazası yox idi.
4- Azərbaycanın dövlət sərhədləri Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılır.
5- Tədris bazasının təşkili üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri yox səviyyəsində idi.
Respublika icra hakimiyyəti sisteminə daxil olan gömrük xidməti Prezident və hökümət tərəfindən
gömrük orqanları qarşısında qoyulan məsələləri həll etməyə qabil olan hüquqi baza və gömrük infrastrukturuna
malikdir. Gömrük xidmətinin dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin formalaşmasında rolu ildən-ilə artır və dövlətin
iqtisadi təhlükəsizliyinin, eləcə də, xarici ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinin təmin edilməsində mühüm
faktora çevrilir.
Əlavə 1.
İxrac və idxal əməliyyatlarının dinamikası (min ABŞ dolları)
2008

2010

İxrac

47756 229.4

21324 777.7

İdxal

7163 467.9

Saldo

2011

2012

2013

2014

26570898.29

23 907972.19

23975416.97

21 828 608.88

6 599 354.7

9 755968.76

9 652870.18

10712502.70

9 187 696.87

40592 761.4

14725 423.0

16814 929.53

14 255102.01

13262914.27

12 640 912.01

Dövriyyə

54919 697.3

27924 132.5

36 326867.05

33560842.37

34687919.67

31 016 305.75

İxracın illik
artımı

41698 005.7

6 623 418.9

5 246 120.59

-2 662 926.1

67 444.78

-2 146 808.09

İdxalın illik
artımı

1 449 940.2

476 244.3

3 056 614.06

-103 098.58

1 059 632.52

-1 524 805.83

Əlavə 2.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin strukturunun və Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin strukturu və Əsasnaməsi təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18.04.1992-ci il tarixli 688 nömrəli fərmanının 5-ci bəndi və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21.10.1992-ci il tarixli 183 nömrəli sərəncamının 1 nömrəli əlavəsi
qüvvədən düşmüş hesab edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 27 oktyabr 1998-ci il № 7
«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (28 oktyabr 1998-ci il, № 251).
«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir
(31 oktyabr 1998-ci il, № 10, maddə 615).
19 iyun 2001-ci il tarixli, 510 nömrəli; 27 may 2002-ci il tarixli, 703 nömrəli; 23 oktyabr 2003-cü il tarixli,
962 nömrəli; 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 980 nömrəli; 3 avqust 2004-cü il tarixli, 109 nömrəli; 10 dekabr
2004-cü il tarixli, 157 nömrəli; 28 oktyabr 2009-cu il tarixli, 166 nömrəli; 21 dekabr 2009-cu il tarixli, 195
nömrəli; 10 fevral 2010-cu il tarixli, 219 nömrəli Fərmanlara əsasən dəyişikliklər və əlavələrlə.
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1998-ci il 27 oktyabr tarixli
7 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında
Əsasnamə
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan Respublikasında gömrük işi sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsini və digər qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, eləcə də bu Əsasnaməni rəhbər tutur.
3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi ona həvalə edilmiş vəzifələri bilavasitə özü və
ya tabeliyində olan gömrük orqanları, idarə və təşkilatlar vasitəsi ilə həyata keçirir.
4.Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük yanvar Komitəsinin əsas funksiyaları aşağıdakılardır:
4.1. Azərbaycan Respublikasında gömrük işini təşkil etmək və onu təkmilləşdirmək;
4.2. Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasətini həyata keçirmək;
4.3. Öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının iqtisadi mənafeyini və təhlükəsizliyini
qorumaq;
4.4. Öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin vahidliyini təmin etmək;
4.5. Azərbaycan Respublikasında qabaqcıl gömrük tənzimlənməsi vasitələrinin tətbiqini təşkil etmək;
4.6. İcrasına nəzarət gömrük orqanlarına həvalə olunmuş gömrük işinə dair və digər qanunvericiliyinə
əməl olunmasını təmin etmək.
Ərzaq təhlükəsizliyi.
On il əvvəl bu anlayışda “geosiyasət” anlayışı kimi yad bir məhfum idi. Bugün isə “ərzaq təhlükəsizliyi”
siyasətçilər, rəhbərlər və jurnalistlərin söz ehtiyatının vacib bir hissəsinə çevrilmişdir. Ərzaq təhlükəsizliyi
insanın yaşamaq hüququnun zəruri təminatlarından biri və böyük dəyərə malik siyasi amildir.
Dünya ölkələrini hal-hazırda narahat edən əsas problemlərdən biri həm milli, həm də beynəlxalq
səviyyələrdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlıdır. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
(ing. Food and Agricultural Organization of the United Nations, FAO) — vəzifəsi əhalinin kənd təsərrüfatı
məhsulları ilə təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə fərdi və kollektiv fəaliyyətlər aparmaq və həmçinin kənd
təsərrüfatının inkişafı məsələləri üzrə hökumətlərarası təşkilatların işlərini əlaqələndirməkdir. FAO-nun baş
qərargahı – Romada (İtaliya) yerləşir. 1945-ci ildə yaradılmışdır. Əsas vəzifələrindən biri – kənd təsərrüfatı
istehsalı, meşə və balıq təsərrüfatında inkişaf etməkdə olan ölkələrə köməklik göstərməkdir. İnkişaf etmiş
kapitalist ölkələrdən birbaşa ərzağın çatdırılması, kənd təsərrüfatı üçün hazırlanması və təkrar hazırlanmasında
elmi araşdırmaların və işlərin həyata keçirilməsi və təşkilinə köməklik daxil olmaqla, FAO yardımı maddi və
qeyri-maddi xarakter daşıyır. FAO milli və beynəlxalq miqyaslı tədbirlərdə iştirak edir.
İlk dəfə olaraq ümumdünya ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyası 1973-cü ildə FAO-da irəli sürülmüşdür.
Bununla belə, Ümumdünya ərzaq təhlükəsizliyi əsas etibarilə dünyanın bütün ölkələrində qida məhsullarının
əldə edilməsi şəraitində ərzaq malları bazarlarında stabilliyin qorunub saxlanması kimi başa düşülür.
1974-cü ildə BMT Baş Məclisi FAO-nun tövsiyələri əsasında işlənib hazırlanan Dünyada ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə beynəlxalq öhdəlikləri dəstəklədi. Bu konfransda ərzaq qıtlığına və
aclığa qarşı birgə mübarizə üçün ümumbəşəri bəyannamə qəbul edilmişdir. Bəyannamədə belə halların
yaranma səbəblərinin öyrənilməsi, xəbərdarlıq edilməsi, tədbirlər görülməsi məsələlərinə diqqətin artırılması
tövsiyə edilmişdir. Bu tövsiyələrdə ərzaqların beynəlxalq səviyyədə koordinasiyası zamanı onların
ehtiyatlarının yaradılması, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə istehsalın artırılmasına yardım etmək məqsədilə
iqtisadi kömək edilməsi və ərzaq saxlanması yerlərinin tikilməsi, ərzaq məhsullarının istehsalı və ticarəti
məsələləri üzrə qlobal məlumatlar sisteminin yaradılması, ümumdünya ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri üzrə
müntəzəm hökumətlərarası konsultasiyaların keçirilməsi nəzərdə tutulurdu.
Ərzaq probleminin vəziyyəti həmişə dünya alimlərinin, beynəlxalq təşkilatların və dövlət orqanlarının
diqqət mərkəzində olmuşdur. Ayrı-ayrı dövrlərdə bu sahədə müzakirələr, təhlillər, geniş araşdırmalar

517

aparılmışdır.
Demək olar ki, bütün mütərəqqi bəşəriyyət cəmiyyətin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair öz
qüvvələrini birləşdirmişlər. 1996-cı ildə Vaşinqtonda “Dünyanın gələcəyini öyrənən cəmiyyət” yaradılmışdır.
Həmin illərdən ABŞ-ın 15 institut və təşkilatında minlərlə alim bəşəriyyətin çağdaş və gələcək inkişaf
meyllərini tədqiq edir. Vyanada (Avstriya) “Gələcəyin problemləri institut”, Niderlandda “Bəşəriyyət 2000-ci
ildə” beynəlxalq fondu yaradılmışdır.
1968-ci ildə “Ümumdünya sisteminin inkişafını modelləşdirən v ə proqnozlaşdıran “Roma klubu”
Beynəlxalq təşkilatı yaradılmışdır. Bunun üçün 5 qlobal problemi nəzərdə tutmuşlar:
1. Sürətli sənayeləşmə;
2. Əhalinin sürətli artımı;
3. Aclıq və ərzaq çatışmamazlığının geniş yayılması;
4. Təbii ehtiyatların tükənməsi;
5. Məskunlaşma mühitinin pisləşməsi;
Bu problemlərin tədqiq edilməsi üçün müəlliflər 4 ümumiləşdirilmiş göstəriciyə əsaslanmışlar:
1. Dünyanın potensial əkin sahəsi (3.2 mlrd. hektardır);
2. 1970-ci ilə nisbətən məhsuldarlığın 3 dəfə artırılması mümkünlüyü;
3. 1970-ci illə müqayisədə əldə edilə bilən ehtiyatların 200 dəfə artırılması mümkünlüyü;
4. Yer üzündəki müxtəlif çirklənmələrin qarşısının alınması (əks halda bu 1970-ci ildəkindən 25 dəfə
çox ola bilər).
Beləliklə müəlliflər əhalinin sayının təqribən 33 ilə, sənaye istehsalının isə 10-15 ilə 2 dəfə artması
ehtimalı qəbul etmişlər.
Lakin dünya ərzaq təminatları tam olaraq yaradıla bilmədi. Səbəb isə dünya ölkələrinin öz milli ərzaq
təhlükəsizliyinə və milli maraqlarına daha çox üstünlük verməsi idi. Bəs, dünya ərzaq təhlükəsizliyinin əsl
məqsədi və meyarı nədir? Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, dövlətin ərzaq təhlükəsizliyi o vaxt təmin edilir ki, ölkə ərazisinə xaricdən ərzaq məhsullarının daxil olması dayandıqda ərzaq
böhranı baş verməsin və bazarda satılan kənd təsərrüfatı xammalının və ərzağın ümumi həcmində yerli istehsal
taxıl üzrə 90%, kartof 95%, şəkər 80%, bitki yağı 80%, ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları 85-90%,
balıq və balıq məhsulları üzrə isə 80%-dən az olmasın.
Ərzaq məhsullarına olan ümumi tələbatı yerli istehsal hesabına ödəmək üçün bu parametrlər nəzərə
alınmaqla əhalinin sayı və fizioloji tələbata uyğun adambaşına düşən əsas ərzaq məhsulları normaları əsasında
istehsal ediləcək kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi müəyyən olunur.
Adambaşına ərzaq norması isə hər bir insanın gün ərzində qəbul edəcəyi enerjini (kkalori) təmin
etməlidir. FAO-nun hesablamasına görə gündə 1760-1836 kkalori qəbul edilməsi ölkədə kifayət qədər qida
maddəsinin qəbul edilməməsinin və ya aclığın göstəricisidir. Mövcudluq və yüngül fiziki əmək üçün ilkin ərzaq tələbatı isə günə 2150 kkal-dır. Bu göstərici dünya ölkələri üzrə 2010-cu ildə 2860 kkalori, Azərbaycan
Respublikasında isə 2588 kkalori təşkil etmişdir. FAO dünyada aclıq çəkən insanların sayını 800 milyon, ilkin
tələbatlarını ödəyə bilən və aclıq və yemək azlığından əziyyət çəkmə ehtimalı olanların sayını 1 milyarddan
çox müəyyən etmişdir.
Əlavə 3.
Hər nəfər hesabı ilə gündəlik kkalori istehlakı
İllər
Ərazilər
1961-1963
1990-1992
2010
İnkişaf etməkdə olan ölkələr
1900
2520
2730
Afrika (Saxaranın cənubu)
2100
2040
2170
Şərqi Asiya
1750
2670
3040
Cənubi Asiya
2030
2300
2450
İnkişaf etmiş sənaye ölkələri
3020
3330
3470
Dünya üzrə
2300
2710
2860

518

Son illərin məlumatına görə inkişaf etməkdə olan 113 ölkənin 24-ü daha aşağı səviyyədə ərzaq
təhlükəsizliyinə nail olmuşdur ki, bunun da 22-i Afrika ölkələridir.
FAO-nun hesablamalarına görə əhalini ərzaq məhsulları ilə təmin etmək üçün (müvafiq normalarla)
2025-ci il istehsalın həcmi 2 dəfə artırılmalıdır. Bu isə o qədər də real deyildir. Müəyyən iqtisadi hesablamalar
görə 2030-cu ilədək ərzaq məhsulları istehsalı zəif də olsa artan istiqamətdə dəyişəcəkdir.Lakin hazırkı qida
normaları və əhalinin artımı müqabilində dünya bazarında 500 mln. ton taxıl, 40 mln. ton ət, 70 mln. ton balıq
və balıq məhsulları və bir sıra digər məhsullar çatışmayacaqdır. Beləliklə, ərzaq probleminin həllində üç cəhətə
fikir yönəldilir:
1. İstehsalın 2 dəfə artırılması;
2. Təbii artımın məhdudlaşdırılması;
3. Əsas ərzaq növləri üzrə qida normalarının azaldılması mümkünlüyü.
Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün dünya ölkələrində proqramlar və ya doktrinalar həyata
keçirilir. Bu məqsədlə 2001 və 2008-ci illərdə ölkəmizdə dövlət proqramları qəbul edilmişdir. 2008-ci ildə
qəbul edilmiş proqramda qeyd olunur ki, əhalinin etibarlı ərzaq təminatının başlıca şərtlərindən biri
makroiqtisadi sabitliyə əsaslanan davamlı inkişafın təmin edilməsi və əhalinin gəlirlərinin fizioloji normalara
əsaslanan tələbatının ödənilməsidir. Proqramda 2015-ci ilə qədər kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının
artırılmasına dair əsas hədəflər müəyyən edilmiş, onların icrası tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Dövlət Proqramı çərçivəsində aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur:
- ölkədə ərzaq məhsulları istehsalını artırmaq;
- ərzaq təminatı saahəsində risklərin təmin olunmasını təmin etmək;
- ərzaq təminatı sisteminin institusional inkişafını həyata keçirmək və sahibkarlıq mühitini
yaxşılaşdırmaq.
Dövlət proqramına görə, ölkə əhalisinin ərzaqla tam və etibarlı təminatına nail olmaq üçün 2015-ci
ilədək dənli bitkilərin əkin sahələrini 900 min hektara çatdırmaq, 2,8 milyon ton dənli bitkilər istehsal etmək
nəzərdə tutulub. Ət istehsalı 340 min tona, süd və süd məhsulları istehsalı 2,4 milyon tona, sənaye üsulu ilə quş
əti istehsalı 80 min tona, yumurta istehsalı isə 1,3 milyard ədədə çatdırılmalıdır.
Ölkədə tərəvəz və bostan məhsullarının istehsalı 1,72 milyon ton, kartof 1,12 milyon ton, meyvə 800
min ton olmalıdır. Yağlı bitkilərin əkin sahələrini 135 min hektara, şəkər çuğunduru əkinini isə 20 min hektara
qədər artırmaq nəzərdə tutulur. Ümumilikdə yem bitkilərinin əkin sahələri 500 min hektar olmaqla qarışıq yem
istehsalını ildə 2 milyon tona çatdırmaq əsas vəzifələrdən biri olaraq qarşıya qoyulur.
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QLOBALLAŞMA VƏ DÖVLƏTLƏRİN XARİCİ TİCARƏT SİYASƏTİ
Məqalədə həmçinin qloballaşma və qloballaşma şəraitində dövlətlərin xarici ticarət siyasəti ətraflı
şəkildə izah edilmiş, xarici ticarət siyasətinin növləri və onlar haqqında məlumatlar verilmişdir.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ.
В статье всесторонней объясняется глобализация и внешнеэкономическая политика государств
в ситуации глобализации, виды внешнеэкономической политики и информации о них.
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GLOBALIZATION AND FOREIGN TRADE POLICY OF THE COUNTRIES.
In the article it is detailly explained globalization and foreign trade policy of government in
globalization environment, is given types of foreign trade policy and informations about them.
Keywords: globalization, integration, foreign trade policy, economical security, custom policy, international economic relations, economical factors, economical interest, foreign economical relations.
Bir çox alimlər tərəfindən industrial cəmiyyətdən informasiya cəmiyyətinə keçid kimi qiymətləndirilən
istehsalın texnoloji bazisində baş verən qlobal elektron-informasiya dəyişiklikləri(informasiyaların İnternet
şəbəkəsi, kosmik peyk rabitəsi vasitəsilə simsiz ötürülməsi, informasiyaların elektrik ötürücü xətləri vasitəsilə
ötürülməsi) dünya iqtisadiyyatında qlobal dəyişikliklərə səbəb olur.
Real vaxt rejimində istənilən məsafədən informasiya əldə etmək və müasir telekommunikasiya
sisteminin köməyilə qərarları tez qəbul etmək imkanı beynəlxalq investisiya və kredit qoyuluşlarının təşkili,
istehsalın kooperasiyası, yeni istehsal və idarəetmə texnologiyalarının yayılması üzrə xərcləri xeyli aşağı salır.
Nəticədə dünyanın informasiya inteqrasiyası əmtəə, xidmət və kapital axınlarının sürətlənməsi, xarici iqtisadi
əlaqələrin genişlənməsi və onun qlobal xarakter alması üçün obyektiv əsasa çevrilir. Məsələn, dünya əmtəə
dövriyyəsinin illik artım templəri 8% təşkil edir ki, bu da dünyanın aparıcı milli iqtisadiyyatlarının 1,5-5%
diapazonunda olan iqtisadi artım templərindən yüksəkdir. Bu, onu sübut edir ki, milli iqtisadiyyatların
qarşılıqlı asılılığının artım templəri onların iqtisadi artım templərini üstələyir və XX əsrin son onilliyində
dünya təsərrüfat əlaqələrinin keyfiyyətcə genişlənməsi yeni keyfiyyət xarakteri almışdır.
XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində genişlənməkdə olan və informasiya texnologiyalarının
inkişafına əsaslanan dünya təsərrüfatının beynəlmiləlləşməsinin keyfiyyətcə yeni mərhələsi qloballaşma
adlanır. Bu mərhələnin aşağıdakı keyfiyyət xarakteristikalarını ayırmaq olar:
1. Dünyanın bütün regionları arasında iqtisadi məsafənin (nəqliyyat və informasiya xidmətlərinin dəyəri
ilə ölçülür) kiçilməsi onların vahid qlobal nəqliyyat, telekommunikasiya, maliyyə və istehsal məkanında
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birləşməsinə imkan verir. Belə ki, yeni nəsil dəmir yol, hava, su, avtomobil nəqliyyatının inkişafı və nəqliyyat
infrastrukturunun sürətli artırılması nəqliyyat tariflərinin xeyli ucuzlaşmasına səbəb olmuşdur: son altı onillik
ərzində hava daşımaları 6 dəfədən çox ucuzlaşmış, kompyuterlərin qiymətləri bir nəslin müddətində on min
dəfə aşağı düşmüş və ildə 30-40% həcmində azalmaqda davam edir. Bu, istehsalın və maliyyənin
beynəlmiləlləşməsi prosesində əvvəlcə kəmiyyət, sonra isə keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olmuşdur.
2. Informasiya texnoloji bazisə müvafiq olaraq, dünya təsərrüfatının yeni təşkilati formalarının- qlobal
informasiya, innovasiya, istehsal, maliyyə şəbəkələrinin meydana gəlməsi. Şəbəkələr mərkəzləşdirilmiş
qaydada olmayan təşkilati strukturlardan ibarətdir. Burada müxtəlif ölkələrin kapital sahibləri, avadanlıq
mülkiyyətçiləri, intelektual kapital sahibləri, ayrı-ayrı işçiləri, qeyri-kommersiya təşkilatları “şəbəkədə
nöqtələr” olaraq, müəyyən istehsal, elmi-texniki və maliyyə məsələlərinin həlli məqsədilə öz aralarında
müqavilə münasibətlərinə daxil olurlar. Şəbəkələr ona yeni “nöqtələrin” qoşulmaı yolu ilə qeyri-məhdud
olaraq genişlənə bilər. Lakin iqtisadi subyektlərin şəbəkəyə inteqrasiyası yalnız o zaman mümkün olur ki,
həmin subyektlər məsələlərin operativ həllində onları bu şəbəkədə əvəzedilməz “nöqtəyə” çevirə bilən lazımi
xarakteristikaya malikdir.
3. “Qlobal şirkətlərin və bnkların” – transmilli korporasiyaların (TMK) və bankların (TMB) qlobal
iqtisadi proseslərin idarə edilməsində rolunun güclənməsi. Çoxsaylı ölkələrdə filiallara və istehsal-satış
strukturlarına sahib olan TMK dünya iqtisadiyyatı sahələrinin xeyli hissəsini təmərküzləşdirir və idarə edir.
Məsələn, 1990-cı ilin sonunda telekommunikasiya sferasında dünyanın on ən iri şirkəti həmin sahə məhsulları
üzrə dünya bazarının 86%-nə nəzarət edirdi. 1999-cu ildə TMK-ların ümumi sayı təqribən 60 min, onlrın xarici
filiallarının sayı təqribən 600 min təşkil etmiş və qlobal aktivləri 17,7 trln. dollara çatmışdır. TMK-nın xarici
filiallarının satışı əmtəə və xidmətlərlə dünya ticarətindən daha sürətlə artır. Müasir mərhələdə TMK dünya
sənaye istehsalının 1/3-dən 1/2 hissəsinədək, beynəlxalq ticarətin 2/3 hissəsinə nəzarət edir.
4. Iqtisadi proseslərin idarəedilməsinin üstmilli mexanizmlərinə malik olan regional inteqrasiya
birliklərinin inkişafı. Aİ ilə yanaşı, dünya təsərrüfatında bir qədər böyük və institusional cəhətdən o qədər də
tamamlanmış bloklar və azad ticarət zonaları fəal olaraq inkişaf etməkdədir: NAFTA, ASEAN, Mərkəzi
Amerika Ümumi Bazarı, MERKOSUR(Argentina, Braziliya və Uruqvay), Mərkəzi və Şərqi Avropada keçid
iqtisadiyyatlı ölkələrin qrupu və s. Regional bloklarda inteqrasiya prosesləri ayrı-ayrı ölkələrin və regionların
maddi, maliyyə və intelektual resurslarını qlobal dünya məkanında birləşdirməyə imkan verir.
5. Qlobal dünya təsərrüfatının bazar bütövlüüyünü təmin edən iqtisadiyyatın liberal bazar modelinin
kütləvi yayılması (Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin, Çinin bazar iqtisadiyyatına keçməsi). Bu məqsədlə,
BVF və Dünya Bankı bütün İEO və postsovet ölkələrində iqtisadi artıma nail olunması üçün həmin ölkələrdə
aparılması zəruri olan bazar islahatlarının vahid makroiqtisadi strategiyasını işləyib hazırlamışdır.
Dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf tarixi göstərir ki, xarici ticarət siyasəti müxtəlif tarixi mərhələrdə
fərqli məzmun daşımaqla , həmin dövrün konkret xüsusiyyətlərindən və bunların əsasında formalaşan
situasiyadan asılı olmuşdur.
Tarixi materialların tədqiqi göstərir ki, xarici ticarət siyasəti sferasında ilkin konseptual baxışlar real
bazar münasibətlərinin formalaşdığı və milli bazarın meydana çıxdığı dövrə təsadüf edir.Tarixi-xronoloji
nöqteyi nəzərdən xarici ticarət siyasətinin baza konsepsiyalarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar :
1.Merkantilizm
2.Azad ticarət siyasəti
3.Proteksionizm
Dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf təcrübəsi göstərir ki, xarici iqtisadi əlaqələr bəşər tarixində ölkələrin
iqtisadi və sosial rifahının yaxşılaşmasında mühüm rola malikdir. Beynəlxalq təcrübədə dövlətin xarici iqtisadi
əlaqələrə müdaxiləsinin miqyasından asılı olaraq proteksionist ticarət siyasəti və azad ticarət siyasəti
birbirindən fərqləndirilir. Proteksionizm daxili bazarı xarici rəqabətdən qorumaq üçün ticarət siyasətinin tarif
və qeyri-tarif alətlərinin istifadəsi yolunda mövcud olan dövlət siyasətidir. Azad ticarət tələb və təklifin təsiri
ilə azad bazar prinsipləri əsasında inkişaf etdirilən xarici ticarətə minimal dövlət müdaxiləsini özündə ehtiva
edən dövlət siyasətidir. Məlum olduğu kimi bazar iqtisadiyyatında dövlət ölkənin təhlükəsizliyinin təmin
olunması və ümummilli maraqların qorunması naminə xarici iqtisadi fəaliyyəti tənzimləyir. Xarici iqtisadi
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fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsi kriteriyalarından asılı olaraq o müxtəlif metodlar vasitəsilə (iqtisadi, inzibati,
tarif və qeyri-taif) həyata keçirilir.
Merkantilzm dövründə başlıca rol ticarət kapitalına məxsus olmuşdur və buna müvafiq surətdə də
sərvətin sinonimi kimi pul vəsaitləri qəbul edilirdi. Xarici ticarət qiymətli metalların yığımına
istiqamətlənməklə, dövlət nəzarəti və dövlət müdaxiləsi vasitəsilə idxalın məhdudlaşdırılması və ixracın
genişləndirilməsi siyasətinə xidmət etməli idi. Əcnəbi mənşəli əmtəələrin daxili bazara girişində əsas
məhdudlaşdırıcı vasitə idxal rüsumları olmuşdur. Eyni zamanda , müstəmləkərə idxal malları yalnız
metropoliyadan daxil ola bilərdi. Onların fikrincə , bir ölkənin zənginliyi digərinin yaxşılaşması hesabına ola
bilər. Xarici ticarətin merkantilist siyasəti belə hesab edirdi ki,milli mövqelərin möhkəmlənməsi üçün dövlət :
 Müsbət ticarət balansını dəstəkləməli
 Tariflər, kvotalar və ticarət siyasətinin digər vasitələrilə müsbət ticarət saldosuna malik olmaq üçün
xarici ticarəti tənzimləməli
 Xammal ixracını qadağan etməli və ya ciddi məhdudlaşdırmalı,ölkə daxilində hasil olunmayan və
qızıl ehtiyatının toplanmasına imkan verən xammalın rüsumsuz idxalına icazə verməlidir və s.
Qlobal səviyyədə proteksionizmin yeni qaydaları tətbiq olunur. Belə ki, həmin qaydalara görə, əgər
idxalçı ölkənin milli sənayesi idxaldan ziyan çəkərsə, onda bir tərəfli qaydada gömrük rüsümlarını artıra bilər.
Gömrük tarifləri əvəzində qeyri tarif vasitələri – texniki, ekoloji standartlar və tələblər daha geniş tətbiq
olunmaqdadır. Proteksionist siyasətin belə inkişafı azad ticarətin daha üstün inkişafı ilə müşayiət oluna bilər.
Azad ticarət modeli ideal məzmun daşıyır və bütövlükdə xarici ticarət siyasətinin birmənalı olaraq
yönəldilməsi istənilən başlıca məqsədlərdən biridir. Göstərilən səmərəli yanaşma əsasən aşağıdakı amillərə
əsaslanır: - proteksionist tədbirlərə əsaslanan effektivlik itkisindən yaxa qurtarmaq yalnız azad ticarət rejiminin
tətbiqi ilə mümkündür, - azad ticarət siyasəti istehsal və istehlakın təhrif olunmuş stimullarını aradan
qaldırmaqla bərabər, əlavə fayda əldə etməyə imkan verir, - müasir qloballaşma şəraitində azad ticarət xarici
ticarət siyasətinin ən optimal variantıdır.
Proteksionizm xarici ticarət siyasətini bir forması olmaq etibarı ilə öz təkamül prosesində üç mərhələdən
(azad rəqabət, inhisar və müasir dövr) keçmişdir.Müasir xarici ticarət siyasəti əslində bütövlükdə beynəlxalq
iqtisadi münasibətlər kompleksində baş verən proseslərin daxili məntiqinə uyğun şəkildə milli iqtisadi və siyasi
amillərin qarşılıqlı təsirindən formalaşan mürəkkəb sistemdir.
Qeyd etməliyik ki, respublikamızda dövlətin daxili və xarici siyasətinin tərkib hissəsi olan vahid gömrük
siyasəti həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasətinin məqsədini gömrük ərazisində gömrük
nəzarəti və mal dövriyyəsinin tənzimlənməsi vasitələrindən daha səmərəli istifadənin təmin edilməsi, daxili
bazarının qorunması, milli iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması, dövlətin iqtisadi siyasətindən irəli
gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinə kömək edilməsi və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər məsələlər
təşkil edir. Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasəti gömrük işini beynəlxalq əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə yönəldir. Gömrük siyasəti dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xidmət edir.
Dövlətlərin müasir ticarət siyasəti proteksionist və azad ticarət siyasətlərinin həm inkişafı, həm də
qarşılıqlı mübarizəsi meylləri ilə fərqlənir. Bu siyasətlərin hər bir istiqaməti müəyyən dövrlərdə üstünlük təşkil
etmişdir. Xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı xarici bazara çıxışa şərait yaradır ki, bunsuz da respublika
iqtisadiyyatının inkişafı sadəcə olaraq qeyri-mümkündür. Azərbaycann xarici ticarət siyasəti bütövlükdə
ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin əsas tərkib hissələrindən biri olmaqla ilk növbədə rəqabət
üstünlüklərinin formalaşması və inkişafına əsaslanmalıdır.
Xarici ticarət geniş mənada ölkə hökümətinin istehsal amillərinin hərəkəti və istiqamətinə, ticarətin
həcmi, strukturu və coğrafi yönümünə və s. müdaxilə məqsədi güdən tədbirlər kompleksi kimi başa düşülür.Bu
yanaşmadan göründüyü kimi , bu halda söhbət təkcə gömrük siyasətindən deyil , eyni zamanda pul, valyuta və
ümumiyyətlə maliyyə siyasətində əhatə olunduğundan gedir.
Dar mənada isə xarici ticarət siyasəti xarici ticarətlə investisiyaların məhdudlaşdırılması ,stimullaşdırıcı
və tənzimlənməsi istiqamətində dialektik vəhdətə söykənir.
Azərbaycanın xarici ticarət siyasəti bütövlükdə ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin əsas tərkib
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hissələrindən biri olmaqla ilk növbədə milli rəqabət üstünlüklərinin formalaşması və inkişafına əsaslanmalıdır.
Respublikanın xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi istiqamətində sistemliliyə nail olunmuş , ölkənin
ÜTT-yə üzv olmaq istiqamətində bir çox maneələr dəf edilmiş, ölkənin milli mənafelərinin qorunması
yönümündə qismən də olsa irəliləyiş müşahidə olunmuşdur.
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı getdikcə genişlənməkdə və daha çox dövlətləri əhatə etməkdədir.Halhazırda ÜTT-nin tam səlahiyyətli üzvlərinin sayı 150-yə çatmışdır. Tədqiqatın materialları göstərir ki, bir sıra
ziddiyyətli məqamlarına baxmayaraq tədqiqatçıların böyük əksəriyyəti ÜTT-yə üzvlüyün keçid iqtisadiyyatlı
ölkələr üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməsində yekdildirlər. Söhbət ondan gedir ki , bu halda qarşılıqlı ticarət
məhdudiyyətlərinin azalması, iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi , ölkənin investisiya
reytinqinin yüksəlməsi gözlənilənlər sırasına daxil edilir. Eyni zamanda , yəni bununla bağlı olmayan digər
problemlərin həllinə dolayısı ilə müsbət təsir göstərdiyi xüsusi olaraq vurğulanır.
Klassik iqtisadçılar-A.Smit və D.Rikardo tərəfindən “azad ticarət” nəzəriyyəsi formalaşdırıldı. Bu
nəzəriyyədə əsas ideya ondan ibarətdir ki, istehsal xərcləri , yaxud onların ifadə etdikləri kimi,əmək məsrəfləri
(A.Smitdə - mütləq üstünlüklər , D.Rikardoda müqayisəli üstünlüklər ) əsasında beynəlxalq əmək bölgüsündə
aktiv iştirak edən ölkələr çox ucuz əldə edirlər. Azad ticarət modeli ideal məzmun daşıyır və bütövlükdə ,
xarici ticarət siyasətinin birmənalı olaraq yönəldilməsi istənilən başlıca məqsədlərdən biridir. Göstərilən
sərfedici yanaşma əsasən , aşağıdakı səbəblərlə şərtlənir:
1)Proteksionist tədbirlərə əsaslanan effektivlik itkisindən yaxa qurtarmaq yalnız azad ticarət rejiminin
tətbiqi ilə mümkündür.
2)Azad ticarət siyasəti , itehsal və istehlakın təhrif olunmuş stimullarını aradan qaldırmaqla bahəm ,
əlavə fayda əldə etməyə imkan verir.
3)Müasir qloballaşma şəraitində azad ticarət xarici ticarət siyasətinin ən optimal variantıdır.
Proteksionizm xarici ticarət siyasətini bir forması olmaq etibarı ilə öz təkamül prosesində üç mərhələdən
keçmişdir:
1.”Azad” rəqabət dövrü
2.İnhisar dövrü
3.Müasir dövr
Hal-hazırda proteksionizmin 4 növü mövcuddur:
1)Selektiv proteksionizm bu halda himayədarlıq məzmunu daşıyan ticarət siyasəti ya ayrıca götürülmüş
bir ölkəyə , ya da bir məhsula istiqamətlənir.
2)Sahə proteksionizmi konkret bir sahənin , məsələn , kənd təsərrüfatı sferasının (aqrar proteksionizm
)xarici rəqabətdən mühafizəsi.
3)Kollektiv proteksionizm iqtisadi inteqrasiya bloku , yaxud çoxtərəfli müqavilələr əsasında yaradılmış
ölkələr birliyi tərəfindən üzv-olmayan ölkəyə istiqamətlənir
4)Gizli proteksionizm daxili iqtisadi siyasət metodlarından istifadə etməklə həyata keçirilir.Müasir
xarici ticarət siyasəti əslində bütövlükdə beynəlxalq iqtisadi münasibətlər kompleksində baş verən proseslərin
daxili məntiqinə uyğun şəkildə milli iqtisadi və siyasi amillərin qarşılıqlı təsirindən formalaşan mürəkkəb
sistemdir.

Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.

Azərbaycanın Statistik göstəriciləri 2010. Bakı:«Səda», 2010, 840 s.
Allahverdiyev H.B., Qafarov K.S., Əhmədov Ə.M. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi. Bakı: «Nasi»,
2002, 447 s.
Kərimov C, Orucov A, İsrafilov H, Dünya İqtisadiyyatı, dərslik (ikinci nəşr), Bakı, “Nurlan nəşriyyatı”,
2007. 728 s.
Хасбулатов Р.И., «Мировая экономика - Москва», «Экономика», 2001, T.İ.
Məhərrəmov A.M., Aslanov H.H. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi. Bakı: 2008, 399 s.

523

6.
7.
8.

9.

10.
11.

524

Nuriyev C.Q., Əliyev A.Ə., Atakişiyev M.C. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. Bakı: «ŞərqQərb», 2009, 452 s.
Şükürov A.M., Qloballaşmış cəmiyyətlər: dünən, bu gün və sabah, Bakı-2006, səh.114.
Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной эконо- мики. М.: Финансы и статистика, 2007, 256 c. (Babuşkina A.M.Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi. M.: Maliyyə və
statistika, 2007, 256 s.)
Самедзаде З.А «Этапы большого пути - Экономика Азербайджана за пол- века, её новые реалии и
перспективы», Баку: «НУРЛАР», 2004, 936 с. (Səmədzadə Z.A. «Böyük yolun mərhələləri: yarım əsr
ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı, onun gerçəklikləri və perspektivləri», Bakı: «NURLAR», 2004, 936
s.)
www.azstat.org - Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi
www.az-customs.net - Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi

Bəhruz CƏFƏRLİ,
magistr, Bakı Dövlət Universiteti
AZƏRBAYCANDA GÖMRÜK TƏNZİMLƏNMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Məlumdur ki, ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra müstəqil gömrük siyasəti formalaşdırılmağa
başlandı və lazım olan gömrük qanunvericiliyi aktları qəbul olundu. Eyni zamanda gömrük işinin daha səmərəli
təşkil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən lazım olan təlimat və
əsasnamələr işlənib hazırlandı. Bütün sənədlərin əsasını Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və iqtisadi
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi təşkil edir. Həmin sənədlərdə ölkəmizin strateji inkişaf istiqamətlərinə uyğun
olaraq yürüdüləcək vahid gömrük siyasəti öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, gömrük işi, xarici iqtisadi əlaqələr, milli gömrük siyasəti
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ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Как известно, начал развивать страну после обретения независимости, и не зависит от
таможенного законодательства таможенной политики был принят. В то же время, более
эффективная организация обычаями Государственного таможенного комитета Азербайджанской
Республики в руководящими принципами и правилами, которые должны быть разработаны. Все
документы фонда является обеспечение суверенитета и экономической безопасности. Эти документы
будут проводиться в соответствии со стратегическим развитием страны находит свое отражение в
таможенной политики общего.
Ключевые слова: национальная экономика, таможенное дело, зарубежные экономические связи,
национальная таможенная политика
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FEATURES OF THE CUSTOMS REGULATION IN AZERBAIJAN
As it is known, began to develop the country after independence, and to be independent of the customs legislation of the customs policy was adopted. At the same time, more efficient organization of the customs of the
State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan to the guidelines and regulations that must be developed.
All documents of the foundation is to ensure the sovereignty and economic security. These documents will be
conducted in accordance with the strategic development of the country is reflected in the common customs policy.
Key words: national economy, customs, foreign economic relations, the national customs policy
Gömrük tənzimləməsi dedikdə - gömrük sərhəddindən mallar və nəqliyyat vasitələrini keçirmək
hüququndan istifadə edən şəxslərin riayət etməli olduğu norma və qaydaların müəyyən olunması başa düşülür.
Azərbaycan Respublikasında gömrük tənzimləməsi - AR-nın gömrük qanunvericiliyinə, xarici ticarətin dövlət
tənzimləməsinə dair digər qanunvericiliyə, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinə uyğun
olaraq həyata keçirilir.
Gömrük tənzimləməsi vasitələri içərisində gömrük işinin mühüm tərkib hissələri olan gömrük nəzarəti,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, gömrük prosedurları, gömrük statistikası və XİF ƏN aparılması mühüm əhəmiyyət
daşıyır.
AR Gömrük Məcəlləsinin 82.3 maddəsinə görə, AR-nın gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən
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aparılan bütün mallar və nəqliyyat vasitələri istisnasız olaraq gömrük nəzarətindən keçməlidir.
Gömrük nəzarəti dedikdə - gömrük orqanları tərəfindən gömrük işi haqqında AR qanunlarına, həmçinin
icrasına nəzarət AR gömrük orqanlarına həvalə edilmiş AR –nın digər qanunvericiliyinə və AR –nın
dövlətlərarası müqavilələrinə riayət edilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər toplusu
başa düşülür(3, 105).
Gömrük nəzarətinin anlayışından göründüyü kimi, gömrük nəzarətinin məqsədi – AR nın Gömrük
məcəlləsi, AR Gömrük Tarifi haqda Qanunu,AR-nın digər qanunları, normativ sənədləri və eləcə də AR-nın
qoşulduğu beynəlxalq ticarətin və ümumiyyətlə xarici iqticadi fəaliyyətin tənzimlənməsi üzrə beynəlxalq
müqavilələrin normalarına əməl olunmasının təmin edilməsidir.
Gömrük nəzarətinin obyektlərinə AR-nın gömrük sərhəddindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri,
onlar haqda sənəd və məlumatlar, bu mallara aiddiyyəti olan fiziki və hüquqi şəxslər - mal sahibləri, onların
adından fəaliyyət göstərən şəxslər, gömrük brokerləri, bəyannaməçi, gömrük daşıyıcısı və s., onların sənədləri,
faktiki vəziyyətin malların gömrük sərhəddindən keçirilməsi qaydalarına uyğunluğu, bəyannaməçi tərəfindən
mallar və nəqliyyat vasitələri barəsində seçilmiş gömrük prosedurlarına riayət olunması aiddir.
Mallar və nəqliyyat vasitələrinə gömrük nəzarəti Azərbaycan Respublikasının bütün gömrük ərazisində,
hər şeydən əvvəl isə, gömrük nəzarəti zonalarında , sərbəst anbarlarda və sərbəst zonalarda təşkil olunub həyata
keçirilir.
Gömrük nəzarəti malların hərəkətinin aşağıdakı mərhələlərini əhatə edir: istehsal, saxlanma, alınma,
satılma, yüklənmə, boşalma, qablaşdırılma, daşınma, sığorta, istifadə və s. Bu, malın mənşə ölkəsi, gömrük
dəyəri, keyfiyyəti haqda məlumatların yoxlanmasında əks olunur. Göstərilən məlumatlar gömrük qanunvericiliyi,
beynəlxalq müqavilələrə əməl olunub olunmaması məsələlərinin həlli üçün zəruridir.
Gömrük nəzarətinin subyektləri - AR-nın gömrük orqanları sistemi, mallar və nəqliyyat vasitələrinin
gömrük sərhəddindən keçirilməsi ilə əlaqədar XİF iştirakçıları, eləcə də gömrük sərhəddindən keçən və şəxsi
əşyalarını keçirən sərnişinlərlə münasibətdə hakimiyyət nümayəndələri funksiyalarını yerinə yetirən gömrük
orqanlarının vəzifəli şəxsləridir. Gömrük nəzarətinin subyektlərinə, XİF iştirakçıları və digər şəxslər tərəfindən
gömrük qanunvericiliyinin tələblərinin yerinə yetirilməsinin yoxlanması, bu yoxlama prosesində müəyən
olunmuş faktlar üzrə qərarların hazırlanması, qəbul olunması və reallaşdırılması üzrə müvafiq hüquq və
səlahiyyətlər verilir(5,142).
Gömrük nəzarətinin subyektlərinin fəaliyyəti gömrük nəzarəti obyektlərinin müşahidəsi, gömrük
qanunvericiliyinə faktiki riayət olunmasının yoxlanılması, vəziyyətdən asılı olaraq müvafiq tədbirlərin
görülməsini əhatə edir. Bu tədbirlər konkret situasiyadan asılı olub gömrük nəzarətinin təşkili və həyata
keçirilməsi üzrə təşkilati – idarəedici tədbirlərdir.
Gömrük nəzarəti aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edir:
1. Xarici ticarət dövriyyəsinin sürətlənməsi üçün şərait yaradılması.
2. Mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhəddindən keçirilməsinin icazəli qaydalarına riayət
olunmasının təmin olunması;
3. Qaçaqmalçılıq, gömrük qaydalarının
və valyuta qanunvericiliyinin
pozulmasına, gömrük
sərhəddindən narkotik vasitələrin, silah, sursat, partlayıcı və psixotrop maddələrin, xalqların bədii, tarixi və
arxeoloji sərvətlərinin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə aparılması;
4. Gömrük rüsumları, vergilər və digər gömrük ödənişlərinin vaxtında və tam həcmdə yığılmasının təmin
edilməsi;
5. Gömrük statistikası və xüsusi gömrük statistikasının aparılması üçün şərait yaradılması;
6. Gömrük orqanlarının kompetensiyası daxilində valyuta nəzarətinin həyata keçirilməsi;
7. XİF –in əmtəə nomenklaturasının aparılması(4,76).
Gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üzrə tədbirlərin effektivliyi gömrük nəzarətinin lazımi səviyyədə
təşkilindən asılıdır.
Gömrük nəzarətinin təşkili – gömrük orqanları tərəfindən mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük
sərhəddindən keçirilməsi ilə əlaqədar, effektiv gömrük nəzarətinin təmin edilməsi üçün lazım olan şəraitin
yaradılması üzrə həyata keçirilən tədbirlər kompleksidir. Bu kompleksə gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi
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üçün zəruri olan gömrük və gömrük ətrafı infrastrukturun yaradılması da daxildir.
Gömrük nəzarətinin təşkili aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur:
gömrük sərhəddindən keçirmənin yeri və vaxtının müəyyən edilməsi,
gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi yeri və vaxtının müəyyən edilməsi,
XİF iştirakçıları tərəfindən idxal –ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsi niyyəti haqda məlumat
verilməsi qaydalarının müəyyən edilməsi,
Mallar, nəqliyyat vasitələri və onların sənədlərinin gömrük orqanlarına təqdim edilməsinin yeri, vaxtı
və çatdırılma üsullarının müəyyən edilməsi,
Mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük nəzarətinə götürülməsi, müvəqqəti saxlama anbarına
yerləşdirilməsi qaydalarının müəyyən edilməsi,
Gömrük nəzarətinin texnoloji sxeminin hazırlanması və s.
Ölkəyə gətirilən mallar və nəqliyyat vasitələri ölkənin gömrük sərhəddini keçdiyi andan gömrük nəzarəti
altında hesab olunur, çıxarılma halında isə mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhəddini faktiki
keçməsinə nəzarət olunur. Gömrük sərhəddindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri üzərində gömrük
nəzarəti bunun üçün müəyyən olunmuş vaxtda və yerlərdə həyata keçirilir(4, 91).
AR-nın Gömrük Məcəlləsinə görə (maddə 83) gömrük ərazisinə gətirilən mallar və nəqliyyat vasitələri
gömrük sərhəddini keçdiyi andan başlayaraq aşağıdakı hallardan biri baş verənədək gömrük nəzarəti altında
olur:
Sərbəst dövriyyəyə buraxılana qədər,
Məhv edilənə qədər,
Dövlətin xeyrinə maldan imtina olunana qədər,
Mallar üzərində qanuna müvafiq olaraq sərəncam verilənə qədər,
Mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük ərazisindən faktiki çıxarılana qədər.
Əvvəllər gömrük ərazisindən çıxarılmış mallar və nəqliyyat vasitələrinin, yaxud emal məhsullarının
gömrük qanunvericiliyinə əsasən mütləq qaydada geri qaytarılmasının nəzərdə tutulduğu hallarda gömrük
orqanları həmin mallar və nəqliyyat vasitələrinin, yaxud emal məhsullarının geri qaytarılmasına dair öhdəliklərin
şəxslər tərəfindən qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada gömrük prosedurlarının şərtlərinə uyğun olaraq yerinə
yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirir.
Gömrük nəzarəti lk növbədə gömrük nəzarət zonalarında həyata keçirilir. Bu zonalar gömrük sahəsində,
gömrük sərhəddi boyunca, bu sərhəddin keçid mənətəqlərində, gömrük rəsmiləşdirilməsi yerlərində, sərbəst
zonalarda, gömrük anbarlarında, malların yüklənmə, boşalma və saxlanma yerlərində, gömrük nəzarəti altında
olan malların daşınmasını həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin dayanacaqlarında, gömrük orqanlarının
yerləşdiyi yerlərdə və AR DGK –nin müəyyən etdiyi digər yerlərdə gömrük orqanları tərəfindən yaradılır. Bu
zonalar rejim zonaları hesab olunur. Beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulan hallarda gömrük nəzarəti gömrük
ərazisindən kənarda da həyata keçirilə bilər.
Qanunda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, gömrük nəzarət zonasında istehsal və digər kommersiya
fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə, malların, nəqliyyat vasitələrinin, şəxslərin bu zonanın sərhədlərini keçməsinə
va zona daxilində hərəkətinə yalnız gömrük orqanlarının icazəsi ilə və gömrük nəzarəti altında yol verilir(3,107).
Gömrük nəzarəti müxtəlif formalarda həyata keçirilə bilər. Gömrük nəzarətinin tətbiq oluna bilən
formaları AR-nın GM ilə (maddə 92) müəyyən olunur. Bu formalar aşağıdakılardır:
-mallar və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanması,
-şəxsi yoxlama,
-gömrük məqsədləri üçün lazım olan məlumatların, elektron və digər kağız üzərində yazılı formada
sənədlərin, o cümlədən keçirilən malların baytarlıq, sanitar, fitosanitar və digər sertifikatlarla müşayiət
olunmasının yoxlanması,
- gömrük auditi,
- şəxslərin sorğu sual edilməsi,
- gömrük nəzarətindən keçməli olan mallar və nəqliyyat vasitələrinə, onların yerləşdiyi ərazilərə və
binalara, müvəqqəti saxlama anbarlarına, gömrük anbarlarına, sərbəst zonalardakı ərazilərə və binalara, həmçinin
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icrasına nəzarət gömrük orqanlarına həvalə edilmiş fəaliyyətin həyata keçirildiyi digər yerlərə gömrük baxışının
həyata keçirilməsi,
-keşik çəkmə və gömrük müşahidəsinin aparılması.
Gömrük nəzarətinin formaları milli və beynəlxalq səviyyədə işlənib hazırlanmış meyarlar əsasında
risklərin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və qarşısının alınması üzrə zəruri tədbirlərin həyata
keçirilməsi məqsədi ilə risklərin idarə olunması təcrübəsinə əsaslanmalıdır.
Gömrük işində risklərin idarə edilməsi (risk menecmenti) məlumatların toplanması, məlumat bazasının
genişləndirilməsi, risklərin təhlili, müvafiq proseslər və onların nəticələrinin müntəzəm monitorinqi yolu ilə
risklərin müəyyən edilməsi, onların təhlükəlilik ehtimalı, dövlətin iqisadi, sosial və digər maraqlarına dəyə
biləcək ziyanın dərəcəsinin qiymətləndirilməsi və riskə məruz qalmanın azaldılması və qarşısının alınması
məqsədi ilə gömrük orqanları tərəfindən sistematik işlənib hazırlanan və həyata keçirilən tədbirlər toplusudur.
Gömrük işində risklərin idarə edilməsinin aşağıdakı məqsədləri vardır:
gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı diqqətin yüksək riskli sahələrə yönəldilməsi və
gömrük orqanlarının sərəncamındakı vasitələrin səmərəli istifadə olunması;
gömrük işi sahəsində hüquqpozmaların aşkar olunması imkanlarının artırılması;
gömrük qanunvericiliyinə riayət edən şəxslərə məxsus mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük
sərhəddindən keçirilməsinə əlverişli yaradılması.
Gömrük nəzarətini həyata keçirərkən malların, nəqliyyat vasitələrinin, sənədlərin, şəxslərin yoxlanılması
zamanı gömrük orqanları yoxlamanın dərəcəsini və nəzarətin formalarını müəyyən etmək üçün riskləri təhlil edir
və bu təhlilin nəticələrinə əsasən qərar qəbul edirlər.
Gömrük nəzarətinin bəzi formaları üzərində daha ətraflı dayanaq.
Gömrük məqsədləri üçün zəruri sənəd və məlumatların yoxlanılması – sənədlərin öyrənilməsi, onların
lazımi tələblərə uyğun
tərtibatının müəyyən edilməsi, bu sənədlərdəki məlumatların düzgünlüyünün
yoxlanılmasını özündə ehtiva edir. Gömrük nəzarətinin bu forması adətən, digər formalardan əvvəl həyata
keçirilir(1, 20).
Gömrük məqsədləri üçün zəruri sənədləri aşağıdakı qruplara bölmək olar:
-Nəqliyyat sənədləri, ticarət sənədləri, gömrük sənədləri və digər sənədlər.
Nəqliyyat sənədlərinə - qaimələr, konosamentlər, manifestlər, yol cədvəlləri, ötürmə cədvəlləri, baqaj
qəbzləri və s. aiddir.
Ticarət sənədlərinə - kontrakt, müqavilə, hesab faktura, spesifikasiyalar, invoys, qablaşdırma vərəqi və s.
aiddir.
Gömrük sənədlərinə - gömrük orqanları tərəfindən verilən və ya onların iştirakı ilə rəsmiləşdirilən
sənədlər aiddir. Bu sənədlərə - gömrük anbarı, müvəqqəti saxlama anbarı, rüsumsuz ticarət mağazasının təsis
olunması üçün lisenziya, gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssisin ixtisas attestatı, çatdırılmaya nəzarət
sənədi, gömrük dəyəri bəyannaməsi, yük gömrük bəyannaməsi, nəqliyyat vasitəsinin gömrük nəzarəti altında
daşımaya buraxılması haqda şəhadətnamə və s. sənədlər daxildir.
Digər sənədlərə şəxsin xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququnu təsdiq edən təsis sənədləri,
müxtəlif dövlət oqanları tərəfindən verilmiş icazələr aiddir.
Gömrük baxışı – faktiki nəzarət prosesidir. Gömrük baxışı dedikdə - mallar və nəqliyyat vasitələrinin
keçirilməsinin gömrük qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğunun, yoxlanılan malların Yük Gömrük
Bəyannaməsində (YGB) və digər sənədlərdə göstərilən məlumatlara uyğunluğunun yoxlanılması, qadağan
olunmuş malların gətirilməsi və aparılmasının, malların gizli keçirilməsinin qarşısının alınması, sənədsiz
keçirilən malların aşkar edilməsi, malların xarakteristikasının müəyyən edilməsi üzrə faktiki yoxlamadan ibarət
inzibati fəaliyyət başa düşülür.
Gömrük baxışı aşağıdakı üsullarla həyata keçirilir:
-Tara, qablaşdırmaların açılması, malın adının müəyyən edilməsi, malların sayılması, lazım gələrsə
malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, yük yerlərinin yoxlanması, gizli saxlanc yerlərinin aşkar edilməsi üçün
nəqliyyat vasitələrinin konstruksiya boşluqlarının yoxlanması.
Gömrük baxışının aşağıdakı növləri vardır(2, 56):
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eyniləşdirmə müayinəsi, - bu, gömrük sərhəddindən keçirilən malların bəyannaməçi tərəfindən bəyan
edilən mallara faktiki uyğunluğunun, malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilir.
yük yerlərinin açılmadan sayılması, seçmə ilə açılması və bütün yük yerlərinin açılması ilə müayinə,
yük yerlərində malların miqdarının müəyyən olunması ilə müayinə,
ölçmələr, malın xarakterinin nümunələr götürülməsi ilə müəyyən edilməsi vasitəsi ilə müayinə,
gizli saxlanc yerlərinin, qaçaqmalların aşkar edilməsi məqsədi ilə müayinə.
Gömrük müayinəsinin xarakteri malların hansı kateqoriyaya aid olmasından asılıdır.Bəzi kateqoriya mallar
mütləq gömrük büxışına məruz qalmalıdır. Bu mallara:
Aksiz vergisinə cəlb olunan mallar və ya xarakterinə görə bu mallara yaxın mallar;
Gömrük rüsumlarına cəlb olunan mallar;
Barəsində qeyri-tarif tədbirləri tətbiq olunan mallar;
Adına və xarakterinə görə əvvəlki iki kateqoriyaya yaxın mallar;
Barəsində əməliyyat məlumatı olan mallar.
Şəxslərin sorğu – sual olunması forması əsas etibarı ilə şəxslər gömrük sərhəddini keçərkən gətirilməsi
və ya aparılması qadağan olunmuş malların aşkar olunması məqsədi ilə həyata keçirilir.
Gömrük nəzarətindən keçməli mallar və nəqliyyat vasitələrinin ola biləcəyi yerlərə (gömrük anbarı,
MSA, sərbəst anbar, rüsumsuz ticarət mağazası, sərbəst zonalar) gömrük baxışının keçirilməsi – gömrük
nəzarətinin mühüm formalarından biridir. Bu yerlərin sahibləri gömrük nəzarəti üçün şərait yaratmağa, mallar və
nəqliyyat vasitələrinin olduğu və ola biləcəyi yerləri gömrük orqanının vəzifəli şəxslərinə göstərməyə, bu
obyektlərə malların gömrük nəzarətindən kənar gətirilməsinə və aparılmasına imkan verməməyə borcludur.
Gömrük nəzarətinin mühüm formalarından biri də gömrük auditidir. Gömrük auditi –gömrük orqanları
tərəfindən mallar və nəqliyyat vasitələri buraxıldıqdan, o cümlədən şərti buraxıldıqdan sonra gömrük
bəyannaməsində göstərilən məlumatların düzgünlüyünə əmin olmaq, eləcə də şəxsin mallar və nəqliyyat
vasitələri barəsində sərəncam verilməsinə dair məhdudiyyətlərə, tələblərə, şərtlərə riayət etmək öhdəliklərini
yerinə yetirməsinin vəziyyətini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə həyata keçirilir. (AR GM maddə 98) Bu məqsədlə
gömrük orqanları idxalçı və ixracçının, mal sahibinin, bəyannaməçinin, mal barəsində səlahiyyətli şəxsin həmin
mallar və nəqliyyat vasitələriilə əlaqədar apardığı əməliyyatlara və beynəlxalq ticarət sövdələşmələrinə dair
kommersiya sənədlərini və məlumatları yoxlayırlar.
Gömrük auditi gömrük bəyannaməsində qeyd olunan mallar gömrük nəzarəti altında olan mallar
statusunu itirdikdən sonra üç il ərzində və yalnız hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti
ilə məşğul olan şəxslər barədə həyata keçirilir.
Gömrük auditinin nəticələri barəsində DGK tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada akt tərtib olunur. Əgər
auditin gedişində hüquqpozma aşkar olunarsa, bu fakt aktda öz əksini tapır və gömrük orqanı tərəfindən inzibati
və yaxud cinayət prosessual qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.
Gömrük auditi ümumi və xüsusi formalarda həyata keçirilir. Ümumi gömrük auditi üç iş günündən artıq
olmayan müddətdə aparılır və şəxsin istehsal və kommersiya fəaliyyətinə mane olmamalıdır.
Xüsusi gömrük auditi – ümumi gömrük auditinin gedişində müəyyən yanlışlıqlar, pozuntular,
məlumatlarda uyğunsuzluq aşkar olunduğu hallarda gömrük məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada həyata
keçirilir.
Fiziki şəxslərin gömrük sərhəddindən keçməsi zamanı şəxslər və onların əl yüklərinə gömrük nəzarəti
bilavasitə gömrük sərhəddinin keçilməsi zamanı həyata keçirilir. Bu halda əl yükünə gömrük nəzarəti texniki
vasitələrin köməyi ilə həyata keçirilir. Gömrük orqanının vəzifəli şəxsində gömrük sərhəddini keçən və ya
gömrük nəzarəti zonasında, eləcə də beynəlxalq hava limanının tranzit zonasında olan şəxsin üzərində gömrük
qanunvericiliyinin pozulması obyekti olan predmetləri gizlətməsi haqda şübhələnməyə kifayət qədər əsas
olduqda gömrük nəzarətinin müstəsna forması olan şəxsi yoxlama həyata keçirilir.
Şəxsi yoxlama başlamazdan əvvəl gömrük orqanının vəzifəli şəxsi, gömrük orqanının rəisi və ya onu əvəz
edən şəxsin şəxsi yoxlama aparılması haqda qərarını şəxsə bildirməli, bu cür yoxlama zamanı onun hüquq və
vəzifələri haqda məlumat verməli, gizlətdiyi mal və ya əşyaları könüllü olaraq təqdim etməyi ona təklif
etməlidir.
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Şəxsi yoxlama sanitar gigiyenik tələblərə cavab verən, təcrid olunmuş yerdə yoxlanılan şəxslə həmcins iki
hal şahidinin iştirakı ilə eyni cinsdən olan gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən, şəxsin bədəni müayinə
olunmalı olduqda isə tibb işçisinin iştirakı ilə həyata keçirilir.
Şəxsi yoxlamanın nəticələri haqda AR DGK tərəfindən müəyyən edilmiş formada protokol tərtib olunur.
Protokol şəxsi yoxlamanı həyata keçirən gömrük orqanının vəzifəli şəxsi, hal şahidləri, əgər iştirak edibsə. tibb
işçisi və yoxlanılan şəxs tərəfindən imzalanır. Barəsində şəxsi yoxlama aparılan şəxs protokolda öz rəyini
bildirmək hüququna malikdir.
AR-nın gömrük qanunvericiliyində gömrük nəzarətindən azad olunma halları da nəzərdə tutulur. Qanuna
görə AR Prezidenti və onunla birlikdə gedən ailə üzvlərinin baqajı gömrük yoxlamasında azaddır.
Xidməti vəzifəsi ilə əlaqədar gömrük sərhəddini keçən AR-nın Baş Naziri, onun müavinləri, AR –nın
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri, Milli Məclisin deputatları, AR-nın İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilinin (Ombudsman) şəxsi baqajları gömrük yoxlamasından azaddır.
Öz yoluna davam edən hərbi gəmilərin, hərbi hava gəmilərinin, eləcə də digər hərbi texnikanın gömrük
yoxlamasından azad edilməsi dövlətlərarası sazişlərlə tənzimlənir.
Beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq gömrük nəzarətinin müəyyən formalarından azad etmə, bu sazişlər
təsdiq edildikdən sonra həyata keçirilir(5, 127).
AR GM-nin 307-316-cı maddələrində xarici dövlətlərin nümayəndəlikləri və onların əməkdaşları, habelə
digər qeyri rezidentlər üçün nəzərdə tutulmuş gömrük güzəştləri verilmişdir. Bu maddələrə görə, xarici
dövlətlərin diplomatik nümayəndəliklərinin başçıları, diplomatik heyətin üzvləri, onlarla birlikdə yaşayan ailə
üzvlərinin şəxsi baqajı gömrük yoxlamasından azaddır. Əgər bu şəxslərin baqajında şəxsi istifadə üçün nəzərdə
tutulmayan, AR gömrük ərazisinə gətirilməsi və bu ərazidən aparılması qadağan olunmuş malların olması barədə
kifayət qədər əsas olarsa, gömrük orqanları həmin şəxsin və onların səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə
gömrük baxışı keçirilir.
Qanuna görə (maddə 312) xarici dövlətlərin diplomatik poçtu və konsul valizi (çanta) açıla və geçikdirilə
bilməz, Konsul valizində qanunda nəzərdə tutulan, qadağan olunmuş əşyaların olmasından şübhələnmək üçün
kifayət qədər əsas olduqda onun açılması tələb oluna bilər. Əgər səlahiyyətli şəxs valizi açmaqdan imtina edərsə
o açılmadan geri qaytarılır. Əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi, qanunvericiliyə görə, gömrük sərhəddindən
keçirilən bütün mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük nəzarətindən keçməlidirlər.
Gətirmə zamanı gömrük nəzarətinin başlanması mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhəddini
faktiki keçməsi ilə üst-üstə düşür. Bundan əvvəl malları keçirən şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi
gömrük orqanına mallar və nəqliyyat vasitələrini gətirmə niyyəti haqda məlumat verməlidir. Qeyd etmək
lazımdır ki, gömrük nəzarətinin həyata keçirilmə xüsusiyyətləri nəqliyyat vasitələrinin növlərindən asılı olaraq
fərqlənir.
Ədəbiyyat siyahısı:
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İQTISADİ RƏQABƏT ŞƏRAİTİNDƏ İNSAN RESURSLARI HƏLLEDİCİ AMİL KİMİ
Bu məqalədə insan resurslarından səmərəli istifadə edərək,onu mahiyyətini qiymətləndirərək necə
iqtisadi uğur qazanmağın mümkünlüyündən, insan resurslarını digər resurslardan fərqləndirən spesifik
xüsusiyyətlərdən,insan resurslarından səmərəli istifadə etmək üçün motivasiya sisteminin qurulmasında xarici
ölkələrin təcrübələrindən istifadə olunmasından bəhs olunub.Həmçinin,məqalədə insan resurslarını idarə edən
rəhbərin malik olmalı olduğu qabiliyyətlər qeyd olunub.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК РЕШАЮШИЙ ФАКТОР В УСЛОВИЯХ
КОНКУРЕНЦИИ
В данной статье освещается возможности достижения экономического успеха оцениванием
сущности человеческих ресурс и оптимальным использованием ими,специфических свойствах отличающих человеческих ресурс от других,создании мотивационных систем для эффективного использование человеческими ресурсами путем использовании опытов зарубежных стран.A также в данной
статье отмечены качества которым должен владет руководяший человеческими ресурсами
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master, Baku State University
HUMAN RESOURCE AS THE DECIDING FACTOR IN THE CONDITION OF
COMPETITIVE ECONOMY
This article highlights the opportunities of economic succes achievement by optimum using and
estimation of the human resource essence, specific properties that differentiate human resource from
others,creating motivation systems for effective using of human resource by using foreign countries experience. Also in article was written about required qualifications of human resource manager
Keywords: human resources, competitive conditions, efficiency, motivation, leadership
Iqtisadi rəqabətin daha da kəskinləşdiyi hazırki vaxtda daha çox diqqət daha keyfiyyətli məhsul və
xidmətlərin istehsalına insan resurslarında daha səmərəli istifadə etməyin mümkünlüyünə yönəlməlidir. Bu
məqalədə rəqabət üstünlüyünün forma və prinsiplərindən bəhs olunacaqdır. Beləliklə, əgər hər hansı bir firma
öz rəqibinin tətbiq etmədiyi bir dəyər yaratma strategiyası tətbiq edirsə, o zaman bu firmanın rəqabət
üstünlüyünə malik olduğunu söyləyə bilərik və əgər firma dəyər yaratma strategiyası tətbiq edirsə və digər
firmalar üçün bu əlçatmaz olursa o zaman biz deyə bilərik ki, bu aramsız, uzunmüddətli rəqabət üstünlüyüdür.
Ümumiyyətlə, insan istehsal prosesinin həm ayrılmaz bir hissəsidir, həm də ki eyni zamanda istehsalın
hədəfidir. İnsan resursları termini təşkilatdaxili və xaricdən potensial olaraq yararlana biləcək bütün işçi
qrupunu, bir sözlə, yuxarı pillədəki rəhbərdən aşağı mövqe tutan işçilərədək hamını əhatə edir. Rəqabət
şəraitində daha böyük üstünlük qazanmaq üçün firmalar ən yeni idarəetmə üsullarından istifadə edərək insan
resurslarının idarəedilməsini təşkil edirlər.
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Rəqabət şəraitli iqtisadiyyatda texnika və texnologiyalar müxtəlif şirkətlərdə bəzən eyni səviyyədə olur.
Çünki üstünlük qazanmaq istəyən şirkətlər yeni yaranmış texnika və texnologiyalara qarşı çevik reaksiya
vermək məcburiyyətindədirlər. Belə olan halda bir firmanın digəri qarşısında üstünlük qazanması çətinləşir. Bu
səbəbdən də yalnız öz insan resurslarını təşkil edən işçi heyətindən daha səmərəli istifadə edən firmalar
üstünlük qazanır. .
Rəqabət şəraitində insan resurslarından səmərəli istifadə edən firmaların uğur qazanmalarının
səbəblərindən biri də budur ki, digər resurslardan fərqli olaraq insan resurslarının təqlid edilməsi qeyri
mümkündür. Belə ki, işçilərin işə bağlılığı peşə bilgisi, problem həll etmə bacarıqları, komanda ruhu başqa
firmalar tərəfində ələ keçirilə bilməz. Firmalar öz uğurlarının davamlı olması üçün baş verən yenilikləri rahat
şəkildə qavraya bilən, lazım gəldikdə isə bu yenilikləri özü təklif edən işçilərə sahib olmalıdır. Komanda ruhu
terminin mənası: - heyət üzvləri arasında qarşılıqlı təsir əlaqələrini gücləndirərək bütov bir şəkildə firmanın
strateji hədəfləri uğrunda addımlamaqdır.
Beləliklə firmalar rəqabət şəraitində üstün olmaq üçün işçi heyətini rəqabətdə nə qədər əhəmiyyətli yer
tuduğunun əhəmiyyətini anlamalıdırlar. Firma üçün düzgün işçi seçimi, düzgün vəzifəyə yerləşdirilməsi,
tədrislər vasitəsilə işçilərin peşakarlığının artırılması, daha məhsuldar çalışması üçün işçiləri mütəmadi
motivasiya edilməsi, bir sözlə, insan resurslarında səmərəli istifadə rəqabət şəraitində uğur qazanmağın
əsasıdır.
Iqtisadi rəqabət şəraitində insan resurslarının rolundan bəhs etməzdən öncə iqtisadi rəqabət anlayışının
mahiyyətinin açılması zəruridir. Ümumiyyətlə iqtisadi rəqabət iqtisadi subyektlərin istehsal amillərindən
maksimal effektivliklə istifadə etmək uğrunda mübarizədir. Rəqabətin son məqsədi az xərclərlə daha yüksək
keyfiyyətli əmtəə və xidmətlər təşkil etməkdir.
Əməyin motivasiyası dünya təcrübəsində həllinə hər zaman çox vaxt ayrılan promlemlərə 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.Bu səbəbdən müəssisələrdə
əsasən də irilərində əməyin motivasiyası sitstemlərini hazırlayarkən artıq dünya praktikasının topladığı
təcrübədən istifadə etmək lazımdır.
Bazar iqtisadiyyatında sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin çoxunda əməyin motivasiyası sisteminin
müxtəlif modelləri sırasında yapon, amerikan, fransız, ingilis, alman, 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.
Bu 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
qurbanları verməyə sahib olması sayəsində mümkündür
Yaponiyada əməyin stimullaşdırılması sistemi digər sənayecə inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə
olduqca çevikdir. Ənənəvi olaraq 3 faktoru nəzərə alaraq qurulur: Peşə hazırlığını, yaşı və əmək stajını.
Fəhlənin, mühəndisin aşağı və orta səviyyə rəhbərlərin maaşları bu faktorlardan asılı olaraq tarif şəbəkəsi üzrə
yerinə yetirilir.
Əməyin motivasiyasının Amerikan modeli sahibkarlıq fəaliyyəti fəallığının hər cür həvəsləndirilməsinə
və əhalinin fəal hissəsinin varlanmağına yönəlib. Model əhalinin sosial mədəni xüsusiyyətlərinə hər birinin
şəxsi müvəffəqiyyətə nail olmağa yönəlməsinə və eləcə də yüksək iqtisadi rifahına əsaslanır. ABŞ-da əməyin
motivasiyası sisteminin əsasında əmək haqqı durur.
Əməyin motivasiyasının Fransız modeli strateji planlaşdırma və rəqabətə həvəsləndirmə çevik vergi
sistemi daxil olmaqla çox sayda müxtəlif iqtisadi vasitələrlə xarakterizə olunur. Strateji planlaşdırmanın 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
Əməyin motivasiyasının alman modeli: Onun mərkəzində öz maraqları ilə müstəqil ictimaiyyət
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qarşısında məsuliyyətini tam başa düşən insan olduğuna əsaslanır. İqtisadi mənada azadlıq cəmiyyətin
maraqlarının başa düşülməsi və istehsal istehlak sistemində öz yerini tapmaqdan ibarətdir
Əməyin motivasiyasının İsveç modeli milli gəlirin əhalinin az təminatlı təbəqəsinin xeyrinə yenidən
bölüşdürməklə mülkiyyət bərabərsizliyini azaldan güclü sosial siyasətlə fərqlənir.
50-ci illərdən başlayaraq Isveç həmkarlar İttifaqları kollektiv əmək müqavilələrinin yenidən bağlanması
danışıqlarında bərabər əməyə bərabər əmək haqqı minimal və maksimal ölçülərdə əmək haqqı arasında olan
uyğunsuzluğu azaltmaq prinsiplərinə əsaslanan həmrəy əmək haqqı adlandırılan siyasəti həyata keçirirlər.
İnsan resurslarından səmərəli istifadə etmək üçün onun digər resurslardan fərqləndirən xüsusiyyətlər
haqqında məlumatlı olmaq zəruridir. Bu xususiyyətlər aşağıdakılardır:
1)İnsan resursların dəyişən dəyərli olma xususiyyəti: İnsan resursları dəyər yaratdığı ölçüdə dəyərlidir.
İnsan fərqli vəzifələrdə fərqli şəkildə faydalı ola bilər.
2)İnsan resurslarının məhdud olma xüsusiyyəti:.Məhdud olma bir firmanın sahib olduğu insan
resurslarının digər firmalarda olmaması mənasında başa düşülməlidirDəyərli lakin digər müəssisələrdə də
mövcud olan insan resursları rəqabət zamanı üstünlük əldə etməyə imkan verməsə də rəqbətdə uduzmağın
qarşısını alır
3)İnsan resurslarının təqlidsiz olma xüsusiyyəti:
Hər hansı bir müəssisə və təşkilatın iqtisadi rəqabət şəratindən insan resurslarından
səmərəli istifadə etməsi məsələsindən bəhs edərkən bu qurumun İdarə rəhbərinin, menecerinin şəxsi
keyfiyyəti və nüfuzundan bəhs etmək zəruridir. İdarə rəhbərinin psixoloji keyfiyyəti birinci növbədə, psixoloji
proseslərlə, psixoloji mexanizmlərlə bağlıdır. Çünki o, rəhbər işçi olmazdan qabaq şəxsiyyətdir, insandır,
insana xas olan bütün keyfiyyətlər onda da olmalıdır. Əlbəttə, burada yaxşı, ülvi keyfiyyətlər nəzərdə tutulur.
Təəssüf ki, başqa keyfiyyətlər də az olmur. Bununla belə idarə, təsərrüfat rəhbəri psixoloji xüsusiyyətləri sosial
- lider, intellektual - lider və inzibatçı - lider xüsusiyyətlərinə, əlamətlərinə malik olmalıdırlar. «Lider» sözü
əmək kollektivlərində adamlar çoxluğuna, kütlələrə böyuk təsir etmək qabiliyyəti, istedadı mənasında işlədilir.
Əmək kollektivlərində işçilərin sosial rolu birinci növbədə onların digər üzvlərə, işin mövcud və
gözlənilən nəticələrə münasibətində özünü göstərir. Sosial rolun ifadəsi müəyyən hüquqlar, vəzifələr və
gözləmələrlə bağlıdır. Lakin ayrı-ayrı işçilər müxtəlif maddi və mənəvi dəyərlərə malik olduqlarına, əməyə
münasibətdə fərqləndiklərinə görə (intizamlı və intizamsız) öz rolunu eyni dərəcədə icra edə bilmirlər. Bundan
başqa, hər bir işçi, mütəxəssis özünün xarakterindən, təbiətindən, işə münasibətindən asılı olaraq kollektivin
problemlərinin, vəzifələrinin həllində "instrumental" rol adlanan rolu (əlaqələndirici - koordinator,
nəzarətedici, ideyaların generatoru, sadəcə icraçı, köməkçi və s.) icra edir.
Liderlik anlayışı rəhbər, idarəetmə və menecer anlayışı ilə bağlıdır. Lakin menecerə vəzifə, liderə sosial təsir etmə baxımından yanaşılır. Vəzifə liderliyə səbəb olur, bu formal (rəsmi) liderdir. Lakin qeyri
formal liderlər də olur. Formal və qeyri formal liderlər hakimiyyət hüquqi, hakimiyyət əlaqələri, hakimiyyət
təsirinə, bir sözlə, hakimiyyət mənbəyinə görə də bir-birindən fərqlənirlər. Lider əlində olan hakimiyyət
imkanlarından işin səmərəli getməsi üçün maksimum istifadə etməlidir. Bununla belə menecerlə lider arasında
digər fərqli cəhətlər də vardır. Məsələn, menecerdə - peşəkarlıq, liderdə - ruh yüksəkliyi, menecerdə inzibatçı, liderdə - innovator, menecerdə - nəzarətçi, liderdə - etimad hissi və s. üstünlük təşkil edir. Ona görə
də liderlərin davranışını, liderlik keyfiyyətini öyrənməyin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu baxımdan liderlik
keyfiyyəti nəzəriyyəsi ən mürəkkəb nəzəriyyələrdən biridir. Liderlik psixoloji (emosional), fizioloji,
intellektual, şəxsi işgüzar keyfiyyətlərlə müəyyən edilir.
Yuxarıda göstərilən hər üç əlamət rəhbər işçinin bir növ universal əlamətləri sistemidir. Lakin hər bir
təsərrüfat rəhbərində bu universal əlamətlər sisteminin strukturu standart olmur. Bu struktura istər - istəməz
işçinin iradə gücü, iradə keyfiyyəti (həlledici və cəsarətliliyi və s.) də təsir köstərir. Bu keyfiyyətlər rəhbər
işçinin inzibatçı funksiyasının icrası zamanı özünü daha aydın şəkildə göstərir. İnzibatçı lider rolunu rəhbər
işçi ya yaxşı təşkilatçı, kollektiv rəhbəri kimi, ya da sözün ən pis mənasında inzibatçılıq (mənəm - mənəmlik)
qaydasında icra edir. Son hal işçilər tərəfindən, bütün xalq tərəfindən mənfi hal kimi qiymətləndirilir. Rəhbər
işçi sosial - lider qaydasında adamların arzu və tələbatına qayğı ilə yanaşmaq, onların psixoloji xüsusiyyətlərini
nəzərə almaqla işi təşkil edir. Bu, sosial - liderin nüfuzunu əhəmiyyətli dərəcədə artırır, adamlarda ən yaxşı
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emoslyalar, pisslər doğurur. Bu, yalnız sosial - liderin vəzifə keyfiyyətindən deyil, onun etik və psixoloji
keyfıyyətindən, böyük vətəndaşlıq hissindən irəli gəlir. İntellektual-liderlik üçün başlıca keyfıyyət onun elmi
biliyi, yaddaşı, hadisə və faktları dərindən bilməsi ilə müəyyən edilir. Həmin keyfıyyət, təxəyyül, təfəkkür
təsərrüfat məsələlərinin həlli üçün ən vacib şərtlərdən biridir. Burada mücərrəd təfəkkürlə yanaşı, təfəkkürün
konkretliyi, iqtisadi təfəkkür mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Rəhbər işçi müstəqil mühakimə yürütməyi,
təsərrüfat məsələlərini yaradıcı şəkildə həll etmək, mürəkkəb situasiyalardan baş çıxarmağı və dəqiq qərarlar
qəbul etməyi bacarmalıdır. Bütün yuxarıda deyilənlərin hər üçü rəhbər işçi üçün zəruri olan, ayrılmaz
müqəddəm şərtlərdir. Bunlar həmçinin rəhbər işçinin nüfuz mənbələrini təşkil edir, Çünki nufuz yalnız
vəzifəyə, tabeçilikdə olanlara onun inzibati təsirə görə deyil, şüurlu inamından, necə deyərlər, könüllü
inamından irəli gəlir. Təcrübə göstərir ki, inzibati qaydada inam həmişə keçici olur və uzun müddət davam
etmir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
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Nəriman İSMAYILOV,
magistr, Bakı Dövlət Universiteti
ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİNİN YARANMASI VƏ TƏKAMÜLÜ
Məqalədə vergilərin, o cümlədən əlavə dəyər vergisinin meydana gəlməsi, inkişafı mərhələləri
araşdırılır. Əlavə dəyər vergisinin (ƏDV-nin) yaranması və inkişafının mərhələlərə bölünməsi şərh olunur.
ƏDV-nin harda və kim tərəfindən yaradılması əsaslandırılır. Avropada ƏDV-nin təkamülünə geniş yer verilir,
xüsusilə Avropa İqtisadi Birliyi ölkələrində, o cümlədən sonradan Avropa İttifaqı ölkələrində əlavə dəyər
vergisinin tətbiqi, onun kütləviliyinin artması səbəbləri, regionlar üzrə ƏDV-nin yayılması və tanınması
səbəbləri, eləcə də Avropa ölkələrində əlavə dəyər vergisinin əsas (standart) dərəcələri təhlil olunur.
Açar sözlər: əlavə dəyər vergisi, dolayı vergi, ƏDV-nin yaranması, ƏDV-nin inkişafı, ƏDV-nin ixtira
olunması, vergitutma obyekti, Avropa İqtisadi Birliyi, Avropa İttifaqı, ƏDV-nin yayılması, ƏDV-nin kütləviliyi.
Нариман ИСМАИЛОВ,
магистр, Бакинский Государственный Университет
СОЗДАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Встатье разгяснятсе возникновение, этапы развитие налогов, в т.г. налога на добавленную
стоимость. Излогаетсе разделение НДС по этапам развитие, обосновывается необходимость создание НДС, подчеркываетсягде и кем создал НДС.
Особье вниматие уделяется эволцию НДС в Эвропе, в том чиеле в страпах Эвропейского союза.
Анамезируется причины роста популярности НДС, а также основные (стандартные) ставки налога
на добавленную стоимость в страпах Эвропы.
Ключевые слове: налог на добавленную стоимость, косвенный налог, создание НДС, обект налогооблежения, Европейское Сообшество, Европейский Союз, распростроен НДС, популярность НДС.
Nariman İSMAYILOV,
masters, Baku State University
ORIGINS AND EVOLUTION OF VALUE ADDED TAX
The article of taxes, including value added tax, the formation and development stages of the investigation. Value added tax (VAT) is interpreted in the establishment and development stages in the division. The
establishment of VAT based on where and by whom. VAT is given wide coverage to the evolution of Europe,
especially the European Union countries, including the further introduction of value added tax in the European Union, the reasons for the increasing popularity of its regions and recognizing the reasons for the spread of
the VAT, as well as European countries, the main value-added tax ( standard) rates are analyzed.
Key words: value-added tax, indirect tax, VAT establishment of VAT, the VAT to the invention, the object of taxation, the European Economic Community, the European Union, VAT, spreading the popularity of
VAT.
Vergilərin tarixi min illərlə ölçülür. Vergilər dövlətin yarandığı andan iqtisadi münasibətlərin zəruri
həlqəsi kimi çıxış edir və iqtisadi mədəniyyətin bir elementi kimi həm bazar, həm də qeyri-bazar təsərrüfatçılıq
tipi kimi bütün dövlət sistemlərinə xasdır. Hər bir dövlət institutu müxtəlif vergilərdən ibarət olan öz vergi
sistemini obyektiv olaraq formalaşdırmağa məcburdur. Minilliklər ərzində bütün dövlətlərin vergi sistemlərinin
mütləq elementi dolayı vergilər olmuşdur. Dolayı vergilər haqqında ilk mülahizələri qədim Çinin maliyyə
proqramı olan “Quan-tszı”-da tapmaq olar (b.e.ə. IV əsr). Bu proqram dolayı vergiləri cəmiyyət üçün ən ağıllı
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və faydalı hesab edirdi. XVIII əsrdə A.Smit qeyd edirdi ki, istehlak predmetlərinə qoyulan vergilər əhalinin
tələbini azaldaraq, istehsalın azalmasına səbəb olur, lakin bunlarsız dövlət lazımi gəlirləri əldə edə
bilməyəcəkdir.
Dolayı vergi nəzəriyyəsinin və təcrübəsinin inkişafı tamamilə yeni vergi növünün - əlavə dəyər
vergisinin (ƏDV-nin) yaranmasına gətirib çıxardı.
Əlavə dəyər vergisi (VAT-Value-Added Tax) ideyası 1920-ci illərdə alman sahibkarı Fon Simens
tərəfindən yaradılmışdır. Həmin illərdə daha geniş təkliflər, xüsusilə Adamsın müəllifi olduğu hesab-faktura
metodu əmələ gəldi. ƏDV-nin işlənib hazırlanmasında “ƏDV-nin atası” olan Moris Lore xüsusi töhfə
vermişdir. O, ƏDV-nin fəaliyyət sxemini təsvir etmiş və kaskad effektinin aradan qaldırılmasında ifadə
olunan dövriyyə vergisi qarşısında onun üstünlüklərini əsaslandırmışdır.
ƏDV-nin tanınması kifayət qədər zəif getmişdir. Bu verginin tətbiq olunmasında ilk cəhdlər Fransada
1920-ci illərdə və 1949-cu iildə Yaponiyada göstərilmişdir. Lakin müasir ƏDV-nin tərifinə ciddi uyğun gələn
vergi ilk dəfə 1948-ci ildə Fransada meydana gəlmişdir. Əmtəələrin yalnız istehsalı mərhələsində ilkin tətbiq
olunan və əsas vəsaitlərə görə ödənilmiş verginin ödənilməsini nəzərdə tutan bu vergi 1954-cü ildə həqiqi
istehlak vergisinə çevrildi və müasir ƏDV formasını aldı.
Qeyd olunduğu kimi ƏDV-nin ixtira olunmasında birincilik Fransaya məxsusdur. Bunun əsasında
dövriyyə vergisinin tutulması və tətbiqi metodikasının inkişafı durur ki, bu da ardıcıl olaraq üç mərhələdən
keçmişdir. Birinci mərhələ 1937-ci ildə dövriyyə vergisindən istehsalda vahid vergiyə keçirilməsi ilə əlamətdar
olmuşdur. İkinci mərhələ 1948-ci ildə ayrıca ödənişlər sisteminin yaradılması ilə əlaqədardır ki, buna uyğun
olaraq hər bir istehsalçı bir ay fərqlə onun aldığı dəst məhsulların qiymətinə daxil olan vergi çıxılmaqla öz
satışının ümumi məbləğindən vergi ödəyirdi. Üçüncü mərhələ 1954-cü ildə istehsalda vahid vergi əvəzinə
əlavə dəyər vergisinin vergi praktikasına tətbiqi oldu.
Tarixdə ilk dəfə ƏDV 10 aprel 1954-cü ildə Fransada tətbiq edilmişdir. Onun ixtirası Moris Loreyə
məxsusdur. Baxmayaraq ki, alman Vilhelm fon Simens bu konsepsiyanı 1918-ci ildə irəli sürmüşdür. Lakim
Moris Loredən fərqli olaraq ona bu konsepsiyanı həyata keçirmək nəsib olmamışdır. Moris Lore 1954-cü ildə
Fransanın iqtisadiyyat, maliyyə və sənaye nazirliyinin vergilər, rüsumlar və ƏDV üzrə Direktorluğunun
direktoru vəzifəsində işləyirdi.
O, ƏDV-nin fəaliyyət sxemini təsvir etmiş və onun dövriyyə vergisindən üstünlüklərini
əsaslandırmışdır. Lakin on ildən çox bir müddət ərzində ƏDVeksperimental qaydada, necə deyərlər, “lokal
variantda” tətbiq olunmuşdur. Onun tətbiq olunması üçün təcrübə poliqonu Fransanın Afrikadakı
müstəmləkəsi olan Kot-di Vuar (Fil dişi sahili) dövləti olmuşdur.
İstehsal sferası üçün ƏDV 1960-cı ildə Kot-di Vuarda, bir qədər gec Seneqalda qəbul edildi, bununla
belə ABŞ-ın Miçiqan ştatı 1953-cü ildə binesə vahid vergini – mühasibat hesablarına əsaslanan əlavə dəyər
vergisi variantını tətbiq etdi.
Avropa ölkələrində vergiqoyma obyekti qismində əlavə dəyər kimi belə bir göstəricinin tətbiqinin
zəruriliyi ümumi bazarın qurulması ilə şərtlənirdi.
Tarix belə bir nümunə tanımır ki, bu zaman vergi tez bir zamanda nəzəriyyə sahəsindən təcrübəyə keçdi
və istehlak vergiləri arasında dünyanın əksəriyyət ölkələrinin büdcəsində dominant yer tutdu.
1960-cı illərin sonlarından başlayaraq ƏDV-nin dünyada yayılması sürətləndi. 1967-ci ildə bu vergini
Braziliyə tətbiq edir və beləliliklə, ƏDV Cənubi Amerikaya daxil olur, həmin il onu Danimarka qəbul edir və
o, Avropanı əhatə edir. 70-ci illərdə ƏDV-nin yayılması ümumavropa xarakteri daşıyırdı
1957-ci ildə Romada Avropa İqtisadi Birliyinin (AİB) yaradılması haqqında müqavilənin imzalanması
sayəsində ƏDV geniş yayldı. Belə ki, bu müqaviləyə görə onu imzalayan dövlətlər ümumi bazarın yaradılması
mənafelərinə uyğun olaraq öz vergi sistemlərini ahəngdarlaşdırmalı idilər. 1967-ci ildə AİB Şurasının ikinci
direktivi ƏDV-ni Avropanın başlıca dolayı vergisi elan etdi və 1972-ci ilin sonuna qədər bütün birlik
ölkələrinə bu verginin öz vergi sistemlərinə daxil edilməsini tapşırdı. Qeyd edildiyi kimi, 1967-ci ildə
Danimarkada ƏDV tətbiq edilməyə başlandı, 1968-ci ildən AFR-də bu vergi tətbiq edildi.
Avropa ölkələrində əlavə dəyər vergisinin yayılmasını 1967-ci ildə qəbul edilmiş Avropa İttifaqının (Aİ)
I və III Direktivləri daha da sürətləndirdi. Bu Direktivləri ƏDV Aİ-nin üzv ölkələri üçün əsas dolayı vergi
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qismində və birliyə gələcəkdə daxil olmaq niyyətində olmaq istəyən ölkələr üçün vacib şərt kimi təsdiq
olundu.
1977-ci ildə AİB Şurasının altıncı direktivi ƏDV-ni müasir Avropa vergiqoyma sisteminin yekun bazası
kimi təsdiq edildi ki, bu da Avropada bu verginin tutulmasının vahid formaya salınmasına səbəb oldu. ƏDVnin vergiyə cəlb olunması mexanizminə son dəyişikliklər 1991-ci ildə altıncı direktivdə edildi və onun
müddəaları AİB üzv ölkələrinin bütün vergi qanunvericiliyinə daxil oldu.
ƏDV-nin yayılmasının geniş coğrafiyası onun həyat qabiliyyətini və bazar iqtisadiyyatına tələblərinin
uyğunluğunu təsdiq edir. Fransada bu günkü formada əlavə dəyər vergisi Beşinci Respublikanın №66 – 10
Qanununun qüvvəyə minməsi ilə tətbiq edilməyə başladı.
70-ci illərdə ƏDV-nin yayılması bütün AİB ölkələrini əhatə etdi. Buna AİB-in bütün üzv ölkələrində
əlavə dəyər vergisinin tutlmasını tənzimləyən hüquqi normaların unifikasiyası haqqında AİB-in 17 may 1977ci ildə qəbul etdiyi xüsusi direktiv xeyli səbəb oldu. Bu direktivdə ƏDVəsas dolayı vergi kimi təsdiq olundu və
1982-ci ilə qədər AİB-in bütün üzv ölkələri üçün onun mütləq tətbiqi müəyyən olundu. AİB-ə gələcəkdə daxil
olmaq niyyətində olan ölkələr üçün zəruri şərt ƏDV-nin fəaliyyətdə olan sisteminin mövcud olması idi.
ƏDV-nin geniş yayılmasına AİB-in müxtəlif qərarları təsir göstərdi. Bu qərarlarda ƏDV AİB-in üzv
ölkələri üçün əsas dolayı vergi kimi təsdiq olundu. Bu nüfuzlu Avropa Təşkilatına daxil olmağın zəruri şərti
fəaliyyətdə olan əlavə dəyər vergisi sisteminin mövcud olmasıdır. ƏDV-nin kütləviliyinin artmasının əsas
səbəblərinə aiddir:
- AİB-ə daxil olma imkanı;
- İstehlak vergiləri hesabına dövlət gəlirlərinin artması səyi. ƏDV digər vergilərlə müqayisədə büdcəyə
daxilolmaların xeyli artmasına səbəb olur;
- ƏDV vergi əməliyyatlarını operativ aparmağa imkan verir;
- ƏDV pərakəndə ticarətdə satış vergisi ilə müqayisədə, ayrı-ayrı əmtəə və xidmətlərin vergiyə cəlb
olunmasının güzəştli şərtlərinin yaradılması üçün daha səmərəlidir.
Bununla belə, ƏDV-nin kütləviliyinə baxmayaraq, xarici ölkələrin, o cümlədən Böyük Britaniyanın
təcrübəsi göstərir ki, bir çox hallarda ondan istifadə edilməsi kifayət qədər mürəkkəbdir və çoxsaylı əlavə
dəqiqləşdirmələr və ümumi qaydalardan istisnalar tələb edir.
1970-ci illərin sonuna qədər ƏDV hər yerdə sürətlə geniş yayıldı. Sonra isə onilliklər ərzində onun
tətbiqi sürəti zəiflədi, 1980-ci illərdə və 1990-cı illərdə isə yeni təkan aldı.
Cədvəl 1. Regionlar üzrə ƏDV-nin yayılması
(ƏDV-ni göstərilən ildə qəbul edən ölkələrin sayı)

İllər

2001
aprel
1989
1979
1969

Asiya-Sakit
Okean
regionu

Aİ üstəgəl
N
Norveç və
İsveçrə

Mərkəzi
Avropa,
Baltikyanı
ölələr və
MDB
ölkələri

Mərkəzi
Afrika və
Yaxın və
Orta Şərq

Şimali və
Cənubi
Amerika

Kiçik
adalar

27(43)

18(24)

17(17)

25(26)

6(21)

22(26)

8(27)

4
1
1

6
1
0

15
12
5

1
0
0

4
1
0

16
12
2

1
0
0

Saxarada
CənubiAfrika
ölkələri

Qeyd: Mötərizədəki rəqəmlər 1998-ci ilin sentyabr ayına hər bir regionda ölkələrin ümumi sayını
bildirir.
Cədvəldən göründüyü kimi, ilkin mərhələdə aşağıdakı ölkələr öndə gedirdi:
- Qərbi Avropa ölkələri (AİB-in satış vergisinin unifikasiya olunmuş forma kimi ƏDV-ni qəbul etmək
qərarından sonra);
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- Latın Amerikası ölkələri (Braziliyanın təşəbbüsünün ardınca)
1980-ci illərin sonundan bu verginin yayılması sürətlənir və onu aşağıdakı ölkələr tətbiq edirlər:
- Keçid iqtisadiyyatlı əksər ölkələr;
- Başlıca olaraq, Afrikada, eləcə də Asiya-Sakit Okean regionunda yerləşən çoxlu sayda inkişaf etməkdə
olan ölkələr;
- 1980-ci ilə qədər demək olar ki, ƏDV-ni qəbul etməyən kiçik adalar.
Hazırda dünyanın 137 ölkəsində ƏDV tətbiq olunur (2001-ci ilin aprelində 123 ölkə idi).
ƏDV daxilolmaları orta hesabla büdcənin bütün vergi daxilolmalarının 27%-ni və ÜDM-in 6%-ni təşkil
edir.
ƏDV-nin tətbiqi 80-90-cı illərim qlobal vergi islahatlarının əsas istiqamətlərindən biri idi. Dünyanın bir
çox ölkələrində ƏDV-nin bu qədər geniş yayılması və onun tanınması bütöv bir sıra səbəblərlə izah olunur:
1) Əksəriyyət dövlətlərdə ƏDV topdansatış ticarətdən vergilərin və kaskad dövriyyə vergilərinin əvəz
edilməsi qismində tətbiq olundu ki, bu vergilərin iqtisadi səmərəsi sərbəst xarakterə malik idi, yaxud istehsalın
şaquli inteqrasiyasını stimullaşdırırdı. ƏDV-nin istehlak vergisini qiymətlərə, istehsal və istehlakın
səmərəliliyinə istehlak seçiminə nisbətdə daha neytral etməyə imkan verir. ƏDV sistemi zamanı müəssisə və
təşkilatların alqıları yox (son qeyri-istehsal istehlakından başqa) ev təsərrüfatlarının istehlakı vergiqoymaya
məruz qalır.
2) ƏDV daha geniş vergi bazasına malikdir, belə ki, təkcə pərakəndə ticarət yox, həm də müəssisələrin
bütün qeyri-istehsal alqıları bu vergiyə cəlb olunur. Burada müəssisələr son istehlakçı kimi çıxış edirlər.
Verginin ödənilməsindən azad olan (lakin sıfır dərəcəyə malik olmayan) bütün fəaliyyət sferalarının
müəssisələrinin alqıları da vergiyə cəlb olunur.
3) ƏDV ərazi prinsipləri vasitəsilə beynəlxalq ticarət qiymətlərində vergi təhriflərini (səhvlərini)
azaltmağa imkan verir, yəni ya istehlakçıların qiymətlərini, ya da istehsalçıların qiymətlərini tarazlaşdırmağa
şərait yaradır.
4) Dünyada ən çox yayılmış metod – hesab-fakturadan istifadə etməklə əlavə metodla ƏDV-nin
tutulması – daha asan inzibatçılaşır və verginin ödənilməsindən yayınmaqla daha səmərəli mübarizə aparmağa
imkan verir, belə ki, belə bir sistem bir neçə ödəyici ilə istehsal-kommersiya tsikli iştirakçıları arasında hər bir
əmtəə (xidmət) üçün vergi öhdəliklərinin ümumi həcminin bölgüsünü təmin edir.
5) ƏDV-nin tutulmaası texnikasının istehsalın bütün mərhələlərində vergi yığımını təmin etməsi
səbəbindən vergiqoyma texnikasının bəzi mürəkkəbləşməsi zamanı pərakəndə ticarətin dövriyyəsi
dinamikasının konyuktura tərəddüdləri ilə əlaqədar vergi daxilolmalarının kəmiyyətinin sabitliyi artır.
Ciddi desək, sadalanmış dəlillər (arqumentlər) məhz ƏDV-nin tətbiq edilməsinin xeyrinə arqumentlər
deyil, çox güman ki, satışdan müxtəlif vergi növlərinin həmin anda tutulmasından imtina edilməsini
əsaslandırır. Federal ƏDV-nin olmadığı dünyanın ən böyük ölkələri (əhalinin sayına görə) –Hindistan və ABŞdır. Lakin bu ölkələrdə də son onilliklər ərzində federal satış vergisinin əlavə dəyər vergisi ilə əvəz edilməsi
haqqında intensiv diskussiyalar gedir.
ƏDV-ni tətbiq etməyən qalan ölkələri iki qrupa bölmək olar. Birinci qrupa əhalisinin sayı 27 milyon
nəfər olan ölkələr aiddir, lakin bu ölkələrin 30%-ində əhalinin sayı 500000 nəfərdən az əhali təşkil edir. Başqa
sözlə, bu dövlətlər ada dövlətlərdir. Belə ölkələrin iqtisadiyyatı üçün ƏDV-dən büdcəyə daxilolmalar görünür
ki, geniş vergi bazası ilə gömrük vergiləri ilə müqayisədə çox da vacib deyil. ƏDV-nin nisbətən az yayıldığı
ikinci qrup ölkələrə Şimali Afrikanın və Yaxın və Orta Şərqin dövlətləri aiddir. Bu ölkələrdə ƏDV-nin
olmaması müəyyən dərəcədə təbii resurslardan gələn gəlirlərin olması ilə izah olunur. Lakin bu ölkələrdə
büdcə gəlirlərinin müxtəlifləşməsi arzusu ƏDV-nin tətbiqinə gətirib çıxara bilər.
ƏDV-nin dərəcələri müxtəlif ölkələrdə müxtəlif ölkələrdə fərqlənir. 1989-cu ildən Fransada üç vergi
dərəcəsi – tütün və alkoqollu içkilərə 28%, 18,6% (əsas dərəcə) və 5,5% (azaldılmış dərəcə) fəaliyyət göstərir.
Avstriyada ƏDV-nin əsas dərəcəsi 20%-dir. Lakin ƏDV-nin maksimum dərəcəsi (avtomobillərə - 32%) və
minimum dərəcəsi (mənzil haqqı, məhsullar – 10%) mövcuddur.
Ümumiyyətlə, Aİ (Avropa İttifaqı) üzvü olan hər bir dövlətin milli qanunvericiliyi Aİ-nin 2006/112
direktivində əks olunan ƏDV haqqında Aİ qanununun müddəalarına uyğun olmalıdır. Bu direktiv əsas
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çərçivələri müəyyən edir, Aİ üzvü olan dövlətlərə vergi üzrə qanunvericiliyin reallaşmasında müəyyən
çevikliyə imkan verir. Məsələn, Aİ üzvü olan ölkələrdə ƏDV dərəcələri müxtəlifdir. Lakin direktivdə deyilir
ki, ƏDV-nin minimum həcmi15% olmalıdır və bir və ya iki qrup ya iki qrup əmtəələr 5%-dən aşağı olmayan
dərəcəyə malik ola bilər. Bəzi dövlətlər bəzi əmtəələrə sıfır dərəcə tətbiq edir – bu onların Aİ-yə daxil olma
zamanı razılığıdır.
Ümumiyyətlə, bəzi ölkələrdə ƏDV-nin əsas (standart) dərəcələri belədir: Macarıstan – 27%, Danimarka
– 25%, İsveç – 25%, Fransa – 19%, Norveç – 23%, İtaliya – 19%, Almaniya – 19%, Böyük Britaniya – 15%,
İspaniya – 16%, Yunanıstan – 18%, Belçika – 21%, Niderland -17,5%, Malta – 18%, Lüksemburq -15%,
Finlandiya – 12%, Portuqaliya – 18%, Rusiyada – 18%, Azərbaycanda 18%, Ukraynada – 17% və s.
Yaponiyada – xarici ölkələrdə tətbiq olunan ƏDV-nin ən aşağı dərəcəsi – 3% təşkil edir.
ƏDV-ni vergi sisteminə daxil edən ölkələrdə 0 (sıfır) dərəcə tətbiq edirlər. 0 (sıfır) dərəcəsi o deməkdir
ki, vergi ödəyicisi onun aldığı xammal və materialların dəyərinə daxil olan ƏDV-nin bütün məbləğini vergi
ödə\yicisindən geri almaq hüququna malikdir. Aİ ölkələrində sıfır dərəcəsi hər şeydən əvvəl ixrac mallarına
tətbiq olunur.
Hindistanda ƏDV 2005-ci il 1 aprel tarixdən vergiqoyma sistemində tətbiq edilir. Hindistanın 28 ştatının
8-də bu vergi tətbiq edilmir. ƏDV-nin 5% vahid dərəcə və 12,5% ölçüsü Hindistanın bütün ərazisində
mövcuddur.
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BEYNƏLXALQ KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNDƏ SIĞORTA RİSKLƏRİNİN RİYAZİ
MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
Məqalədə beynəlxalq kommersiya fəaliyyətində sığorta riskləri şərh edilmiş, sığorta risklərinin riyazi
modelinin təsviri verilmişdir. Eyni zamanda sığorta risklərinin qiymətləndirilməsində kollektiv risk
nəzəriyyəsinin rolu tədqiq edilmişdir.
Açar sözlər: sığorta riski, beynəlxalq kommersiya fəaliyyəti, riyazi modelləşdirmə, kollektiv risk,
sığortaçının ödəmə qabiliyyəti, ehtimal nəzəriyyəsi, sığorta hadisəsi, Puasson paylanması, sığorta portfeli,
modelin həssaslığı.
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MATHEMATICAL MODELLING OF INSURANCE RISKS
IN THE INTERNATIONAL COMMERCIAL ACTIVITY
In the article it is interpreted about insurance risks in the international commercial activity and given
the description of mathematical modelling of insurance risks. Futhermore, the role of the collective risk theory
for insurance risk assessment is researched.
Keywords: insurance risk, international commercial activity, mathematical modelling,collective risk
theory, solvency of insurer, probability theory,insurance event, Puasson distribution, insurance
portfolio,model sensitivity
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Магистр, Бакинский Государственный Университет
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ РИСКОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены страховые риски в международной коммерческой деятельности и
описаны математическое моделирование страховых рисков. Одновременно исследована роль теории
коллективного риска .
Ключевые слова: страховые риски, международная коммерческая деятельность,
математическое моделирование, коллективный риск,платежеспособность страховщика,теория
вероятности,страховый случай,распределение пуассона,страховой портфель,чувствительность
модели
Sığorta risklərini qiymətləndirmək üçün bir qayda olaraq əsas olan iki amilin xarakteristikası
araşdırılır.Bunlar 1) sığorta hadisələrinin sayı və ya baş vermə tezliyi,intensivliyi (ing. frequency) 2)sığorta
hadisəsi zamanı yaranmış zərərin məbləğlə ifadəsi.(ing. severity).Ümumilikdə, xırda kommersiya fəaliyyəti
üçün sığorta hadisələrinin tez-tez baş verməsi lakin kiçik zərər məbləğləri ilə müşahidə olunması halları
xarakterikdir.Orta və iri kommersiya fəaliyyətində isə sığorta hadisəsi əsasən çox kiçik ehtimalla baş
verir.Buna səbəb isə belə kommersiya fəaliyyətində sığorta hadisəsinin meydana gəlmə riskinin demək olar
ki,sıfıra yaxın olması, təhlükəsizlik tələblərinin daha güclü olması,qarşı tərəflərin məsuliyyəti daha ciddi
formada dərk etməsidir.Lakin kiçik ehtimalla baş verə biləcək sığorta hadisəsi nəticəsində yaranmış zərərin
dəyəri milyonlarla ölçülür.Məsələn, aviareyslərlə əlaqəli kommersiya fəaliyyətində baş verə biləcək sığorta
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hadisəsiyüksək aviasiya təhlükəsizliyi,pilotların təcrübəliliyi və digər əvvəlcədən görülmüş ciddi tədbirlər
hesabına çox kiçik ehtimalla baş verir, lakin hadisə baş verdikdə sığorta şirkəti çox böyük həcmdə sığorta
ödənişi vermək məcburiyyətindəqalır.Aydındır ki,aviareys üçün istismar olunan hava nəqliyyatı vasitəsinin
qiyməti,kabin içərisində əyləşən pilotların eyni zamanda salonda əyləşmiş sərnişinlərin həyat və sağlamlığı
eləcə də yüklənmiş malların dəyəri sığorta hadisəsi baş verərkən zərərin nə dərəcədə böyük olması barədə ilkin
təsəvvür yaradır.
Sığorta risklərinin riyazi qiymətləndirilməsini təmin etmək üçün sığortaçı yuxarıda qeyd edilən hər iki
faktoru modelləşdirir.Mikroiqtisadi səviyyədə kommersiya fəaliyyətindən fərqli olaraq beynəlxalq kommersiya
fəaliyyəti daha mürəkkəb operativ-təşkilati iqtisadi sistem olduğundan burada aşağıdakı prinsiplər də
sığortalanmanın xarakterinə keyfiyyət dəyərini əlavə etməklə mütləq şəkildə əsas tutulur:
1. Kommersiya tərəflərininmilli suverenliyə tam hörmət etməsi və milli-iqtisadi təhlükəsizlik tələblərinin
təmin olunması
2. Təbii resurslar, maddi dəyərlilər və iqtisadi fəaliyyət üzərində kommersiya tərəflərinin fəaliyyət
göstərdiyi ölkə hüdudları çərçivəsində qanuna zidd olmayan əməlləri
3. Kommersiya fəaliyyətinin nəticəsinin daxili və hökumətlərarası işlərə müdaxilə imkanına yol
verməməsi
4. Beynəlxalq kommersiya əməkdaşlığı çərçivəsində dövlətin beynəlxalq firmanın fəaliyyətinə nəzarət
etmə və onunizamlama hüququnun olması;
5. Beynəlxalq hüquqdan istifadə edilməsi, qanuni fəaliyyətin və ədalətli rejim prinsipinin müdafiə
olunması.
Beynəlxalq kommersiya fəaliyyətində sığorta risklərinin riyazi modellərinin işlənib hazırlanması və
alınan qiymətin təhlili istiqamətində aşağıdakı əsas mərhələləri qeyd etmək olar :
1. Məqsədin qoyuluşu və xüsusiyyətləri
2. Modelin mürəkkəblik dərəcəsinin təyini
3. Modelin alqoritmik strukturunun yaradılması vəproqramlaşdırılması
4. Modelə daxil olan parametrlərin identifikasiyası
5. Modelin mövcud vəziyyəti dolğun əks etdirməsinin (adekvatlığının) yoxlanılması
6. Modelin ilkin və növbəti sınağı
7. Modelin həssaslığının təhlili
Məqsədin qoyuluşu və xüsusiyyətləri. Riyazi modelin işlənməsini qarşıya qoyulan məqsədin təyin
olunmasından və həll ediləcək məsələlərin təhlilindən başlamaq lazımdır. Bu mərhələdə sığorta risklərini təşkil
edən xarakterik elementlər əsas plana çıxır və təfsilatı ilə beynəlxalq kommersiya fəaliyyətində sığorta riski
təsvir olunur.
Kommersiya fəaliyyətində sığorta risklərinin xarakterik elementləri dedikdə kommersiya fəaliyyəti
zamanı təhlükəyə məruz qala biləcəkhəssas elementlərin yəni tərkib hissələrinin məcmusu nəzərdə
tutulur.Beynəlxalq kommersiya fəaliyyətində sığorta risklərinin modelləşdirilməsi üçün aşağıdakı xarakterik
elementlərin həssaslıq dərəcəsinə diqqət yetirmək son dərəcədə vacibdir : 1) Biznesin yerləşmə mövqeyi
2)Kommersiya fəaliyyətində ticarətin reallaşdırılma forması3) Kommersiya fəaliyyətinin xarakteri
4)Kommersiya müqaviləsində nəzərdə tutulan anlaşmanın şərtləri 5) Kommersiya fəaliyyətinin həcmi 6)
Kommersiya fəaliyyəti iştirakçılarının habelə biznes sahiblərinin təcrübəsi 6) Kommersiya əməliyyatının icra
olunduğu məntəqələrin təhlükəsizlik şəraiti 7) Keçmişdə analoji kommersiya əməliyyatı zamanı baş vermiş
zərərlərin sayı və məbləği 8)Kommersiya tərəfləri qismində çıxış edən şirkətlərin məxsus olduğu ölkələrin
hərbi,iqtisadi-siyasi müstəvidəmünasibətlərinin kəskinkəşməsi imkanlarının olub-olmaması 9)Kommersiya
əməliyyatlarının icra olunduğu ərazidə sanksiyalaşmanın və ya preferensiyalar xüsusiyyətlərin olması imkanı.
Xüsusi hallarda aşağıdakı nüanslar da nəzərə alınır : 1)Kommersiya əhəmiyyətli bina,tikili və qurğuların alışıb
yanma dərəcələri 2) Elektrik həmçinin qaz şəbəkəsinin quruluşu 3) Binalar və əhəmiyyətli qurğular arası
məsafələr 4) Kommersiya əməliyyatının baş tutduğu ərazidə məskunlaşmanın səviyyəsi 5) Şəxsi və ictimai
asayişin səviyyəsi 6) Müqavilə predmeti olan xüsusi mallar haqqında mənşə habelə keyfiyyət sertifikatların
olub-olmaması
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Modelin mürəkkəblik dərəcəsinin təyini. Bu mərhələdə modelləşdirmənin mürəkkəblik səviyyəsinin
seçilməsi problemi tədqiqatçı qarşısında ortaya çıxır.
Sığorta riskləri üçün modelin mürəkkəblik dərəcəsini seçmək bir qədər qəliz məsələdir.Aydındır
ki,beynəlxalq kommersiya fəaliyyətində sığorta risklərini modelləşdirərkən prosesə təsir edən bütün faktorları
nəzərə almaq mümkün olmur.Əsasən zərər sayı və məbləği üzərində qurulan modeldə zərər sayına və
məbləğinə təsir edə biləcək ən əhəmiyyətli faktorlar modelə daxil edilir,digər faktorların təsiri isə nəzərə
alınmır və ya çox zəif olaraq qəbul edilir.Digər bir məsələ isə təsir edən faktorların kəmiyyət xüsusiyyətinə
malik olmasının zəruri olmasıdır.Ümumiyyətlə,mürəkkəblik səviyyəsinin seçilməsi riyazi modelçinin
fərziyyələrinə əsaslandığından bir qayda olaraq subyektiv xarakterə malik olur.
Modelin alqoritmik strukturunun yaradılması və proqramlaşdırılması. Mürəkkəb sistemlərdə baş
verən proseslərin riyazi tənliklərinin həlli və onların vasitəsilə aparılan hesablamaların həyata keçirilməsi
ancaq elektron-hesablayıcı maşınlardan (EHM) istifadə etməklə mümkündür.
Bu mərhələdə riyazi tənliklər vasitəsi ilə model riyazi cəhətdən təsvir olunur və modelə daxil edilən
parametrlərin paylanma funksiyaları vasitəsi ilə səpələnməsi araşdırılır.Modelin mürəkkəblik səviyyəsindən
asılı olaraq riyazi tənlik düzxətli,kvadrat,eksponensial,qeyri-xətti və digər formalarda ifadə oluna
bilər.Mürəkkəblik səviyyəsi yüksək olan riyazi tənlikləri həll etmək çətinləşdiyindən bu zaman EHM-lərdən
istifadə etməklə tətbiqi kompyuter proqram təminatları vasitəsilə həmin tənliklər həll olunur.
Modelə daxil olan parametrlərin identifikasiyası. Modelin işlənməsi prosesinin ən vacib
mərhələlərindən biri, onun parametrlərinin əsaslandırılmış qiymətlərinin təyin olunması və yaxud
identifikasiyasıdır. İdentifikasiya termini modelin elə keyfiyyətcə yoxlanılmasına nisbətən istifadə edilir ki,
modelləşdirilən kəmiyyət real sistemdə müşahidə olunan kəmiyyəti düzgün təsvir etsin. Bu vaxt EHM-də
ədədi eksperimentlər aparmaqla modelin standart və yaxud ideal şəraitdə reaksiyasını tədqiq edir. Modelin
parametrlərinin identifikasiyasında, onun işlənməsində istifadə olunan eksperimental məlumatlar kifayətdir.
Modelə daxil olan olan parametrlərin xüsusiyyətləri araşdırılır.Daha sonra isə kompyuter proqram
təminatı vasitəsi ilə təsadüfi qiymətlər verilməklə nəticə dəyişəninin qiymətləri aydınlaşdırılır.Hansı
parametrin nəticənin alınmasına daha ciddi təsir göstərdiyini bilmək də həmçinin bu mərhələnin ən əsas
xüsusiyyətlərindən biridir.
Modelin mövcud vəziyyəti dolğun əks etdirməsinin (adekvatlığının) yoxlanılması. Bu prosesdə
adətən model vasitəsilə alınan qiymətlərin asılı olmayan eksperimentlərin, yəni modelin işlənməsində istifadə
olunmayan eksperimental məlumatların nəticələrinə uyğunluğu, həmçinin də modelin dəqiqliyi yoxlanılır.
Modelin yoxlanılması onun identifikasiyasında istifadə edilməyən müşahidə və eksperimental məlumatlar
əsasında həyata keçirilməlidir. Yoxlama üçün lazım olan məlumatların tərkibində ümumiyyətlə bir sıra
dinamiki xarakteristikalar olmaya da bilər. Ən əsası da odur ki, modelləşdirilən sistemin çıxış nəticələri verilən
amillər üzərində müşahidələrin və ölçmələrin nəticələri ilə uyğun gəlsin.
Modelin ümumilikdə real prosesi təsvir edə bilməsi və etibarlı nəticələr alması bu cəhətdən çox
vacibdir.Həmçinin bu mərhələdə modelə daxil edilməyən parametrlərin real nəticələrin alınmasına təsiri
araşdırılır.
Modelin ilkin və növbəti sınağı. Bu mərhələyə modelin özünü aparmasının təhlilini və onun həssaslıq
təhlilini daxil etmək olar. İlkin sınaqda baxılan prosedurlar modelin adekvatlıq diapazonunun və dəqiqlik
dərəcələrinin nəzərə çarpacaq formada yaxşılaşdırılmasına, həmçinin modelin müxtəlif elementlərinin onun
özünün aparılmasının formalaşmasının rolunun təyin edilməsinə və beləliklə, mürəkkəb modellərin
sadələşdirilməsinin obyektiv əsasının təyin olunmasına kömək edirlər.
Modelin növbəti sınağı dedikdə artıq risklərin gözlənilən nəticələrini almağa imkan verən şəraitin
yoxlanılması başa düşülür..
Modelin həssaslığının təhlili. Modelin ilkin sınaq dövrlərindən başlayaraq, onun işlənməsinin müxtəlif
mərhələlərində həssaslıq təhlili lazımi və faydalı ola bilər. Həssaslığın ilkin təhlili real sistemin özünü
aparmasının təqlidi üçün əhəmiyyətsiz olan dəyişən kəmiyyətlərin aşkar olunmasına imkan verir.
Modelləşdirmə prosesi yekunlaşdıqdan sonra qısa və uzunmüddətli proqnozların verilməsi baxımından
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həssaslıq testlərinin aparılması çox vacibdir.Məsələn,parametrlərin real qiymətindən 1% dəyişmə ilə nəticə
dəyişəninin hansı formada dəyişməsi araşdırılır.Aydındır ki,bu hal sığorta biznesinin davam etdiyi dövrdə daha
əhəmiyyətlidir və müxtəlif intervallarla testlər şəklində aparılır.Bir qayda olaraq modeldə iştirak edən
dəyişənlərin hissəvi törəmələri tapılmaqla həyata keçirilir.
Model vasitəsilə ədədi eksperimentlərin aparılması hər hansı bir sistemin riyazi modelləşdirilməsinin
son mərhələsidir və bu vaxt böyük miqdarda məsələlər həll etmək olar.
Kommersiya fəaliyyətində sığorta risklərini qiymətləndirmək üçün kollektiv risk nəzəriyyəsi
modellərindən istifadə olunur.Belə ki,burada əsas məqsəd kommersiya fəaliyyətinin bütün elementlərini
vəhdət halında modelləşdirməkdir.Kollektiv risk nəzəriyyəsi 2 əsas problemi ortaya qoyur : 1) Ümumi
zərərlərin götürülmüş zaman intervalında bütün portfel üzrə paylanma funksiyasını təyin etmək 2) Risklər üzrə
nəzərdə tutulan ehtiyatın tükənməsi, ehtiyatın iflasa uğraması ehtimalı, yəni kommersiya proyektinin son
dərəcədə potensial təhlükə ilə qarşılaşması nəticəsində yaranan maksimal zərərin sığortaçı tərəfindən qarşılana
bilməməsi və ya sığortaçının ödəmə qabiliyyətinin tamamilə sıradan çıxması, ”dağılması” ehtimalı. ( ing. Ruin
theory)
İlkin olaraq ümumi zərərləri F(x) funksiyası ilə işarə etsək və zərərlərin ümumi məbləğinin x-i
üstələməyəcəyini hesab etsək onda F(x)=Pr(X<=x) funksiyası kumulyativ paylanma funksiyası şəklində
olar.Ümumi zərərlərin sabit zaman intervalında özünü necə aparmasına baxmaq üçün zaman şkalasını
dəyişmək məqsədəuyğundur.Təqvim şkalası əvəzinə zaman vahidi olaraq əməliyyatın həyata keçirilmə
şkalasını istifadə etmək olar.Məsələn,xüsusi risk situasiyasında 1 il ərzində 250 zərərin olması nəzərdə
tutulursa bu halda 250 əməliyyat zaman vahidi 1 il üçün təbii zaman intervalına bərabər hesab olunur.Zaman
şkalasının belə dəyişikliyi o deməkdir ki,müddət ərzində baş verə biləcək zərərlər kommersiya əməliyyatının
baş vermə zamanının müddət mənasında uzunluğuna bərabərdir.
Fundamental olaraq kollektiv risk nəzəriyyəsinin fərziyyələri aşağıdakı şəkildədir :
a) t zamanından t+Δt zamanına kimi çox kiçik kommersiya əməliyyatı zamanı bir sığorta hadisəsinin
yəni zərərin baş vermə ehtimalı təxminən Δt yə bərabərdir
b) Həmin intervalda birdən çox zərərin baş vermə ehtimalı təxminən 0-a bərabərdir
Ümumi zərərlərin bir-birindən asılı olmayaraq baş verməsi və yuxarıdakı fərziyyələri əsas tutaraq t
zaman müddətində kommersiya əməliyyatı zamanı baş verəcək sığorta hadisələrinin sayı t parametri ilə ifadə
olunmuş Puasson paylanması şəklindədir.t-zərərlərin gözlənilən sayıdır.Lakin qeyd etmək lazımdır
ki,zərərlərin məbləğinin Puasson paylanması ilə paylandığını yuxarıda fərziyyələrə əsasən iddia etmək olmaz.
İndi isə zərərlərin məbləğini modelləşdirək.Tutaq ki, z-porfel üzrə individual olaraq götürülmüş
müqavilə üzrə zərərin pul vahidi ilə ifadəsidir və ya məbləğidir.Yuxarıdakı qayda ilə hesab edirik ki,zərərin
məbləği z-i keçə bilməz.yəni F(z)=Pr(Z<=z).Lakin bu halda əlverişli olsun deyə biz P(z)-i bir sığorta
hadisəsinin artıq baş verdiyini nəzərimizdə tutmaqla z-in şərti paylanması hesab edəciyik.Portfeldə n-sayda
müqavilənin zərərlərini nəzərə alsaq onda Pn*(x) funksiyası ilə ümumi zərərlərin məbləğini işarə etmiş
olarıq.Aydındır ki, x=z1+z2+...+zn.Bu halda Pn*(x) funksiyası P(z) funksiyasının n-ci dərəcədən bükülmüş
funksiyası (ing. convolution function) hesab oluna bilər. İndi isə hesab edək ki, X(t) funksiyası t zamanı
ərzində götürülmüş portfeldə baş verə biləcək zərərlərin məbləğidir və F(x,t) ikidəyişənli paylanma
funksiyasıdır.Belə olan halda F(x,t)= Pn*(x) bərabərliyi n sayda zərərin baş verməsi halında və həmin n sayda
zərərin t zamanında baş verəcəyi şərtləri halında doğrudur.Zərərlərin saylarının Puasson paylanmasını
xatırladaraq bizim halda F(x,t) aşağıdakı funksiyaya çevrilir.
∞

𝐹(𝑥, 𝑡) = ∑
𝑛=0

𝑒 −𝑡 𝑡 𝑛
∗ 𝑃𝑛∗ (𝑥)
𝑛!

Əgər axırıncı qeydə alınan zərər 𝝂 məbləğinə bərabərdirsə,deməli yerdə qalan digər zərərlər x- 𝜈
məbləğinə bərabər olacaq.Belə olan halda 𝑃𝑛∗ (𝑥) funksiyasını aşağıdakı şəkildə ifadə etmək olar :
∞

𝑃𝑛∗ (𝑥)=∫−∞ 𝑃𝑛−1 ∗ (𝑥 − 𝜈) ∗ 𝑝(𝜈)𝑑𝜈
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İşarələmələrlə p1=μ(z) yəni z-in riyazi gözləməsi , p2 isə ikinci moment olduğunu nəzərə alsaq bu halda
E(X(t))=p1*t və Var(X(t))=p2*t olar.Əgər faiz dərəcəsini nəzərə almasaq kommersiya əməliyyatının
sığortalanması üçün sığortaçının almalı olduğu xalis sığorta haqqı (ing. net premium) zərərlərin gözlənilən
dəyərinə bərabər olacaq.Yəni belə olan halda yuxarıda qeyd olunan kimi E(X(t))=p1*t olduğundan sığortaçının
t zaman kəsiyində kommersiya əməliyyatının sığortası ilə bağlı əldə etməli olduğu sığorta haqqı p 1*t
olacaqdır.Sığortaçının bu portfel üzrə yekun əldə edəcəyi fayda və ya zərəri Y(t) ilə işarə etsək Y(t) xalis
sığorta haqqı ilə ümumi zərərlərin fərqinə bərabər olacaq :
Y(t)=p1*t-X(t)
Kollektiv risk nəzəriyyəsində kütləvi zərərlərin baş verməsi halında sığorta şirkətinin risklər üzrə
nəzərdə tutduğu ehtiyatların tükənməsi və ödəmə qabiliyyətinin tamamilə sıradan çıxması ən aktual
məsələlərdən biridir.
Yuxarıda yazılanların davamı olaraq t zaman kəsiyində kommersiya əməliyyatının getdiyini hesab
edib,sığorta şirkətip1*t xalis sığorta haqqına sığorta riski ilə bağlı təhlükəlilik həddini yəni risk səviyyəsini
neytrallaşdırmaq üçün λt yükləmənin (ing. safety margin) tətbiq etdiyini,başlanğıc zaman anına sığortaçının
“u” risk ehtiyatına malik olduğunu nəzərə alaraq və t zamanında U(t) risk ehtiyatı aşağıdakı şəkildə
hesablanacaqdır :
U(t)=u+p1*t+ λ*t-X(t)=Y(t)+u+ λ*t
Əgər U(t) funksiyası t zamanında mənfi qiymət alarsa sığorta biznesinin dağıldığı yəni ödəmə
qabiliyyətinin iflasa uğraması müşahidə olunacaqdır.
Y(t)+u+ λ*t <0 => Y(t)<-u- λ*t
Bundan sonra əsas məsələ sığortaçının ödəmə qabiliyyətinin olmaması probleminin baş vermə
ehtimalını həll etməkdir.Lakin bunun üçün ilk növbədə t=h,t=2h , t=nh zaman kəsiyində (T-h<nh<T şərti
daxilində ) və aşağıdakı şərtlərin birini və ya bir neçəsini nəzərdə tutmaqla ödəmə qabiliyyətinin olmaması
probleminin baş vermə ehtimalı hesablanır :
1) u parametrinin müxtəlif dəyərlərə malik ola bilməsi
2) t zaman kəsiyində λ təhlükəsizlik yükləməsinin sabit və ya dəyişkən olması
3) T zaman kəsiyi sonlu və ya sonsuz olması
4) h sonlu olması və ya 0-a yaxınlaşması
Həmçinin burada ,φ (u) risklər üzrə ilkin ehtiyatı u olan və t zamanında U(t) risk ehtiyatının mənfi
qiymət alması ilə nəticələnəcəyi hadisənin ehtimalıdır.Beləliklə, Φ(u,T) ödəmə qabiliyyəti riskinin yaranma
hadisəsinin T zamanından əvvəl baş verəcəyinin ehtimalıdır.0<t<T şərti daxilindəΦ(u,T) funksiyasının
qiymətini hesablamaqla ödəmə qabiliyyətinin zaman intervalları arasında dəyişmə xarakteri öyrənilir.
Ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki,sığorta şirkəti riyazi modelləşmənin imkanlarından istifadə edərək
kommersiya əməliyyatı üzrə yaranacaq riskin sığortalanması məqsədilə ilk növbədə sığorta haqqlarını daha
sonra riskin təhlükəlilik səviyyəsini həmçinin bu riskin qarşılanması üçün saxlamalı olduğu ehtiyatın
səmərəliliyini effektiv şəkildə hesablamış olur.
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VƏ XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN İNKİŞAFI
Bu məqalədə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının əsas xüsusiyyətləri əks etdirilib. SSR İttifaqı
dağılandan sonra iqtisadiyyatın təkmilləşdirməsi üçün fikirlər bildirilib. Xarici iqtisadi əlaqələrin
genişlənməsinin perspektivləri araşdırılıb.
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МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В данной статье отражены основные характеристики национальной экономики Азербайджана.
Были предложены идеи развития экономики после развала Советского Союза, а также были рассмотрены перспективы расширения международных экономических отношений.
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FORMATION OF THE NATIONAL ECONOMY OF AZERBAIJAN AND DEVELOPMENT
OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
This article describes the main characteristics of the national economy of Azerbaijan. Ideas were proposed development of the economy after the collapse of the Soviet Union, as well as discussed the prospects for
the expansion of international economic relations.
Key words: national economy, customs, foreign economic relations, the national customs policy
Azərbaycan Respublikası tarixində ikinci dəfə özünün dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra özünün
sərbəst gömrük siyasətini reallaşdırmağa başladı. Lakin bu istiqamətdə bir sıra çətinliklər mövcud idi.
Əvvələn, Azərbaycan Respublikasında ölkənin bütün sərhədlərini əhatə edə bilən gömrük şəbəkəsi yox idi.
İkincisi, keçmiş SSRİ-nin tərkibində olduğu illərdə vahid gömrük siyasəti həyata keçirildiyi üçün milli gömrük
siyasəti yaranmışdı. Üçüncüsü, milli gömrük kadrların sayı olduqca az idi və qısa müddət ərzində belə kadrların hazırlanması üçün lazımı qanunvericilik yox idi. Dördüncüsü, Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsi Ermənistan separatçı hərbi birləşmələrinin işğalı altında olması, bu işlərin vaxtında başa çatdırılmasına mane
olmuşdur. Beşincisi, tədris bazasının təşkili üçün dərslik və tədris vəsaitləri, eləcə də ixtisaslı pedaqoji işçilər
demək olar ki, yox dərəcəsində idi.
Yuxarıdakı mülahizələrə bir qədər də aydınlıq gətirək. Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyası
və Gürcüstan Respublikası ilə olan dövlət sərhədləri şəffaf olduğu üçün bu, indi də müəyyən problemlər
yaradır. Ermənistan ölkəmizin nəinki 20 faizə yaxın ərazisini, hətta İran İslam Respublikası ilə olan dövlət
sərhədinin 100 km-dən çox hissəsini işğal altında saxlayır. Bu isə ölkənin gömrük orqanlarına, ölkənin bütün
gömrük ərazisinə nəzarət imkanlarına kifayət qədər əngəllər yaradır.
Keçmiş SSR İttifaqı unitar federasiya quruluşuna malik olduğuna görə, müttəfiq respublikaların heç bi-
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rində sərbəst gömrük siyasəti mövcud olmamışdır. Sərt imperiya siyasəti bütün respublikaları sərbəst gömrük
siyasəti yeritməkdən məhrum etdiyi üçün milli gömrük siyasətinin formalaşdırılmasına xeyli vaxt itirmək
lazım gəlmişdir. Beləliklə, keçmiş müttəfiq respublikaların milli gömrük siyasətinin yoxluğu hər hansı praktikanın formalaşmasının qarşısını almışdır (3, 105).
Müstəqillik əldə edən ölkəmiz bütün sadalanan çətinliklərə baxmayaraq, milli iqtisadiyyatın inkişaf
etdirilməsi, eləcə də tənzimlənməsi ilə eyni vaxtda gömrük orqanlarının müstəqil strukturlarının təşkili və
fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirdi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) 1992-ci ildə
Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin gərgin səyi nəticəsində öz təşkilinə nail oldu. Məhz Ümumilli liderin şəxsi
diqqəti nəticəsində gömrük işinin təşkili üçün lazım olan bütün siyası addımlar atıldı. Bu ənənə bu gün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti dahi H.Ə.Əliyevin layiqli davamçısı Cənab İlham Əliyev tərəfindən
uğurlu davam etdirilir və bu istiqamətdə tarixi uğurlar qazanılmışdır.
Göstərmək zəruridir ki, Azərbaycanın iqtisadi həyatında xarici ticarət əlaqələrinin, eləcə də bu əlaqələrin
inkişaf etdirilməsinin mühüm rolu vardır. Məlumdur ki, ölkənin milli iqtisadiyyatı onun quracağı xarici ticarət
və xarici iqtisadi əlaqələrin etibarlı sistemdən çox asılıdır. Nəzərə alınsa ki, Azərbaycan inkişaf etməkdə olan
digər ölkələr kimi iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi və dünya təsərrüfatı əlaqələri sisteminə inteqrasiya məsələsini paralel şəkildə həll etmək niyyətindədir, bunun nə qədər əhəmiyyət kəsb etdiyinə əlavə şərhə
ehtiyac yoxdur. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, müasir dünya ticarəti sistemi bütün ölkələrə qarşı xarici siyasətin
sərt tələblərini və məhdudlaşdırılması təkliflərini irəli sürür. Ədəbiyyatda göstərildiyi kimi bu səbəbə görə inkişaf etməkdə olan hər hansı dövlətdə milli iqtisadiyyatın struktur cəhətdən tənzimlənməsinin təmin olunması
son dərəcə vacib və zəruridir (5,142).
Milli istehsalı qorumaq üçün iqtisadiyyatın strukturunun yüksəldilməsinə, inkişafın strateji
istiqamətlərində ehtiyatların mərkəzləşdirilməsinə, bəzi istehlak mallarının ucuzlaşdırılmasına, Azərbaycan
mallarına xarici bazarların açılmasına və s. nail olmaq lazımdır. İstehsalın və istehlakın milli struktur xüsusiyyətləri, iqtisadi inkişaf səviyyəsi və digər amillərin xarici ticarətin tənzimlənməsi sisteminə kompleks yanaşma
tələb edir. Xarici ticarətin tənzimlənməsi isə idxal-ixrac əməliyyatlarına xüsusi dövlət nəzarəti tələb edir ki, bu
da bilavasitə gömrük işinin təşkili ilə bağlıdır.
Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşması ilə bağlı məsələnin təhlilinə keçməzdən əvvəl qısa
şəkildə gömrük işinin təşkili üzərində dayanmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Nəzərə almaq lazımdır ki,
gömrük işinin mahiyyəti və strukturunun izahı və əsaslandırılması yalnız konseptual-nəzəri deyil, həm də praktiki məsələdir və bu, qanunvericiliyin tətbiqi nöqteyi-nəzərindən təcrübi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan
Respublikası Gömrük Məcəlləsinin I maddəsinə uyğun olaraq gömrük işi dedikdə, bütünlükdə gömrük
siyasəti, habelə mal və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirilməsi
qaydaları və şərtləri, gömrük ödənişlərinin alınması, gömrük rəsmləşdirilməsi, gömrük nəzarəti və gömrük
siyasətinin həyata keçirilməsinin digər vasitələri başa düşülür.
Göstərmək zəruridir ki, gömrük hüquq normalarının tətbiqinin məkan hüdudlarının müəyyənləşdirilməsi
üçün “gömrük sərhədi” məfhumundan istifadə olunur. Bu cəhətdən terminologiyanın işlədilməsi və ondan istifadə şərtlərinə əməl edilməsinin mühüm nəzəri-praktiki əhəmiyyəti vardır. Beləliklə, gömrük sərhədi dedikdə,
gömrük ərazisinin perimetrləri – bu ərazinin konturlarının hüdudlarından ayıran xətt başa düşülür. AR GM-nin
3-cü maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədidir.
Yuxarıda ifadə olunanlara istinadən qeyd etmək lazımdır ki, bütün bunların uğurlu davam etdirilməsi
ölkənin milli iqtisadiyyatının lazımı səviyyədə formalaşdırılmasından çox asılıdır. Ədəbiyyatda haqlı olaraq
deyilir ki, hər bir dövlətin iqtisadi-təsərrüfat uğurları onun milli iqtisadiyyatının elmi əsaslar üzərində formalaşdırılmasından, təbii ehtiyatlardan və digər iqtisadi resurslardan məqsədyönlü istifadə edilməsindən və
nəhayət, möhkəm qanunvericilik tənzimlənməsindən asılıdır (4,76).
Deməli, milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması ən ümdə məsələlərdən biridir. Hazırda respublikamız
suveren müstəqil dövlət kimi milli iqtisadiyyatını qurmaq yolunda inamla addımlayır. Əlbəttdə bu, nisbətən
uzun sürən və tədrici proses olmuşdur. Azərbaycan müstəqil olduqdan sonra xeyli müddət keçid dövrü
yaşamış, ölkədə bazar iqtisadiyyatının bərqərar olması sahəsində, hətta bir sıra imtahanlardan keçmişdir.
Respublikamızda müəssisələrin ittifaq tabeliyindən çıxaraq milli istehsal sferalarına keçməsi, onların
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təkrar istehsal əlaqalərindən azad olması və eyni zamanda respublikadaxili bazar münasibətlərinə cəlb olunması məhsuldar qüvvələrin inkişafının və milli iqtisadiyyatın formalaşmasının zəruri amilinə çevrilmişdir.
İldən-ilə yeni iş yerlərinin açılması, yoxsulluğun ən minimum həddə endirilməsi respublika rəhbərliyindən
gərgin və böyük əmək hesabına başa gəlmişdir. Azərbaycan hazırda iqtisadi cəhətdən intensiv tərəqqi edən
dünya ölkələrindən birinə çevrilmişdir. Qeyd etmək zəruridir ki, bu cəhətdən son 15 il ərzində daha böyük
nailiyyətlər qazanılmışdır.
Azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində məhsuldar qüvvələrin tərkib elementi olan hər bir istehsal həlqəsi
özü üçün ən məqbul və əlverişli əlaqə formasını seçməkdə sərbəstdir. Lakin istehsal həlqələri keyfiyyətcə yeni
iqtisadi şəraitdə fəaliyyət göstərir və burada təşəkkül tapan istehsal münasibətləri müstəqil istehsalçıların (sahibkarların) qarşılıqlı fəaliyyətinin nəticəsi kimi təzahür edir. Ölkəmizdə azad, sərbəst sahibkarlıq fəaliyyəti
üçün geniş imkanlar açılmışdır. Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının 15-ci maddəsinə əsasən “hər kəs
qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada öz imkanlarından, qabiliyyətindən və əmlakından sərbəst istifadə edərək
təkbaşına və başqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq fəaliyyəti və ya qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi
fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilər”.
Göründüyü kimi, iqtisadi sistemin əsaslı məsələlərindən biri də mülkiyyət məsələsidir. İstehsal münasibətləri özünün bütün spesifik əlamətlərini mülkiyyətdə biruzə verir. Mülkiyyət və istehsalın uyğunsuzluğu
hökmən iqtisadi yüksəliş stimullarının zəiflləməsinə gətirib çıxarır. Böhrandan çıxmaq üçün ya dövlət mülkiyyətinin saxlanmasının və möhkəmləndirilməsini zəruriliyini qəbul etməli, ya da mülkiyyət münasibətlərinin
cəmiyyətin yeni iqtisadi bazisinə uyğunluğunu təmin etməklə məhsuldar qüvvələrin sürətli inkişafına təkan
verilməlidir.
Hazırda respublikamız üçün iqtisadi siyasətdə ən mühüm məsələlərdən biri də iqtisadiyyatda sahələrarası və ərazi tarazlığının tənzimlənməsi üzrə struktur siyasətidir. Çox vacibdir ki, ümummilli mənafelər
nəzərdə alınmaqla istehsal prosesinin son məhsul həddinə çatdıran təkrar istehsal sxeminin tətbiqi işi təmin
edilsin. Respublika iqtisadiyyatında təkrar istehsalın bütün fazaları əhatə olunarsa, məcmu ictimai məhsulun
natural dəyər və formalarında hərəkətinin daxili mərhələləri də tam əhatə olunar və nəticədə respublikada
əmək məsrəflərinin, əmtəələrin obyektiv qiymət bazasını, əmək haqqı, ümumi daxili məhsul və s. əsas iqtisadi
göstəriciləri real müəyyən etmək imkanı yaranar.
İqtisadi ədəbiyyatda qeyd edilir ki, müasir struktur siyasətini həyata keçirilməsində ilk addım kimi
istehsal müəssisələri arasında “istehsal-istehlak” xətti ilə çatışmayan həlqələrin bərpası və ya yenidən yaradılması olmalıdır. Bundan ötrü özəl sahibkarlığı, xarici kapitalı maraqlandırmaq üçün vergi-gömrük, kredit
siyasətində müvafiq dəyişikliklər aparılması, müəyyən güzəştlərin nəzərdə tutulması lazım gələcəkdir (4, 91).
Milli iqtisadiyyatın formalaşmasında mühüm əhəmiyyətli məsələlərdən biri də iqtisadi təhlükəsizliyin
təmin olunmasıdır. İqtisadi təhlükəsizlik dedikdə, yeni yaranmaqda və dirçəlməkdə olan respublika iqtisadiyyatına hər cür mənfi xarici iqtisadi və siyasi xarakterli təsirlərdən qorumaq üçün görülən tədbirlər sistemi başa
düşülür.
Bu respublikamızın xarici ölkələrlə əlverişli inteqrasiya əlaqələrinin saxlanması ilə yanaşı, daxili bazarın xarici diktatdan, rəqabətdən qorunması əsas vəzifələrdən biridir. Bundan ötrü idxal və ixrac
proseslərindən milli mənafelərə xidmət edən, ilk növbədə daxili bazarın müdafiə olunmasını təmin edən
gömrük, vergi və kredit siyasətinin həyata keçirilməsi mexanizmləri daha da gücləndirilməlidir. Şübhəsiz ki,
bunsuz daxildə tamlıq təşkil edən iqtisadi sistem və milli iqtisadi mənafelərin daşıyıcılarının formalaşdırılması
məsələlərinin həlli müəyyən çətinliklərlə qarşılaşa bilər.
İqtisadiyyatın daxili bütövlüyünə malik olmayan hər hansı bir dövlətdə milli birlik amili ön plana çıxır
və bu amil ölkənin bütün potensial imkanlarını əlaqələndirir və milli iqtisadiyyatın formalaşmasında aparıcı
qüvvə rolunu oynayır (3,107). Belə bir şəraitdə iqtisadi sistemin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri qismində də
onun inkişaf və idarə olunmasında bilavasitə milli təsərrüfat təcrübəsindən bacarıqla, məqsədyönlü surətdə
istifadə edilməsidir.
Beləliklə, Azərbaycan öz milli iqtisadiyyatını formalaşdırarkən aşağıdakı prinsipləri əsas götürməlidir:
1. əsasən öz gücünə, potensial imkanlarına arxalanmaq (bu prinsip milli iqtisadiyyatın təhlükəsiz və
sabit inkişafını təmin edir: Azərbaycan bu istiqamətdə artıq uğurlu addımlar atmışdır);
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2. milli ənənələrə arxalanmaq və onları yaşatmaq (bu prinsip Azərbaycan xalqını öz məhsulları ilə dünyanın əksər yerlərində tanımağa xidmət edir);
3. milli iqtisadiyyatın formalaşması prosesində konkret tarixi şəraitin nəzərə alınması (ölkəmiz bu
cəhətdən də xeyli nailiyyətlər qazanmışdır);
4. müxtəlif iqtisadi sistemlərin ən optimal bazar modellərindən milli mənafelərimizə uyğun istifadə
edilməsi (Azərbaycanın inteqrativ iqtisadi fəaliyyəti bu sahədə də müəyyən müvəffəqiyyətlərin mövcudluğundan xəbər verir);
5. Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşdırıldığı zaman yalnız milli çərçivədə qalmaqla
kifayətlənməmək, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dünya dövlətlərinin iqtisadi təcrübəsindən istifadə və həmin
təcrübəni milli iqtisadiyyatın formalaşmasında tətbiq etmək.
Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşmasında mühüm zəminlərdən biri qismində beynəlxalq
iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, eləcə də bu prosesdə obyektiv zəruriliyin nəzərə alınması çıxış edir.
Dünya birliyinin praktikası şəhadət verir ki, dövlətlər arasında qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrsiz milli
iqtisadiyyatın dirçəldilməsi nisbi çətinliklərlə üzləşir. Məhz buna görə də beynəlxalq iqtisadi əlaqələr daim
artır və genişlənir. Demokratik inkişaf yolunu tutmuş bütün dünya dövlətləri bunda son dərəcə maraqlıdır. Bu
prosesin obyektiv zəruriliyinə və əsaslarına aşağıdakıları aid etmək olar:
a) ümumdünya əmək bölgüsü;
b) təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşdirilməsi.
Özünün iqtisadi maraq və mənafe dairəsindən çıxış edən hər bir dövlət başqa dövlətlərlə həmişə
qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr yaratmağa və bunun qanunvericilik normaları (həm beynəlxalq hüquq normaları,
müxtəlif saziş, konvensiya və müqavilələr, eləcə də milli qanunlar) vasitəsilə tənzimlənməsinə nail olmağa səy
göstərir. İdeoloji, siyasi, elmi-mədəni, iqtisadi, dini və digər fərqlər dünya dövlətlərinin inteqrasiyasının
qaşısını almaq iqtidarında deyildir.
Bu da təsadüfü deyil. Çünki həmin inteqrasiya prosesinin əsasını dünyanın bütün iqtisadi, elmi-texniki
potensialı, intellektual fikrin texnoloji sıçrayış edilməsi üçün səfərbər olunması, habelə insan zəkasının ən
yüksək nəticələrindən insanlıq naminə istifadə olunması təşkil edir.
Müasir dünyanın vəhdətini, dünya xaqlarının birliyini şərtləndirən amillər sırasına bəşəriyyəti narahat
edən aşağıdakı qlobal problemləri də aid etmək lazımdır:
1. nüvə müharibəsinin qarşısının alınması;
2. zəif inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi geriliyinin aradan qaldırılmsı;
3. dünya enerji, xammal, ərzaq və demoqrafiya problemlərinin həlli;
4. kosmos və dünya okeanı sərvətlərinin dinc məqsədlər üçün mənimsənilməsi;
5. təhlükəli xəstəliklərin müalicəsi və aradan qaldırılması və s.
Xarici ticarətin nəzəri müddəaları dünya təcrübəsi sınaqlarından keçmiş, müasir ümumdünya
təsərrüfatında özünün tam təcəssümünü tapmışdır. Məsələn, Yaponiya çoxlu və mükəmməl ali təhsil almış
yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə malikdir. Burada ixtisaslı əmək ucuzdur, təbii ehtiyatlar isə məhdudur. Buna
görə də Yaponiyada az xammal və material tutumlu, lakin yüksək ixtisaslı əmək tələb edən əşyaların (məsələn,
video, televideo və s. bu kimi texnika) istehsalı səmərəlidir. Əksinə, Avstraliya böyük torpaq sahəsinə, lakin
azsaylı insan və kapital ehtiyatlarına malikdir. Ona görə də burada torpaqla bağlı məhsulların – taxılın, yunun,
ətin və s. istehsalı ucuzdur. Braziliyada isə tropik iqlimin, məhsuldar torpaqların, bol ixtisassız əməyin olması
ucuz kofe (qəhvə) istehsalı üçün sərfəlidir.
Dünya birliyinin iqtisadi əlaqələrinin əsasını təşkil edən obyektiv meyarlarla qiymətləndirdikdə
Azərbaycanın dünya iqtisadi inteqrasiyasına qovuşmasını şərtləndirən (tələb edən) amillərə aşağıdakıları
(ölkəmiz hazırkı mərhələdə iqtisadi inteqrasiyanın fəal iştirakçısıdır) aid etmək olar:
1. Azərbaycan ilk növbədə coğrafi cəhətdən məkanının əlverişli ərazidə və mülayim qurşağında
yerləşməsi ilə dünyanın diqqətini cəlb edir. Ölkəmiz Avropada enerji təminatında böyük rol oynaya bilən
dövlət kimi tanınır. Burada xarici iqtisadi əlaqələrin yaradılması üçün əlavə xərclər tələb olunmur;
2. Respublikanın kifayət qədər təbii resurslara və insan resurslarına, xammal ehtiyatlarına malik
olmaqda xeyli üstünlükləri (neft, qaz, tütün, barama, balıq kürüsü, sitrus bitkiləri, müxtəlif mineral ehtiyatlarla
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zəngin olması və s.) vardır. Ölkəmizin indiki iqtisadi inkişaf sürəti təsdiq edir ki, yuxarıda adları çəkilən
ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunur;
3. Ölkənin ayrı-ayrı istehsal sahələrinin ən müasir avadanlıqları və texnologiya (bunların demək olar ki,
hamısı beynəlxalq standartlara tam cavab verir) ilə təmin olunması;
4. Respublikanın hazırda beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın nəticələrindən istifadə edib öz daxili iqtisadi
problemlərini həll etmək sahəsində zəruri olan imkanları əldə etməsi və s.
Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan siyasi müstəqilliyini yaxın olan keçmişdə qazanmış ölkədir. Belə
qısa müddət ərzində indiki tərəqqini əldə etmək o qədər də asan olmamışdır. Bu cəhətdən Respublika
rəhbərliyinin böyük əməyi danılmazdır. Dünyanın çox nadir ölkələri belə inkişaf sürətinə malik olub. Hazırda
dünya birliyinin iqtisadi cəhətdən elə fövqəldövlətləri vardır ki, onların idxal etdiyi məhsullar Azərbaycanda
istehsal olunan mallarla müqayisəyə gələ bilməzlər.
Məsələn, xarici ticarət nəzəriyyəsinin müddəalarına əməl olunduğu ABŞ kimi yüksək inkişaf etmiş bir
ölkənin müəyyən istehsal sahələri banan, kakao-bob, qəhvə, çay, ipək-xammal, nikel, qalay, natural kauçuk və
almaz kimi məhsulların idxalından asılıdır.
Hazırda ölkənin müharibə şəraitində olmasına baxmayaraq, xarici ticarət əlaqələri mükəmməl bazar
iqtisadiyyatı mexanizminin potensialından səmərəli istifadə edir. Artıq son 10 il ərzində respublikanın mövcud
ixracat potensialından da düzgün istifadə edilməsi nəticəsində iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi mexanizmi
tam işlək vəziyyətindədir. Milli valyuta sabitləşmiş, ümumiyyətlə iqtisadi islahatların vaxtında və
gücləndirilmiş rejimdə aparılması respublikanın xarici ticarət fəaliyyətinə və iqtisadi əlaqlərin
tənzimlənməsinə güclü təkan vermişdir.
Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin tənzimlənməsinin mühüm formalarından biri respublika
iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşudur. Bu cəhətdən də ölkəmiz dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərini
diqqət və marağını özünə daha geniş dairədə cəlb etməkdədir. Son dərəcə müsbət haldır ki, XX yüzilliyin son
illərindən fərqli olaraq son 10 ildə qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşunun həcmi artmışdır.
Bütün bu amil və göstəricilər Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının yetkinlik dərəcəsini əks etdirir.
Ölkənin iqtisadi inkişafına dərin inam yaranmışdır. Bunu təkcə öz mütəxəssislərimiz deyil, xarici
mütəxəssislər də etiraf edirlər. Ölkə daxilində sabit iqtisadi və siyasi vəziyyət hökm sürür. Xarici sahibkarların
mülkiyyət hüquqları lazımı səviyyədə qorunur. Xüsusi sahibkarlıq hərtərəfli şəkildə həvəsləndirilir. Əhalinin
işgüzar fəallığı durmadan artır. Xarici iqtisadi fəaliyyətin liberallaşdırılması da qeyd olunan amillər
sırasındadır.
Son zamanlar xarici investorlara müəyyən güzəştli vergi və gömrük ödənişləri sistemi tətbiq olunur.
Məsələn, onlar xaricdən istehsal avadanlıqları gətirdikdə gömrük rusumundan və idxal vergisindən azad
olunurlar. Onlara öz məhsullarını lisenziyasız ixrac etmək hüququ verilir.
Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrində mahiyyətcə yeni olan son dövr hadisələrindən biri onun bir sıra
nüfuzlu beynəlxalq iqtisadi təşkilatlara üzv qəbul edilməsidir. Bu təşkilatlardan biri Beynəlxalq Yenidənqurma
və İnkişaf Bankı (BYİB) və Beynəlxalq Valyuta Fondudur (BVF). BYİB və BVF BMT-nin ixtisaslaşdırılmış
təşkilatlardır. Bundan başqa, Azərbaycan Beynəlxalq Gömrük Təşkilatı ilə də əməkdaşlıq edir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
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GÖMRÜK ÖDƏNİŞLƏRİ VASİTƏSİ İLƏ MİLLİ İQTİSADİYYATIN QORUNMASI
Bu məqalədə gömrük rüsümlarının fiskal və müdafiə rolunun analizə, gömrük ödənişlərinin dövlət
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CUSTOMS PAYMENTS AS A MEANS OF PROTECTİON OF NATİONAL ECONOMİCS
This article is dedicated to analyzing the protectiong and fiscal role of duties, defining the place of
customs duties in the customs policy ot the state. Payment of fees is one of the basic conditions for transactions
related to foreign trade.
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Как любое независимое государство, Азербайджанская Республика, выполняет совершенно новую роль во внешнеэкономической деятельности. Либерализация внешнеэкономической деятельности,
в последние десятилетия связана с формированием рыночной основы. В системе органов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности особая роль отводится таможенной
службе, как наиболее динамично развивающейся, своевременно и качественно обслуживающей участников. Особая роль деятельности таможенной системы обусловлена и тем обстоятельством, что стабильным источником доходной части государственного бюджета Азербайджана являются таможенные
платежи. На сегодняшний день сформирована новая правовая база таможенного дела. Она соответствует общепризнанным мировым стандартам, предусматривая прямое регулирование правоотношений в
области таможенного дела. Принятие Таможенного Кодекса от 10 июня 1997 года, от 24 июня 2011г. и
законов АР: «О таможенном тарифе» от 20 июня 1995г., Закон АР «О присоединении к Международной конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов на границах» 11 февраля 2000г. и
т.д являются значимым шагом в данном направлении. Большая нормативная база, подготовленная на
основании ТК АР, позволила осуществить серьезный прорыв в области развития внешнеторговых отношений. В целях совершенствования деятельности таможенных органов, была проделана серьезная
работа по расширению практики и опыта применения международного законодательства. Правовые
основы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу подразумевает нали-
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чие таких институтов , как производство таможенного оформления, перемещение товаров под определенным таможенным режимом, виды таможенных процедур, порядок уплаты таможенных платежей и
формы таможенного контроля. Таможенные платежи являются инструментом регулирования перемещения товаров через таможенную границу. Таможенная деятельность в совокупности включает разработку государственной таможенной политики, формирование таможенно-тарифного механизма реализации государственной таможенной политики и практическую деятельность таможенной службы,
нацеленную на реализацию утвержденного таможенно-тарифного механизма. Таможенная политика
является частью внешнеэкономической политики государства и представляет собой систему правил,
мер и процедур, регулирующих перемещение через таможенную границу товаров, услуг, интеллектуальных трудовых ресурсов, капиталов в интересах защиты и развития национальной экономики. Она
всегда направлена на достижение экономикой данной страны определенных преимуществ на мировом
рынке, и одновременно на защиту внутреннего рынка от конкуренции иностранных товаров. Исследование системы таможенных платежей позволяет отметить, что почти каждый шаг субъекта внешнеэкономической деятельности регламентирован путем применения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а именно: связан с уплатой тех или иных таможенных платежей, соблюдением запретов и ограничений, установленных законодательством о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. Основными функциями Таможенного Тарифа, представляющего собой особый
инструмент политики, в плане торговли являются:
- создание всех необходимых условий для изменений структуры потребления и производства товаров в прогрессивную сторону;
- равномерное (рациональное) распределение структуры товаров, ввозимых в страну;
- непосредственная защита экономических систем государства от воздействий конкуренции других государств, а также создание возможности для прогрессивной интеграции государства в структуры
мировой экономической системы;
-поддержание устойчивых соотношения между импортом и экспортом товаров территории страны, а также между денежными прибылями и расходами государства.
С повышением степени обработки товаров ставки пошлин увеличиваются. Наиболее высокие
пошлины обычно устанавливаются на трудоемкие готовые изделия, поскольку сильная иностранная
конкуренция на рынке этих товаров может привести к закрытию предприятий с большим числом занятых на них работников и повысить уровень безработицы в стране. Таможенно-тарифный механизм регулирования внешней торговли создается с целью установления конкретных правил и условий импорта
или экспорта тех или иных товаров и услуг. Его назначение – обеспечить реализацию государственной
таможенной политики на основе использования комплекса тарифных и нетарифных мер регулирования
внешней торговли с учетом ограничений, вытекающих из внешнеэкономических обязательств государства: международных соглашений, норм, требований и правил Всемирной торговой организации, а
также рекомендаций Всемирной таможенной организации. В системе таможенно-тарифного регулирования ВЭД особое место занимают таможенные платежи. Таможенные платежи представляют собой
денежные средства, взимаемые таможенными органами с лиц, участвующих в процессе перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу страны. Уплата платежей является одним
из основных условий операций, связанных с внешней торговлей. Таким образом, таможенные платежи
служат наиболее распространенными средствами регулирования внешней торговли. Целями использования таможенных платежей является получение дополнительных финансовых средств, регулирование
внешнеторговых потоков или защита национальной экономики. Основной инструмент таможеннотарифного регулирования - таможенная пошлина, с помощью которой регулируется внешнеторговый
оборот. В настоящее время роль таможенной пошлины в регулировании импорта товаров велика, так
как при реализации своих функций таможенная пошлина регулирует потоки иностранной продукции
на отечественный рынок. Это выражается в установлении на импортные товары протекционистских и
фискальных ставок таможенной пошлины.
Влияние таможенных платежей на экономику неоднозначно. Таможенные платежи имеют боль-
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шое значение, как один из факторов внутренней экономической политики государства. Опыт развитых
стран свидетельствует о том, что эффективная система таможенных платежей является важным фактором экономического развития и необходимым условием существования сильного государства. С помощью регулирования размера и применения определенных видов таможенных платежей государство
имеет возможность оказывать влияние на формирование экономической ситуации, структуры и объемов внешней торговли. Взимая таможенные пошлины при импорте, что является разновидностью
налогообложения, государство-импортер создает предпосылки для роста цен на иностранные товары,
снижая тем самым их конкурентоспособность на внутреннем рынке. Взимая таможенные пошлины
при экспорте товаров, государство сдерживает вывоз товаров, на которые не удовлетворен спрос внутри страны-экспортера или вывоз их нежелателен. Таможенные платежи выполняют три основных
функции:
- балансировочную - относится к экспортным пошлинам, установленным с цеью предотвращения
нежелательного экспорта товаров, внутренние цены на которые по тем или иным причинам ниже мировых;
- фискальная - относится и к импортным, и к экспортным пошлинам, поскольку они являются
одной из основных статей доходной части государственного бюджета;
- протекционистскую (защитную), относящуюся к импортным пошлинам, поскольку с их помощью государство ограждает национальных производителей от нежелательной иностранной конкуренции.
Учитывая настоящее состояние национальной экономики Азербайджана, таможенные платежи в
первую очередь выполняют фискальную и защитную функции. В настоящее время таможенные платежи составляют примерно 40% поступлений в государственный бюджет нашей страны. Различают два
вида таможенной политики: протекционизм, характеризующийся высоким уровнем таможенной пошлины на ввозимые товары, и свободная торговля, основная особенность которой состоит в поощрении ввоза при минимальных таможенных пошлинах. Несмотря на достаточно глубокие теоретические
обоснования целесообразности свободной торговли и её реальные ценовые достоинства для конечных
потребителей, сегодня нет ни одной страны, которая в той или иной мере не проводила бы политику
протекционизма в международной торговле. Защитная функция таможенных платежей проявляется в
протекционистской внешнеторговой политике. Следует отметить что большинство развитых стран
стремятся сохранить таможенную защиту для обеспечения возможности развития наименее конкурентоспособных отраслей и как источник поступлений средств в государственный бюджет. К отказу от
таможенной защиты не готовы и развивающиеся страны, рассматривающие её как средство охраны
своей экономики, не конкурентной по сравнению с национальными хозяйствами развитых стран и пополнения бюджета. При этом существует обратно пропорциональная зависимость между уровнем развития экономики страны и уровнем таможенного обложения импорта. Чем более развита экономика
тем, как правило, ниже ставка тарифов. Это связанно с тем, что конкурентоспособность страны достаточно высока и нет необходимости, за редким исключением, защищать национальный рынок от аналогичной иностранной продукции высокими таможенными пошлинами. Получая доход от импортного
таможенного тарифа, государство имеет финансовые возможности для структурной перестройки экономики. Если в результате конкуренции импортных товаров отдельные отрасли прекратят существование, то на организацию новых производств, борьбу с безработицей потребуется гораздо больше
средств. Чтобы получить необходимые средства, государству придется либо вводить налоги, либо прибегать к государственным займам. Импортный таможенный тариф дожжен быть гибким, предоставляя
одним отраслям избирательную защиту, а другим – открывая путь к международной конкуренции. В
настоящее время в большинстве развитых стран минимальный импортный тариф установлен для сырья, более высокие тарифы установлены на полуфабрикаты и самые высокие на готовые изделия.
Можно отметить как общее явления, что для стран с преобладанием добывающей промышленности
более выгодна свободная торговля с финансовыми таможенными пошлинами, и для стран промышленных (фабричных) – протекционистская политика. Что касается большинства европейских государств,
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то таковые в последнее время настолько усилили покровительства в таможенной политике, что многие
из их таможенных пошлин получили запретительный характер, в том смысле, что они крайне затрудняют, а иногда даже закрывают иноземным товаров доступ в страну. Так, средние ставки импортных
таможенных пошлин в США, в странах ЕС и Японии составляют соответственно: на сырьевые товары
1,8%; 1,6%; 1,4%. На полуфабрикаты 6,1%; 6,2%; 6,3%. На готовые изделия 7,0%; 7,0%; 6,4%. Средний
уровень таможенных тарифов во многих развивающихся странах варьирует в пределах 38-40%. Высокие пошлины, зарегулированная система оформления грузов, усложненный порядок сертификации
всех импортных товаров создают барьеры для импортеров. Это осложняет работу таможни всех участников ВЭД и лишает государственный бюджет значительных средств. Так же высокие таможенные
пошлины приводят к повышению цен на национальном рынке. Некоторые авторы считают, что снижение цен позволит потребителям на те же деньги купить больше данного товара либо столько же, сколько и раньше, а на сэкономленную сумму купить другие товары. Капитал, высвободившийся за счет
сворачивания неэффективной отрасли, может пойти на расширение экспортной отрасли, чтобы оплатить возросший импорт. Работники этой отрасли перейдут в расширяющийся сектор, где их труд будет
более производительным, а заработная плата более высокой. Эффективней используя капитал и повышая производительность труда можно получить одновременно увеличение покупательной способности
населения и инвестиций. Таким образом, основная задача государства в области международной торговли - помочь экспортерам вывести как можно больше своей продукции, сделав их товары более конкурентоспособными на мировом рынке и ограничить импорт, сделав иностранные товары менее конкурентоспособными на внутреннем рынке. Поэтому часть методов государственного регулирования
направлена на защиту внутреннего рынка от иностранных конкурентов и поэтому относится прежде
всего, к импорту. Другая часть методов имеет своей задачей формирование экспорта. Не смотря на то,
что национальные экономики во всех странах все больше становятся открытыми, включаются в мировое разделение труда и в международную конкуренцию в свободной торговли, таможенные платежи
используются как средство защиты национальной экономики практически всеми странами мира. Учитывая огромное значение таможенных платежей, вполне понятно, что государство всегда уделяет им
особое влияние. Это касается, как полноты и своевременности уплаты таможенных платежей так и
формированию их структуры. Таким образом, таможенные платежи представляют собой денежные
средства, взимаемые таможенными органами с лиц, участвующих в процессе перемещения товаров и
транспортных средств чрез таможенную границу. Уплата платежей является одним из основных условий операций, связанных с внешней торговлей. Правовая основа по начислению и уплате таможенных
платежей закреплена в Таможенном кодексе Азербайджанской Республики. Таким образом, таможенные платеж – это защита молодых отраслей. Новые отрасли промышленности, которые еще только
нарождаются в одних странах, но уже достаточно сильно развиты в других, нуждаются во временной
таможенной защите со стороны государства. Без такой защиты, хотя бы на период становления, приток
дешевых иностранных товаров погубит новую отрасль, не дав ей развиться. Кроме того таможенный
платеж - важный источник бюджетных доходов. Этот аргумент в пользу введения таможенных тарифов также традиционно активно эксплуатируется развивающимися странами и странами с переходной
экономикой. Устанавливая различные ставки пошлин, можно способствовать насыщению внутреннего
рынка или, наоборот, защитить отечественного товаропроизводителя. Вводя новые таможенные режимы, можно привлечь иностранные инвестиции. Совершенствуя таможенные процедуры и отменяя необоснованные льготы, привлекая дополнительные средства в государственный бюджет.
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IMPORTANCE OF SERVİCE’S SECTOR IN STRENGHTHENING OF AZERBAIJAN’S
POSITIONS IN THE RANK OF THE GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX
The article analyzes the service’s sector as one of the parameters of the Global Competitiveness Index.
It is represented the banks and insurance activity, information-communications technologies, logistics and
tourism services in Azerbaijan and their influence on the competitiveness of our country.
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Для начала хотелось бы поговорить о вышеназванном «рейтинге». Вот уже который год он исправно публикуется Всемирным Экономическим Форумом. Данная структура довольно подробно анализирует все аспекты конкурентоспособности – которые изначально рассматривались Майклом Портером в своем исследовании, получившем название «Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран» [5]. Эти аспекты таковы:
1. Состояние факторов производства. Обеспеченность страны факторами производства, такими,
как квалифицированная рабочая сила или инфраструктура, необходимая для конкурентоспособности
данной отрасли экономики.
2. Уровень спроса. Характер спроса внутреннего рынка на продукцию или услуги данной отрасли.
3. Состояние смежных и вспомогательных отраслей. Наличие или отсутствие в стране отраслейпоставщиков и других смежных отраслей экономики, конкурентоспособных на международном
уровне.
4. Стратегия, структура и соперничество фирм. Существующие в стране условия, определяющие
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методы создания фирм, их организацию и управление, а также характер соперничества на внутреннем
рынке [5].
Если теперь перейти к подробностям нашего рейтинга, то, как свидетельствует динамика последних лет, наша республика в 2013-2014 году осуществила резкий скачок, поднявшись на семь ступеней
и заняв 39-ое место. Вот уже три года, как Азербайджан удерживает позиции вокруг этого показателя,
в прошлом году заняв 38-ое, а в этом году – 40-ое место. Данная тенденция позволяет нам утверждать,
что в ближайшей перспективе нам следует ожидать возможного скачка до 35-го места. Что же касается
текущего периода, наша страна является самой конкурентоспособной среди стран Содружества. С показателем 4,5 баллов, страна занимает прочное 40-ое место.
Таблица 1. Индекс Глобальной Конкурентоспособности АР 2015-2016 [19]
По
Б
зиция
алл
40
4.5
Индекс Глобальной Конкурентоспособности
43
4.9
Субиндекс А – Основные требования
1-ая ступень: Институты
64
3.9
2-ая ступень: Инфраструктура
65
4.1
3-я ступень: Макроэкономическая среда
10
6.4
4-ая ступень: Здравоохранение и начальное обра102
5.2
зование
69
4.0
Субиндекс В – Факторы эффективности
5-я ступень: Высшее образование и подготовка
89
3.9
6-я ступень: Эффективность рынка товаров
66
4.3
7-ая ступень: Эффективность рынка труда
30
4.6
8-ая ступень: Развитие финансового рынка
114
3.3
9-ая ступень: Технологическая готовность
57
4.3
10-ая ступень: Размеры рынка
67
3.9
66
3.6
Субиндекс С – Фактор нововведений и инноваций
11-ая ступень: Бизнес-подготовка
73
3.9
12-ая ступень: Инновации
61
3.3
По такому показателю, как макроэкономический климат, Азербайджан находится на 10-м месте,
по эффективности рынка труда – на 30-м, по уровню технологической готовности – на 57-м месте среди 148 стран мира. В особенности сильны позиции Азербайджана в The Global Competitiveness Report
2015-2016 по отдельным компонентам макроэкономической стабильности. К примеру, Азербайджан
занимает 1-е место среди 148 стран по такому показателю, как низкий уровень инфляции, 8-е по валовым национальным сбережениям, 14-е – по удельному весу госдолга в ВВП и 16-е - по соотношению
баланса сводного бюджета к ВВП [20].
Рост конкурентоспособности экономики Азербайджана способствует расширению ненефтяного
сектора, ускоряя, тем самым, процесс превращения нефтяных доходов в человеческий капитал. Также
рост конкурентоспособности является наглядным примером того, что Азербайджан проводит независимую экономическую политику, зарабатывает экономико-политические дивиденды благодаря политике диверсификации. Отметим, что Казахстан занял в рейтинге 42-е, Россия - 45-е, Турция – 51-е,
Грузия – 66-е место.
Азербайджан занимает переходную позицию между экономикой, движимой факторами производства, и «эффективной» экономикой, что в терминологии ВЭФ означает период, предшествующий
индустриальному.
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Индекс глобальной конкурентоспособности

Факторы, обуславливающие
развитие эффективной экономики:

Критерии оценки для экономики факторов производства:
1.
2.
3.
4.

1. Высшее образование и подготовка
2. Эффективность рынка товаров
3. Эффективность рынка труда
4. Развитие финансового сектора
5. Технологическая подготовка
6. Размеры рынков

Институты
Инфраструктура
Макроэкономика
Здравоохранение и
начальное образование

Критерии оценки
экономики инноваций:
1. Уровень развития
бизнеса
2. Фактор инноваций

Наша республика исторически находится на стыке Европы и Азии, на пересечении стратегических путей между западом и востоком. Богатая история нашего государства, со множеством исторических памятников, а также динамическое ее развитие в текущей перспективе привлекает внимание множества иностранных туристов. Туризм в Азербайджане не является новой отраслью, однако можно сказать, что она пока только находится на стадии развития. Туристический комплекс «Шахдаг» и «Туфандаг», пляжи Каспийского моря, а также Гобустанский заповедник и многое другое, включая мероприятия международного масштаба – как, например, Евровидение или Первые Европейские Игры – вот
основные стимулирующие факторы туризма.
Внутренний туризм также заслуживает внимания. Дело в том, что жители столицы предпочитают
изучать флору и фауну, а также исторические памятники районов страны. Чаще всего массовый отток
туристов наблюдается в летний сезон, а также в выходные дни и по праздникам. Разумеется, создается
инфраструктура, сопутствующая дальним поездкам – ремонтируются дороги, прокладываются новые
дорожные сообщения между городами, что значительно облегчает дальние переезды.
Общие сведения о развитии рынка туристических услуг в Азербайджане можно получить исходя
из таблиц:
Таблица 2. Общее количество туристов, прибывших и выбывших из страны [2]:

Всего
Прибывших
Выбывших

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

56290
12356
43934

59607
19288
40319

59700
17009
42691

69923
17641
52282

83620
18840
64780

101431
23440
77991

91 961
10 605
81 356

92 305
10 657
81 648

Таблица 3. Количество предприятий, занятых в туристической сфере, а также доходы и расходы,
тыс. манат [3]:

Количество предприятий
Доход, полученный
предприятиями, тыс.
манат
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2010

2011

2012

2013

2014

126

141

170

197

218

19 065,3

22 634,8

27 121,5

29 600,9

31 107,1

Исключительно за счет
туристической деятельности, тыс.ман
Расходы на оказание
туристических услуг,
тыс. манат
Исключительно за счет
туристической деятельности, тыс.ман

14 755,5

17 804,7

21 597,1

24823,6

26 031,0

17 811,3

20 662,1

23 540,8

25 292,5

27 018,1

13 805,7

16 065,6

18 903,1

21 818,2

25 708,60

Как видно из таблицы 3, к 2014-ому году количество туристических агентств превысило отметку
в 200 и составило 218 компаний. Gilan Tourism, Atlas Travel, Fun Travel, Caucasus Travel, Silkway Travel
и другие компании предоставляют широкий спектр услуг по туризму как внутри страны, так и за границу. В этом же году доход, полученный предприятиями от туризма, перевалил за психологическую
отметку в 30 млн манат и составил 31 млн 107 тыс манат.
Следует отметить, что проводятся исследования не только по критериям, выработанным внутри
страны, но и по таким мировым показателям, которые разработаны, к примру, WTTC – Всемирный Совет по Туризму и Путешествиям – эта структура в рамках своих собственных исследований изучает
структуру туризма различных стран мира и собирает статистику. Таким образом, мы располагаем значительным массивом данных для того, чтобы на их основе строить свои выводы.
Так, по показателям WTTC, в 2014 году 1 млрд 726 млн манат из ВВП приходится прямым образом на долю туризма. Всего же от туризма страна получила в 2014 году 6477.5 млн манат, что равно
8.4% от ВВП. Прогноз на 2025-ый год также весьма обнадеживающий: согласно нему, наша страна будет получать от туризма 12 312 млн манат, что составит 9.8% от ВВП[21].
Азербайджан можно поделить на отдельные туристические районы. Баку-Абшеронский район
славится своим уникальным микроклиматом. Здесь переплетены культуры Востока и Запада. Побережье Каспийского моря создает свою инфраструктуру, которую можно выгодно использовать и развивать. Комплекс Ичеришехер был внесен в список достояний ЮНЕСКО, а многочисленные музеи и выставочные центры привлекают множество туристов.
Туристический регион Ширван со своим древним городом Шемаха, бывшим в древности столицей государства Ширваншахов, а также Пиркулу со своей астрофизической обсерваторией; Мараза,
Агсу, Исмаиллы, и город древних мастеров по меди Лагич откроют множество загадок древнего Азербайджана.
Гянджа-Газах, Нафталан, Шеки, Губа-Хачмаз также имеют превосходные возможности для туризма, в особенности лечебного – Нафталан (грязе- и нефтелечебницы) [1].
Тенденция формирования сектора банковских услуг положительная. Банковский сектор Азербайджана занимает 4-ю строчку в рейтинге стран СНГ[18]. Самым крупным банком Азербайджана является Международный Банк, более 50% акций которого принадлежит Министерству Финансов. Также
находит широкое распространение Исламский Банкинг.
Стоит отметить, что данная услуга представляет собой предоставление кредитных средств на
беспроцентной основе, что не противоречит законам Шариата. В отличие от банка в традиционном понимании, который функционирует за счет банковской маржи – или же, разницы между ставками по
депозитам и кредитам, - здесь действует своеобразная система трехстороннего участия – за счет денежных средств вкладчиков проводится финансирование предпринимателей. Получив прибыль, предприниматель выделяет ее часть банку вместо процентов, а другая часть восполняется вкладчикам. Причем изначально неизвестно, каков будет размер этой прибыли. Основополагающий принцип таков:
деньги нельзя приравнивать к товару, и, соответственно, извлекать прибыль только за счет их обращения. Необходимым условием является такое размещение денежных средств, которое бы создало вновь
добавленную стоимость, отраженную в ВВП.
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Существует несколько форм Исламского Банкинга. «Мушарака» - банк и предприниматель совместно осуществляют коммерческую деятельность на паевой основе. «Мудараба» - письменно оформленный документ о передаче вкладчиком денег банку. Эти средства идут на финансирование проекта,
и, какого именно – информация выдается вкладчику.
Есть и другие формы Исламского Банкинга – как, например, покупка и продажа имущества – а
данная операция возможна по Шариату, ибо реализация товара требует определенных физических и
умственных затрат, а не просто получение выигрыша от разницы в цене покупки и продажи. И другие
формы смогли найти в Азербайджане применение.
В АР эту функцию выполняет Туранбанк, Никойлбанк, Амрахбанк – (он был первым), и до недавнего времени Международный Банк, однако в МБА эта услуга прекратила свою деятельность[8].

1
2
3
4

Таблица 4. Развитие рынка финансовых услуг АР [22]
Показатели
Балл
Доступность финансовых услуг
.1
Финансирование рынка капитала
.1
Легкость доступа к займам
.7
Возможность развития венчурного капитала
.7

Место
75
96
79
71

Таблица 5. Кредиты, выданные населению АР за 2014 год[5]
Активы, млн ман
29067.2
Выданные кредиты
19877.6
Сбережения населения
7601.1
Совокупный капитал
4521.2
Оценка развития финансового сектора в Индексе Глобальной Конкурентоспособности прошла
по показателям спектра финансовых продуктов и услуг – 91 место; доступность финансовых услуг
предпринимателям – 75 место, возможности привлечение финансовых ресурсов посредством выпуска
акций или облигаций – 96 место, получение без залогового кредита на основе бизнес-плана – 79 место,
получение венчурного капитала – 71 место, устойчивость банков – 103 место, степень эффективности
регулятора финансового рынка – 98 место, степень правовой защиты кредиторов и заемщиков – 106
место[9].
Но, как говорится, теперь у нас появляется стимул в дальнейшем формировать и разрабатывать
эту сферу деятельности. Ведь наша республика может за вполне конкретные сроки преодолеть те минусы, что присутствуют в нашей экономике, и, так или иначе, сможет выбраться в дальнейшем в ряды
ведущих государств мира. Открытость нашей экономики во многом способствует перетоку иностранного опыта ведения предпринимательства и опыта развития банковского сектора в том числе. Многое
можно приспособить под нужды нашей экономики и провести мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности нашей экономики.
Выдача населению микрокредитов – так, например, эту практику внедряет банк Аксессбанк - от
500 манат и выше[10]; Муганбанк - от 300 долларов и выше[11]; Unibank - от 300 долларов[4]; Atabank
и т.д.
Внедрение таких бонусных карт как Bolkart, Albalı, Worldcard в системе безналичных расчетов
стимулирует к дополнительным покупкам, и в целом, охватывает все больший и больший объем рынка.
Рынок страховых услуг также находится на пути своего развития. «Pasha Sıgorta», «Pasha Hayat
Sıgorta», «Ateshgah Sıgorta», «Ateshgah Hayat Sıgorta», «Azеrsıgorta» возглавили пятерку ведущих страховых компаний АР в 2015 году[12]. Премии со стороны 27 страховых компаний (СК) в Азербайджане
по итогам января-мая 2015 года составили 207,6 миллионов манатов, что на 11,1% больше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается в сообщении Ассоциации страхов-
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щиков Азербайджана (АСА)[13].
По развитию информационно-коммуникационных технологий наша республика получила в рейтинге ВЭФ 2015 года 59-ое место из 143 стран[23]. В том числе: первое(!) место по покрытию мобильной связью населения, 3-е место по грамотности использования ИКТ – технологий, 12-е место по правительственным закупкам передовых технологий.
По словам директора Информационного центра по ИКТ Фарида Кязимова, на сегодняшний день
наше государство добилось многого в этой области. В частности, широко развиваются различные проекты в рамках электронного правительства. Одним словом, многое сделано, делается и будет сделано.
Уже сейчас внедрена цифровая электронная подпись, а также внедряется система оказания электронных услуг. В частности, все госорганы страны большую часть оказываемых услуг предоставляют в
электронной форме посредством подключения к единому порталу системы e-government. К этой системе присоединяются министерства и ведомства. Также в Баку введены в эксплуатацию центры
Azerbaijan Service and Assessment Network (ASAN) для оказания населению электронных услуг по
принципу "единого окна". Поэтому можно сделать вывод, что ситуация в нашей стране гораздо лучше,
нежели в некоторых других государствах[14].
Азербайджан также уверенно развивает логистическую сферу. Логистика – это процесс планирования, организации и контроля за движением материальных потоков, их складированием и хранением,
предоставление соответствующей информации о всех этапах их продвижения от места отправления и
до места назначения с целью обеспечения качественного удовлетворения запросов клиентуры [7]. Как
известно, без товарораспределительной функции невозможно вообще существование экономики и координация ее звеньев. Логистика, это, в первую очередь, доставка товара в нужное время в нужное место за минимальное время и с минимальными затратами. В нашей республике очень успешно идет развитие транспортной и складской логистики, уже много лет эта практика оправдывает себя. ТРАСЕКА,
а также исторически сложившиеся благоприятные пути во многом способствуют развитию транспортной логистики.
Впервые Программа ТРАСЕКА инициирована на конференции, состоявшейся в Брюсселе в мае
1993 г. при участии министров торговли и транспорта из 8 стран: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана[15].
Объем грузоперевозок, осуществленных за I-ое полугодие 2015 года по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA), составил 26,3 млн тонн, сообщили
агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате[16]. 30,7% всех грузоперевозок в рамках коридора
пришлось на железнодорожный транспорт, 56,3% - автомобильный, 13% - морской транспорт. В объем
объеме грузоперевозок рамках TRACECA 5,1 млн тонн или 19,4% пришлось на транзитные грузы. В
2015 году наша республика заработала 319 млн. манатов на перевозках по ТРАСЕКА[17].
Как отмечено в отчете ВЭФ, развитие транспортного сектора у нас имеет следующие позиции:
Таблица 6. Показатели развития транспортной сферы
Показатели развития транспортной
Место в рейтинге
сферы услуг
Общее состояние инфраструктуры
39
качество дорог
70
Качество железных дорог
39
Состояние портовой инфраструктуры
59
Качество авиа-инфраструктуры
41

Обнадеживают показатели развития авиационного транспорта, а также состояние железных дорог. Учитывая и тот факт, что в 2015 году в нашу республику была привезена партия новых автобусов,
которые работают по принципу пластиковой карты; а также двухэтажные вагоны, теперь постоянно
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циркулирующие между городами, проводится вторая лента асфальтового покрытия, соединяющая города; а, как известно, это значительно упрощает возможности доставки грузов в нужное время в конкретный пункт назначения – как один из основных постулатов логистики. И вообще, транспорт – это
как «кровеносные сосуды» экономики – эффективное и своевременное сообщение, доставка грузов,
перевозка людей, способствует качественному прорыву в развитии экономики нашей страны, оказывая
положительное влияние на качество жизни.
Еще раз вернемся к теме единой проездной карты на все виды транспорта. Мировая практика показывает, что во многих странах применяется этот тип оплаты, и он демонстрируется лишь с положительной стороны. Жители Баку лишь положительно отзываются об этой возможности оплаты – и в
метро, и в автобусах, и даже в поездах – по единой карте. И комфортабельные автобусы, вагоны также
во многом оправдывают положительные изменения в транспортном секторе Азербайджана.
Если подвести итог, то нужно отметить, что наша республика довольно уверенно развивает сектор услуг. Туристическая сфера процветает – из года в год увеличивается число туристов, которые
предпочитают отдыхать в нашей республике; а также туристов, которые выезжают за границу. Прощение визового режима со все большим числом стран, а также улучшение качества транспортной инфраструктуры будет в дальнейшем стимулировать эту сферу. Улучшается инфраструктура, приток новых
технологий стимулирует развитие ИКТ, а открытие новых возможностей для кредитования населения
стимулирует его покупательскую способность. Все это в целом благоприятно сказывается на показателе конкурентоспособности нашей страны и повышает ее место в международном рейтинге Всемирного
Экономического Форума.
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GÖMRÜK ƏMƏKDAŞLIĞININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ZƏMİNİNDƏ SƏLAHİYYƏTLİ
İQTISADİ OPERATOR STATUSUNUN PERSPEKTİVLƏRİ
Məqalədə Səlahiyyətli İqtisadi Operator statusu verilməsinin beynəlxalq gömrük münasibətlərində
əhəmiyyəti təhlil edilir. Qeyd edilir ki, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının norma və standartlarına uyğun
olaraq, səlahiyyətli iqtisadi operator (SİO) - malların təyinat yerinə çatdırılmasının təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi və xarici ticarətin asanlaşdırılması məqsədilə gömrük nəzarətinin sadələşdirilmiş forma və
üsullarından istifadə edən hüquqi şəxsdir. Məqalədə bu statusun tarixindən və tətbiq edən ölkələrdən də bəhs
edilir.
Sonda belə nəticəyə gəlinir ki, gömrük qanunvericiliyinin nəzərdə tutduğu sadələşdirilmiş tətbiqlər və
gömrük ərazisinə mal və nəqliyyat vasitələrinin giriş və çıxışı zamanı aparılan hüquq-mühafizə və təhlükəsizlik
tədbirlərinə dair sadələşdirmələr beynəlxalq ticarətin asanlaşdırılmasında mühüm rola malikdir və dünya
ölkələrinin bu tətbiqetmədən istifadəsi məqsədyönlüdür.
Açar sözlər: gömrük işi, təhlükəsizlik təchiat zənciri, üstün hüquqlar, xarici ticarətin asanlaşdırılması
Узел ГУЛЬМАЛИЕВ,
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА
В УСЛОВИЯХ УЛУЧШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В статье речь идет о важности статуса уполномоченного экономического оператора в международных таможенных отношениях. Согласно нормам и стандартам Межднародной Таможенной
Организации уполномоченный экономический оператор – это юридическое лицо, ответственное за
безопасность доставки товаров к месту назначения , а также за упрощение внешней торговли, формов и методов таможенного надзора.В этой статье речь идет о дате статуса к применяемым
странам.
В результате надо отметить, что указанные в таможенном законодательстве упрощенные
применения играют большую роль для упрощения с точки зрения юридически защищенности и безопасности в содействии международной торговли ввоза и вывозы товаров и автомобильных средств
на территорию таможени.
Ключевые слова: таможенное дело, цепь питания безопасности, содействие внешней торговли
Uzel GULMALİYEV,
Master, Baku State University
PROSPECTS OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR STATUS FOR ENHANCEMENT
CUSTOMS COOPERATION
Current article discusses the importance of granting the Authorized Economic Operator status in international
customs relations. It defines An Authorized Economic Operator, or AEO as:" a legal person using the simplified form of customs control, in order to ensure the secure delivery of goods to the destination and to facilitate
foreign trade in compliance with the norms and standards of World Customs Organization. Besides, it gives
overview concerning the history of Authorized economic operator status and the implementing countries.
Author comes to conclusion, simplified procedures provided in the customs legislation and the law enforcement and security measures simplifications conducted during the entry and exit of goods and transporta-
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tions into the customs territory have a significant role in the facilitation of international trade and the implementation by world countries is purposeful.
Key words: customs work, security supply chain, superior rights, foreign trade facilitation
Ötən 10 ildə qlobal iqtisadiyyat və buna paralel olaraq dünya ticarəti, tarixinin ən böyük həcminə
çatmış, xarici ticarət artıq regional səviyyədə deyil, qlobal səviyyədə qəbul edilmişdir.
Nəticə olaraq qloballaşma, dünya ticarətinin, ölkələrin dirçəlməsində əhəmiyyətini gündən-günə
artırarkən, ölkələrin uğrunda gedən rəqabət ilə qarşı-qarşıya qalmasına da səbəb olmuşdur.
Qlobal rəqabət şəraitində isə istehlakçılar tərəfindən üstünlük verilən keyfiyyətli məhsulların ixrac
edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bir malın istehlakçılar tərəfindən seçilməsi təbii ki, onun xərci ilə də
yaxından bağlıdır. Bu çərçivədə, bir malın maya dəyərinin azaldılması istiqamətində atılacaq hər bir addım
iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyini və ixracı artıracaq, beynəlxalq bazarlarda güclü bir Azərbaycan
yaradacaqdır.
Azərbaycan gömrüyü ölkənin beynəlxalq ticarətinin səmərəliləşdirilməsi yönümündə malların təyinat
yerinə çatdırılmasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və xarici ticarətin asanlaşdırılması məqsədilə
beynəlxalq ticarəti Ümumdünya Gömrük Təşkilatının norma və standartlarına uyğunlaşdıraraq gömrük
nəzarətinin sadələşdirilmiş forma və üsullarından istifadəyə zəmin yaratmışdır. (1, s. 20)
Səlahiyyətli İqtisadi Operator status verilmiş hüquqi şəxslər, gömrük qanunvericiliyinin nəzərdə
tutduğu sadələşdirilmiş tətbiqlərdən və Gömrük Ərazisinə mal və nəqliyyat vasitələrinin giriş və çıxışı zamanı
aparılan hüquq-mühafizə və təhlükəsizlik tədbirlərinə dair sadələşdirmələrdən istifadə edəcək.
Bu tətbiq, həm proseslərin sürətlənməsi, həm də şirkətlərin beynəlxalq sahədə rəqabət güclərinin
artırılması məqsədi güdür.
Bəs Səlahiyyətli İqtisadi Operatorların tarixi nəyə köklənir?
Əslində Səlahiyyətli İqtisadi Operator Statusunun ortaya çıxmasının səbəbi ABŞ-ın 11 Sentyabr 2001ci ildə yaşadığı terror hücumlarıdır. Məlum olduğu kimi, bu hücumların ardından Amerika Hökuməti
terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində bir çox tədbirlərə əl atdı. Bu tədbirlərin biri də C-TPAT (Customs-Trade
Partnership Against Terrorism) idi. Bu sistemin məqsədi; İstehsalçılar, idxalçılar, nəqliyyat şirkətləri və
tədarük zəncirində yer ala biləcək digər şirkətlərin akkreditasiya üsulu ilə beynəlxalq yükünün təhlükəsizliyinin təmin olunması idi.
Daha sonra, Avropa Birliyi də ABŞ-ın C-TPAT tətbiqinin bənzəri olan Səlahiyyətli İqtisadi Operator
Statusunun (AEO (Authorized Economic Operator) tətbiqini reallaşdırdı.
Səlahiyyətli İqtisadi Operator Statusunun tətbiqi ilə etibarlı və müəyyən edilən göstərici-şərtlərə uyğun
olduğu sübut etmiş və təhlükəsizlik nöqsanları olmayan şirkətlərə status verilməyə başlandı. Burada əsas
hədəf beynəlxalq ticarətdə təhlükəsiz şəraitin təmin edilməsi və müvafiq tələbləri ödəyən şirkətlərə
sadələşdirilmiş gömrük əməliyyatları üstünlüyünün təqdim olunmasıdır.
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının təhlükəsiz ticarətin dəstəklənməsi üçün yaratdığı- gələcəyin
beynəlxalq gömrük modelinin əsas bazalarından biri olan Səlahiyyətli İqtisadi Operator Statusunun mahiyyəti,
gömrük və özəl sektor arasındakı əməkdaşlıqdan ibarətdir.
Səlahiyyətli İqtisadi Operator və bi kimi digər proqramları mənimsəyərək tətbiq edən əsas ölkələr:
ABŞ (C-TPAT; Terrorizmə Qarşı Gömrük-Biznes Əməkdaşlığı)
Avropa İttifaqına üzv ölkələr (AEO; Səlahiyyətli İqtisadi Operator)
ASİƏF (Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq) Üzvləri (AEO)
Yeni Zelandiya (SƏS; Təhlükəsiz İxrac Tərtibi)
Sinqapur (STP; Etibarlı Ticarət Tərəfdaşlığı) şəklində ümumiləşdirilir.
Təhlükəsiz ticarətin dəstəklənməsi məqamı bütün bu proqramlar üçün ortaq nöqtə olsa da proqramların
həyata keçirilməsi mərhələsində bəzi fərqlər gözə çarpır. Məsələn, ABŞ ixracatçıları bu proqrama daxil
etməsə belə Avropa İttifaqının AEO proqramı özündə xarici iqtisadi fəaliyyətin bütün iştirakçılarını
birləşdirir.
Bundan başqa, təhlükəsizliklə bərabər sadələşdirilmiş üsulları də əhatə edən Aİ-nin AEO proqramı
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digərlərindən daha əhatəlidir. Çünki bu proqram, gömrük rüsumları daxil olmaqla bütün gömrük qanunvericiliyinə uyğun şəkildə əlaqələndirilmişdir.
Dünyada cəmi 46 ölkədə Səlahiyyətli İqtisadi Operator status almış hüquqi şəxslər var. Bunlar: Avropa
İttifaqına üzv ölkələr, Amerika Birləşmiş Ştatları, Argentina, Əlcəzair, Çin və Honq Konq, Dominikan
Respublikası, Qvatemala, İsrail, İsveçrə, Kanada, Keniya, Kolumbiya, Koreya, Kosta-rika, Malayziya,
Meksika, Norveç, Sinqapur, İordaniya, Yeni Zelandiya, Zambiya və s. ölkələrdə faəliyyət göstərir.
Avropa İttifaqı ölkələri üçün 2012-ci ildə həyata keçirilən bir araşdırmaya görə Aİ-də təxminən 10.000
ədəd Səlahiyyətli İqtisadi Operator statusu verilmiş hüquqi şəxs var. Bunların yarıdan çoxu Almaniyada
fəaliyyət göstərərkən, yerdə qalanlar başda Hollandiya və Fransa olmaqla digər üzv ölkələrdə fəaliyyət
göstərir.
Səlahiyyətli İqtisadi Operator - gömrük və vergi qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edən, gömrük
nəzarəti baxımından əhəmiyyət kəsb edən kommersiya və nəqliyyat sənədlərinin idarə edilməsinə dair
qənaətbəxş sistemin olan, gömrük ödənişlərini və digər ödənişləri həyata keçirmək üçün maliyyə imkanları
olan, informasiya mübadiləsini lazımi səviyyədə təmin edən texniki bazası olan müvafiq təhlükəsizlik və
mühafizə standartlarının tətbiqi imkanları olan, öz nəqliyyat vasitələrinin uyğunluğuna nəzarət edə bilən
etibarlı hüquqi şəxslərə gömrük prosedurları və gömrük əməliyyatlarının həyata keçirilməsi zamanı bir sıra
güzəşt və imtiyazlar tanıyan beynəlxalq bir statusdur.
Bu status sərbəst zonalar daxil olmaqla Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində fəaliyyət
göstərdiyi sahədə ən azı iki il iş təcrübəsinə malik hüquqi şəxslərə verilir.
Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar gömrük əməliyyatları və gömrük prosedurları çərçivəsində güvənə
layiq görülən iqtisadi operatorlardır. Bu statusu, Gömrük qanunvericiliyində göstərilən fəaliyyət növləri ilə
məşğul olan idxalatçı, ixracatçı, daşıyıyıcı, broker və s kimi hüquqi şəxslər əldə edə bilər. Məsələ burasındadır
ki, Səlahiyyəti İqtisadi Operator statusu hüquqi şəxsin fəaliyyətini sırf ona məxsus fəaliyyət növü üzrə
məhdudlaşdırmır. Belə ki, ixrac məqsədli mal istehsalı ilə məşğul olan hər hansı bir müəssisənin ixrac
əməliyyatları başqa bir şəxs tərəfindən həyata keçirilsə belə, istehsalçı müəssisə SİO statusunu almaq tələbi
irəli sürə bilər. (5, s. 56)
SİO statusu almış hüquqi şəxslərə aşağıdakı üstün xarakterli hüquqlar verilir:
ixracda gömrük əməliyyatlarının yerində həyata keçirilmə imkanı
ixrac olunan malı ixrac gömrük idarəsinə təqdim etmədən əməliyyatlarını öz ərazi komplekslərində
apara bilmək hüqu
gömrük ödənişlərinin ödənilməsinə təminat tələb olunan hallarda hər bir əməliyyat üçün ayrıca təminat
vermək əvəzinə məbləği əvvəlcədən müəyyən edilmiş müddətsiz və əhatəli təminat vermək
gömrük təminatının nisbi məbləğdə verilə bilməsi
gömrük rəsmiləşdirilməsi nəzərdə tutulan malların və nəqliyyat vasitələrinin daşınmasını, çəkilməsini
və ya kəmiyyət ölçüsünün başqa qaydada müəyyən edilməsini, yüklənməsini, boşaldılmasını, qablaşdırılmasını
və ya yenidən qablaşdırılmasını və s zəruri əməliyyatları özü həyata keçirmək
eyniləşdirmə tələb olunduğu hallarda malların eyniləşdirilməsi tədbirlərini həyata keçirmək, həmçinin
gömrük orqanları tərəfindən səlahiyyət verildiyi hallarda mallara və nəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilmiş
eyniləşdirmə vasitələrinin götürülməsi və ya məhv edilməsini həyata keçirmək
faktura sənədlərini tərtib edə bilmək
qısa və sadə bəyanetmə tiplərindən istifadə edə bilmək
bir çox malların dövriyyəsini məhdudiyyət olmadan həyata keçirə bilmək
“elektron növbə” elektron idarəetmə sistemində müəyyən olunmuş ardıcıllıqdan kənar olmaq
gömrük orqanları ilə kağız üzərində yazılı və ya elektron formada razılaşdırılmaqla, gömrük ərazisinə
gətirilən və bu ərazidən aparılan malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsini iş vaxtından
kənar saatlarda da apara bilmək
Gömrük orqanları və səlahiyyətli iqtisadi operatorlar xarici ticarətdə risklərin müəyyənləşdirilməsi və
qarşısının alınması üzrə tədbirlərin hazırlanmasında əməkdaşlıq məqsədi ilə öz aralarında təqdim olunması

566

gömrük qanunvericiliyi ilə bilavasitə tələb edilməyən məlumatların da mübadiləsini həyata keçirə bilərlər. Bu
mübadilə müvafiq müqavilə əsasında həyata keçirilir və səlahiyyətli iqtisadi operatorların kompyuter
şəbəkəsinə gömrük orqanları tərəfindən daxil olmaq hüququnu nəzərdə tuta bilər.
Səlahiyyətli iqtisadi operator statusu verilmiş hüquqi şəxslər özündə zəruri əməliyyatları əks etdirən
sadələşdirilmiş bəyannamə verə bilmə, risk profilinin olmaması etibarilə mavi kanaldan istifadə edə bilmə,
yoxlama keçiriləcəyi halda isə bu prosesin sürətli və ilkin mərhələdə həyata keçirilməsi üzrə hüquqa sahib ola
bilmə imkanlarına sahibdir.
SİO statusunun verdiyi faydalar: (7, s. 113)
- bu status beynəlxalq səviyyədə tanındığı üçün statusa sahib şəxslər etibarlı olduqlarını, şəffaf fəaliyyət
göstərdiklərini bütün dünyaya bəyan etmiş olacaqlar.
- xarici şirkətlərlə özəl işgüzarlıq məsələləri inkişaf edəcək və etibarlı tərəfdaşlıq qurulacaq.
- gömrük əməliyyatları daha intensiv və problemsiz olduğu üçün statusu almış şaxslar malların
çatdırılma tarixini alıcıya dəqiq bildirə biləcəklər. Nəticədə çatdırılma tarixinin qeyri-müəyyən olması ilə
əlaqədar yaranan bazar itkiləri aradan qalxacaq.
- Yükləmə-boşalma, nəqliyyat vasitəsinin gözləməsinə gedən xərclərin aradan qalxması statusu almış
hüquqi şəxslərin maliyyə xərclərini azaldacaq.
- xərcləri azalan və mütənasib olaraq mənfəəti artan hüquqi şəxs daha çox investisiya həyata keçirə
biləcək.
- bu statusu almış şəxslərin malları gömrük yoxlamasından sadələşdirilmiş qaydada keçdiyi üçün
gömrük orqanlarında etibarlı olub-olmadığı bilinməyən digər şəxslərin malları yoxlamaya cəlb olunacaq və
nəticədə gömrük orqanlarının işləri azalacaq və onlar riskli sahələrə daha çox vaxt ayıra biləcək.
- gömrük məntəqələrindəki izdiham da aradan qalxmış olacaq.
Nəticə etibarilə qeyd edə bilərik ki, firmaların inkişaf tempində onların istehsal və satış gösəriciləri ilə
yanaşı ticarətin asanlaşdırılması da bir o qədər önəmlidir.
Tələb olunan sənədlərin çox sayda olması maliyyə xərclərini artırır. Halbuki, ticarət nə qədər rahat olsa,
ölkənin inkişafı, böyüməsi, ixracatı, zənginliyi və rəqabət gücü də bir o qədər artar.
Bu tətbiqetmənin olduğu ölkələr qarşılıqlı razılaşmalar edərək, hər iki tərəfin şirkətlərinin səlahiyyətli
iqtisadi operator statusunun digər ölkədə də tanına bilməsini təmin edəcəklər. Nəticədə, bir ölkədəki statusa
sahib hüquqi şəxslər, qarşılıqlı tanınma müqaviləsi bağlanan ölkələrdə də SİO statusu olan hüquqi şəxs kimi
qəbul ediləcək və həmin ölkədə səlahiyyətli iqtisadi operatorlar üçün yaradılmış müsbət ayrıseçkilikdən,
üstünlüklərdən qarşılıqlı olmaq şərti ilə yararlanacaqlar. Qarşılqılı tanınma olmazsa, beynəlxalq təhlükəsizliyin
və dolayısı ilə sadələşdirmənin tətbiqi mümkün olmayacaq.
Məntiqə əsaslansaq deyə bilərik ki, SİO statusunun tanınması mərhələsində, şirkətlərin təmin etməli
olduğu maliyyə, idarəetmə və standartlara bağlı kriteriyaların ölkələrdə fərqli olmaması zəruridir. Həmçinin
statusun alınması üçün edilən müraciət qaydaları və standartları da eyni olmalıdır.
Aralarında qarşılıqlı tanınma olan ölkələr
ABŞ

Cənubi Koreya
Kanada
Yaponiya
Yeni Zellandiya
İordaniya
Avropa İttifaqı
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Yaponiya

Kanada

Cənubi Koreya

Avropa İttifaqı

Avropa İttifaqı
Kanada
Sinqapur
Yeni Zellandiya
ABŞ
Sinqapur
Cənubi Koreya
ABŞ
Yaponiya
Sinqapur
Yeni Zellandiya
ABŞ Yaponiya
Kanada
İsveçrə
Norveç
ABŞ
Yaponiya

Yaponiya-Malaziya, Yaponiya-Cənubi Koreya, Yaponiya-Çin, Cənubi Koreya-Çin, Sinqapur- Çin,
Sinqapur-Yeni Zellandiya, Sinqapur-ABŞ, Aİ-Andorra, Aİ-San Marino, Aİ-Çin, İsveçrə-Norveç aralarında da
SİO statusunun qarşılıqlı tanınması haqqında görüşmələr davam edir.
Azərbaycan da bu yararlanmadan istifadə etməkçün iş prosesinə başlayıb. Yeni Gömrük Məcəlləsi özü
ilə bərabər bu statusun tətbiqini də nəzərdə tutur.
Elə bununla əlaqədar olaraq gömrük məcələsindəki yeniliyin də əsas məqsədi-gömrük xidməti ilə xarici
iqtisadi fəaliyyət (XİF) iştirakçılan arasında qarşılıqlı münasibətlərin mükəmməl sisteminin inkişafından,
gömrük əməliyyatlarmın sadələşdirilməsi və tezləşdirilməsindən, habelə inzibati təzyiqin zəiflədilməsindən və
s. üzrə geniş miqyaslı tədbirlərdən ibarətdir. Bu tədbirlər SİO-nun mallann buraxılışı ilə əlaqədar gömrük
bəyannaməsi verilənədək və ayrı-ayrı gömrük əməliyyatlarının aparılması dövründə bilavasitə öz anbarlarında
(açıq sahədə, yük meydançasında, bina, qapalı tikilidə və s. ərazilərdə) saxlanılmasım nəzərdə tutur. (3, s. 13)
Beləliklə, göründüyi kimi SİO milli gömrük orqamndan hüquqi səlahiyyət almış və ÜGT-nin
təhlükəsizlik standartlarının tələblərinə əməl edən, xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçısı olan hüquqi şəxsdir.
Bunlar istehsalçılar, idxalatçılar, ixracatçılar, brokerlər, daşıyıcılar, logistik sahədə fəaliyyət
göstərənlər,anbarların operatorları, distribyutorlar və s. ola bilərlər. Elə bu baxımdan da təhlükəsizlik
standartlan gömrük orqanları ilə biznes -cəmiyətilə birgə İSO statusunun verilmə qaydalarının işlənib
hazırlanmasını nəzərdə tutur və qaydalara yuxarıda xarakterizə olunan təhlükəsizlik meyarları aid olunur.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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MİLLİ İQTİSADİYYAT VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAF MODELİ
Bu məqalədə Müstəqilliyin bərpasından sonra Azərbaycanın yürütdüyü iqtisadi siyasət və Azərbaycanın
milli iqtisadiyyatının əsas xüsusiyyətləri əks etdirilib. Azərbaycanın iqtisadi inkişafının xüsusi model kimi
identifikasiyasını şərtləndirən məqamlar təhlil olunub. İnkişafın Azərbaycan modelinə əsaslanan və sosialiqtisadi inkişaf siyasətinə uyğun olan davamlı inkişafını təmin etmək üçün prioritetləri araşdırılıb.
Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, milli sərvət, iqtisadi cəhətdən müstəqillik, keçid dövrünün başa çatması,
sosial-iqtisadi bazar modeli, Azərbaycanın iqtisadi inkişafının xüsusi model kimi identifikasiyası
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКАНОМИКА И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МОДЕЛИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
В этой статье отражены проводимая Азербайджаном экономическая политика и главные особенности национальной экономики Азербайджана. Анализированы моменты, ускоряющие идентификацию, как особой модели развития экономики Азербайджана. Исследованы приоритеты для обеспечения продолжительного развития, соответствующие политике социально-экономического развития
и основывающиеся на модели развития Азербайджана.
Ключевые слова: национальная экономика, национальное богатство, экономическая независимость и конец переходного периода, выявление конкретной модели экономического развития Азербайджана.
Nurlan KAZIMOV,
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NATIONAL ECONOMY AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT MODEL OF THE
AZERBAIJAN REPUBLIC
The Azerbaijan economic policy and the main features of the national economy of Azerbaijan is reflected in this article. The moments that accelerate the identification as a special model of economic development
of Azerbaijan are analyzed. The priorities for sustainable development consistent with the policies of socioeconomic development and based on the model of the development of Azerbaijan are investigated.
Key words: : national economy, national wealth, economic independence and the end of the transitional
period, the identification of a particular model of economic development of Azerbaijan.
Dünya tarixində keçən mövcud olan bütün xalqlar üçün hər zaman ən böyük milli sərvət kimi qəbul
edilən müstəqillik zaman və məkandan asılı olmayaraq, ümumi inkişaf prosesinin istiqamət və mahiyyətinin
müəyyən olunmasında daim həlledici rol oynamışdır. Məhz bunun nəticəsidir ki, hüquqlarını azad, suveren
şəkildə həyata keçirən xalqların tərəqqisi həmişə yüksək göstəricilərlə ifadə edilmiş, onların intibahı dayanıqlı,
davamlı və sürətli xarakterə malik olmuşdur.
İqtisadi cəhətdən güclü olmaq müstəqillik deməkdir. Ancaq, M.Ə.Rəsulzadə demişkən milli, şəxsi,
fikri, siyasi müstəqilliyin də kökü iqtisadi müstəqillikdədir. Buna görə də, qarşıda duran başlıca vəzifə əsasən
öz ehtiyatları, daxili və xarici imkanlar hesabına cəmiyyətin mövcud tələbatlarını ödəməyə, hamının normal
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yaşayışını təmin etməyə qadir olan müstəqil milli iqtisadiyyat formalaşdırmaqdır.
İqtisadi cəhətdən müstəqil olmaq o deməkdir ki,
1) xalq təbiətin ona bəxş etdiyi və tarix boyu yaratdığı sərvətin sahibi olur, ona sərəncam verir və öz
mənafeyinə uyğun istifadə edir;
2) cəmiyyət özünü iqtisadi cəhətdən yaşatmaq gücünə malik olur, əsasən özünün mövcud ehtiyatlarına
və tarixi reallıqlara arxalanmaqla iqtisadiyyatın ictimai təşkili formasını, iqtisadi inkişaf modelini müəyyən
edir və formalaşdırır;
3) özünün iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək və tərəddüd etmədən xarici iqtisadi əlaqələr yaratmaq və
sərbəst dünya bazarına çıxa bilmək, xarici rəqabətə qarşı davamlı olmaq, iqtisadi təxribatdan qorunmaq kimi
keyfiyyətlər də iqtisadi müstəqilliyin olması deməkdir. İqtisadi cəhətdən müstəqil olan bir dövlət müstəqil
maliyyə, pul-kredit, kömrük, qiymət siyasəti yeritmək qüdrətinə malik olur.
İqtisadi müstəqilliyi vermirlər, bunun üçün müstəqilliyi təmin edən milli iqtisadiyyat
formalaşdırılmalıdır. Bu elə bir iqtisadiyyat olmalıdır ki:
1) o, öz ehtiyyatları ilə cəmiyyətin mövcud tələbatlarını ödəməyə qadir olsun;
2) özünün yetkin milli bazarı və bu bazarın tələblərinə cavab verən iqtisadi strukturu qərarlaşsın;
3) öz dayaqları üzərində inkişaf edə bilsin və özünü təkrar istehsal etmək qabliyyətinə malik olsun;
4) müstəqil, möhkəm valyutası, maliyyə kredit, bank sistemi fəaliyyət göstərsin;
5) formalaşmış istehsal, sosial və bazar infrastrukturları olsun;
6) səhmanlı, çevik təsərrüfat mexanizmi və idarə etmə sisteminə malik olsun;
7) sosial istiqamətli olmaqla dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin reallaşdırılmasına maddi təminat (imkan)
versin.
Milli sərvət – istisnasız olaraq dövlətin malik olduğu bütün şeylərdir, maddi nemətlərdir, varlıqlardır.
Beyləlxalq təşkilarlar (BMT, BVF, Beynəlxalq Dünya Bankı və s.) yığılmış kapitaldan başqa Milli sərvətin, öz
çəkisinə görə real yaradılmış kapitaldan ən azı 4-5 dəfə çox qiymətləndirilən təbii və insan resurslarını da daxil
edilir. Ölkənin Milli sərvəti aşağıdakı göstəricilər məcmuu qiymətləndirlir.
- adambaşına düşən ümumi daxili məhsul;
-təbii resursların dəyəri;
- əmər resurslarının dəyəri
- Milli iqtisadiyyatın bütün növ müəssisələrin və sahələrinin dəyəri
Ölkənin Milli sərvəti aşağıdakıları daxil etməlidir:
- insan potensialı (iş qüvvəsinin dəyəri və onun təkrar istehsalına çəkilən xərclər, intelektual, mədəni və
peşə təkmilləşdirilməsinə çəkilən xərclər);
- təbii resurs potensialı (ehtiyatların, hasilatın, kəşfiyyatın, faydalı qazıntılardan istifadə, torpaq, su,
meşə resursları)
- elmi – texniki potensial (elmi tədqiqat və təcrübə konstruktor işləri, elmi tədqiqat işlərinə xərclər, elmi
kadrolar, intellektual mülkiyyət).
Azərbaycanın gələcək taleyi əhəmiyyətli dərəcədə hansı iqtisadi model əsasında inkişaf etdiriləcəyindən
asılıdır. Ancaq iqtisadiyyatın inkişaf modeli hazır şəkildə verilmir. O, müstəqillik əldə etmiş ölkənin əvvəlki
tarixi ərzində mövcud olmuş təcrübənin ümumiləşdirilməsi, dünya ölkələrində fəaliyyətdə olan modellərin
hərtərəfli öyrənilməsi və müqaisə edilməsi yolu ilə Azərbaycanın mövcud reallıqlarına uyğun gələn formada
seçilməlidir. Bu zaman hansısa ölkənin inkişaf modelini olduğu kimi götürmək, kor-koranə tətbiq etmək
yolverilməzdir. Akademik Ramiz Mehdiyev haqlı olaraq yazır: “Xarici dövlətlərin stereotip inkişaf
modellərinə kor-koranə riayyət edilməsi hökmən millətin öz simasını itirməsi ilə nəticələnir”.
Müasir dövrdə iqtisadi sistemlərin ənənəvi, planlı idarə olunan, bazar, qarışıq və keçid iqtisadiyyatı kimi
növləri daha populyardır. Eyni zamanda iqtisadi sistemlər iki bazar iqtisadiyyatı sistemi – azad rəqabətin hökm
sürdüyü bazar iqtisadiyyatı (xalis kapitalizm) və müasir bazar iqtisadiyyatı (müasir bazar iqtisadiyyatı) və iki
qeyri – bazar iqtisadiyyatı sistemi, ənənəvi və inzibati amirlik sosialist sistemi kimi də təsnifləşdirilir.
Adı çəkilən iqtisadi sistemlərdən hansı yaxşıdır sualına görkəmli ABŞ iqtisadcısı Ç.Helbreyt belə cavab
verir: «Ən yaxşı iqtisadi sistem insanların çox ehtiyac duyduğu şeylərlə onların maksimum tələbatını ödəməyə
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qadir olan sistemdir».
İqtisadi sistemlər əsas iqtisadi problemlərin həllinə yanaşmanın üsul və metodlarına görə fərqlənirlər. Bu
fərqlər iqtisadi inkişaf modellərində aydın şəkildə özünü göstərir. İstənilən iqtisadiyyat bu və digər model
əsasında qurulur və fəaliyyətdə olur.Geniş mənada model öyrənilən obyekti dərk etməkdir, onun nəzəriyyəsini
yaratmaqdır. Yəni, obyektiv gerçəkliyin sadələşdirilmiş, ümumiləşdirilmiş formada dərk edilməsidir. Bu
iqtisadi inkişaf modelinə də aiddir. Modelləşdirmə yolu ilə eyni bir sosial-iqtisadi sistemdə yaşayan ayrı-ayrı
ölkələrin iqtisadi sistemləri haqqında, onların məzmunu, strukturu, bu struktura daxil olan elementlərin
nisbətləri və əldə olunmuş nəticələr haqqında dürüst məlumatlar əldə edilir. Modelləşdirmə nəticəsində məlum
olur ki, eyni bir iqtisadi sistemə daxil olan ölkələrin iqtisadi inkişaf modelləri fərqlidir. Məsələn, ölkələrin
birində liberal bazar mexanizminə üstünlük verildiyi halda (ABŞ) başqa bir ölkədə (İsveçdə) dövlət tənzimi
mexanizmindən geniş istifadə olunur, digər ölkələrə nisbətən Yaponiyada planlaşdırma mexanizminə üstünlük
verilir, Almaniyada isə iqtisadiyyatın sosial yönümü daha güclüdür və s. Bu modelləri öyrənməklə biz
onlardan ən optimalını seçib Azərbaycan reallıqlarına uyğun əlavələr etməklə daha səmərəli, həlli çətin olan
problemlərin öhdəsindən gəlməyə şərait yaradan modeli ortaya qoymaq imkanı əldə etmiş oluruq.
Azərbaycan Respublikası ölkədə bazar iqtisadiyyatının formalaşması yolunu seçmişdir və bu
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyanının 15.2-ci maddəsində qeyd olunmuşdur . (Azərbaycan d övləti
bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaradır, azad sahibkarlığa təminat
verir, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol vermir).
Sosial yönümlü iqtisadiyyat, sosial iqtisadi sistem olub, bütün mülkiyyət formalarının plürealizmi
əsasında fəaliyyət göstərir. Vətəndaşların şəxsi azadlığı, bazar rəqabətinin sərbəstliyi, qiymət qoyma və s.
əsasında dövlətin iştirakı ilə milli məhsulun əməyə görə ədalətli bölgüsünü həyata keçirir, əhalinin maddi
mühafizəsinə zəmanət verir. Bu sistemdə vətəndaşların sosial problemlərinin həllində dövlətin rolu yüksəkdir
və onun aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirməsi məqsədəuyğundur:
- ölkədə qanun-qaydanı formalaşdırmaq və saxlamaq;
- daxili və xarici təhlükəsizliyi təmin etmək;
- milli valyutanın sabitliyini təmin etmək.
- sosial infrastruktura sahəlrini inkişaf etdirmək (təhsil, səhiyyə, ETT və s.);
- rəqabət mübarizəsi sahələrində qanunçuluğun qorunmasına nəzarət etmək;
- cəmiyyətin aztəminatlı üzvlərinin əmək hüququnu qorumaq və onların sosial müdafiəsinə zəmanəti
həyata keçirmək;
- ətraf mühitin qorunması üçün bazar stimullarından istifadə etmək, qadağa və tələbləri həyata keçirmək;
- xarici iqtisadi münasibətlərdə, vergi və sosial hüquqların həyata keçirilməsində ümumi qəbul olunmuş
«oyun» qaydalarını müəyyən etmək;
- bazar iqtisadiyyatı imkanları çərçivəsində sosial-iqtisadi prosesləri makrosəviyyədə idarə etmək.
Yuxarıda qeyd olunan məsələlərin həll olunması isə aşağıdakı məqsədlərə nail olmağa imkan verir.
- əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi;
- qiymət səviyyəsinin stabilliyinin təmin olunması;
- yüksək məşğulluq səviyyəsinin təmin olunması;
- sosial təminat sisteminin fəaliyyətinin ədalətli olması.
Müstəqilliyin bərpasından sonra Azərbaycan öz suveren iqtisadi siyasətini həyata keçirməsi üçün ilk
növbədə neft-qaz sektoru inkişaf etdirilmiş, xarici investorlar Azərbaycana cəlb olunmuş, investisiya
təhlükəsizliyi mühiti formalaşdırılmışdır. Neft-qaz sektorunun sürətli tərəqqisi digər sahələrin inkişafına da
ciddi təkan vermişdir. Makroiqtisadi sabitliyə nail olunması fonunda isə həyata keçirilən sürətli islahatlar
Azərbaycanın qarşısında tamamilə yeni inkişaf mərhələsi açmışdır. Xüsusən də aqrar sahənin bazar
iqtisadiyyatına məxsus prinsiplər əsasında yenidən qurulması, bu sahədə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilərək
əhaliyə paylanması, həyata keçirilən struktur dəyişiklikləri kənd təsərrüfatının yenidən canlanmasına, sürətli
tərəqqisinə, istehsalın həcminin əhəmiyyətli dərəcədə çoxalmasına səbəb olmuşdur.
Ölkə iqtisadiyyatının mühüm tərkib hissəsi olan maliyyə sistemində və bank sektorunda da köklü
dəyişikliklər həyata keçirildi və yeni iqtisadi münasibətlər formalaşdırıldı. Ölkədə maliyyə, pul-kredit, vergi,
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qiymət, gömrük sahələrində geniş islahatlar həyata keçirildi, idarəetmə, nəzarət və tənzimləmə funksiyaları
beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirildi. Maliyyə intizamının gücləndirilməsi, manatın məzənnəsinin
tənzimlənməsi kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi eyni zamanda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində struktur
islahatlarının aparılması ilə müşayiət olundu ki, bu da ümumi iqtisadi duruma müsbət təsir göstərdi. Struktur
islahatlarının aparılması, həmçinin vergi dərəcələrinin aşağı salınmasına, yığım səviyyəsinin artırılması və
vergitutma bazasının genişləndirilməsi hesabına büdcə gəlirlərinin artırılmasına, büdcə xərclərinin şəffaflığının
və idarə olunmasının səmərəliliyinin yüksəldilməsinə şərait yaratdı. Eyni zamanda qiymətli kağızlar bazarının
inkişafı sahəsində mütərəqqi hüquqi və təşkilati tədbirlər həyata keçirilmiş, maliyyə vasitəçiliyi institutları
yaradılmış, xarici təsirlərə daha həssas olan maliyyə sektorunun dayanıqlığı təmin olunmuşdur. Strateji valyuta
ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyi təmin olunmuş, milli valyutanın sabitliyi, bank sisteminin etibarlığı
artırılmış, konservativ borclanma strategiyası həyata keçirilmişdir.
Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi nəticəsində bazar iqtisadiyyatı prinsipinə xas olaraq təsərrüfat
subyektləri arasında yeni münasibətlər formalaşmış, infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, xarici sərmayədarlar
üçün əlverişli mühitin yaradılması, perspektivli sektorların beynəlxalq miqyasda məharətli təbliği xarici
investorların Azərbaycana gəlişini sürətləndirmişdir. Sosial sahədə mövcud problemlərin kompleks həlli
məqsədilə əhaliyə göstərilən xidmətlərin həcm və keyfiyyəti artırılmış, insanların maddi rifah halı yüksəlməyə
başlamışdır.
Bunlardan əlavə, inflyasiyanın aşağı səviyyədə saxlanılmasına, iqtisadiyyatın pulla təminatının
yaxşılaşdırılmasına və ölkənin tədiyyə qabiliyyətinin yaxşılaşmasına yönəldilmiş pul-kredit siyasəti
nəticəsində makroiqtisadi sabitlik göstəricilərindən biri olan inflyasiyanın 1995-ci ildən başlayaraq minimuma
endirilməsinə nail olundu, ötən müddət ərzində idarə olunan səviyyədə saxlanıldı.
2003-cü ildən Azərbaycanda keyfiyyətcə yeni mərhələ üçün milli inkişaf prioritetlərini düzgün
müəyyənləşdirilmiş, ölkənin bütün potensialını məhz bu yöndə səfərbər edilmişdir. Cəmiyyətin ümumi
potensialının milli məqsədlər naminə səfərbər olunması inkişaf prosesində dinamizm və məqsədyönlülüyü
təmin edilmiş, hər bir mərhələ üçün qarşıda duran vəzifələrin həllinə real imkanlar açılmışdır. Azərbaycanın
iqtisadi inkişafının xüsusi model kimi identifikasiyası bir neçə məqamla şərtlənir. Birinci belə məqam, çox
ağır geoiqtisadi fonda iqtisadi inkişafın təmin edilməsidir. İkinci məqam iqtisadi inkişafın təmin edilməsində
Azərbaycanın istifadə etdiyi alət və vasitələrdir. Üçüncü məqam iqtisadi inkişafın daxili mənbələrinin düzgün
seçilmiş istifadəsi strategiyalarından ibarətdir. Azərbaycan modelinin daha mühüm bir dominantı dövlətin
iqtisadi inkişaf və iqtisadi idarəetmədə rolu ilə bağlıdır. Azərbaycan modelinin növbəti mühüm bir məziyyəti
də milli iqtisadi sistemin dünya təsərrufat sisteminə inteqrasiyasının özünəməxsusluğu ilə şərtlənir.
İqtisadiyyatın açıqlıq səviyyəsi yetərincə yüksəkdir, lakin aparılan siyasət və o cümlədən xarici iqtisadi
əlaqələrimizin bütövlükdə şaxələndirilmiş xarakteri, milli iqtisadi sistemin arzuolunmaz kənar təsirlərdən çevik
və güclü qorunma mexanizminin səmərəli nəticəliliyini təmin edir. Bu özünü sonuncu beynəlxalq maliyyə
böhranı zamanında göstərdi. Böhran Azərbaycan modelinin daha bir üstünlüyünü aşkarladı. Beləki, sosialiqtisadi inkişafın dayanıqlığının təmin edilməsinin aparıcı prinsipə çevirilməsi hökumətin böhran şəraitində bir
çox ölkələrdən fərqli olaraq daxili bazarın aktivliyinin qorunması üçün büdcə vəsaitlərinin istifadəsində ciddi
qənaətlərə yol verməməsini şərtləndirdi.
Bakı Dövlət Universitetinin 2009-cu il noyabrın 1-də keçirilən 90 illik təntənəli yubiley mərasimində
dövlət başçısı iqtisadi sahədə ictimai-iqtisadi proses kimi səciyyələnən keçid dövrünün başa çatdığını,
Azərbaycanın keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğunu bildirmişdir. Ölkədə keçid dövrünün
başa çatmasını xarakterizə edən əsas cəhətlər isə şübhəsiz ki, bazar iqtisadiyyatı üçün müvafiq qanunvericilik
bazasının yaradılmasında, sahibkarlar institutunun formalaşmasında, mülkiyyətin çoxnövlülüyünün təmin
olunmasında, özəlləşdirmə haqqında müvafiq qanunvericilik bazasının yaradılmasında, aqrar islahatların
həyata keçirilməsində, müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətində dövlətin rolunun məhdudlaşdırılmasında, bazar
institutlarının formalaşdırılmasında, daxili və xarici iqtisadi fəaliyyətin liberallaşdırılmasında, qiymətlərin
bazar tərəfindən müəyyənləşdirilməsində, ümumilikdə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimuma
endirilməsində, institusional islahatların həyata keçirilməsində və bu qəbildən olan digər məsələlərdə özünü
göstərir. Beləliklə, aydın görünür ki, dövlətin idarəsində yer alan, cəmiyyətin tələbatına operativ reaksiya
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vermək imkanından məhrum olan, istehsalçılarda resurslardan səmərəli istifadə üçün hər hansı ciddi stimul
yaratmayan, əmtəə və xidmətlərin geniş çeşidinə gətirib çıxarmayan, innovasiyalara meyilli olmayan, istehsal
vasitələrinin dövrün tələblərinə uyğun olaraq modernləşdirilməsində ləngimələrə yol verilməsi kimi
çatışmayan cəhətlərə malik olan inzibati komanda iqtisadiyyatından əsas prinsipləri sahibkarlıq, mülkiyyət və
istehsal vasitələrinin müxtəlif formalarının yaranması, qiymətlərin bazar tərəfindən tənzimlənməsi, təsərrüfat
subyektləri arasında müqaviləli münasibətlər, eləcə də təsərrüfat fəaliyyətinə dövlətin məhdud müdaxiləsi olan
bazar iqtisadiyyatına keçid kifayət qədər çətin bir prosesdir. Əsas cizgiləri səmərəli texnologiyaların və
təşkilati sistemlərin seçimi, özəl, kollektiv, dövlət mülkiyyət formalı, inzibati müstəqillik, əmlak istehsalçısının
öz məhsulunun tam sahibi olması, məhsul təchizatçılarının və istehlakçıların azad seçimi, tərəqqipərvər vergi
siyasəti olan bazar münasibətləri Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də səciyyəvidir.
Artıq ölkəmiz iqtisadi sahədə keçid dövrünü başa vurub. Respublikamızın bundan sonrakı inkişaf yolu
sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatıdır. Yəni ölkəmizin əldə edəcəyi iqtisadi nailiyyətlər bilavasitə insan amilinin
tərəqqisinə, insan kapitalından səmərəli istifadə edilməsi məqsədinə yönəldiləcək. Təbii ki, bu istiqamətdə iş
adamlarının da üzərinə böyük vəzifələr düşür. Qeyd edilməlidir ki, ölkəmizin sosial-iqtisadi sisteminin yenidən
qurulmasının mühüm amillərindən biri sahibkarlığın inkişafıdır. Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün daha da əlverişli
mühitin yaradılması məqsədilə əsaslı şəkildə islahatların aparılması da məhz ölkədə həyata keçirilən iqtisadi
inkişaf strategiyasının tələblərindən, o cümlədən inkişafın Azərbaycan modelinin xüsusiyyətlərindən irəli gəlir.
Qısa müddətdə kiçik və orta sahibkarların güzəştli kreditlərlə təmin olunması, sahibkarların fəaliyyətinə yersiz
müdaxilələrin qarşısının alınması, özəl sektorda inkişafa mane olan süni problemlərin həlli istiqamətində bir
sıra mühüm addımlar atılmışdır.
Azərbaycanın iqtisadi sahədə keçid dövrünü uğurla başa vurması elm və təhsil sferasında da adekvat
modernləşməni, əsaslı keyfiyyət dəyişikliklərini zərurətə çevirir. Sürətli iqtisadi inkişaf yolunda olan
Azərbaycanda elmin inkişaf təmayüllərinin ölkənin müasir reallıqlarına nəzərən müəyyənləşdirilməsi, bu
sahədə mövcud problemlərin mərhələlərlə aradan qaldırılması, elmlə idarəçiliyin üzvi vəhdətinin təmini, bu
sahəyə yönəldilən vəsaitlərin rentabelliliyinə nail olunması yeni mərhələdə qarşıda mühüm vəzifələr kimi
durur.
Milli inkişaf modelinin ən mühüm xüsusiyyəti dövlətin iqtisadi siyasətinin inkişafın davamlılığı,
dayanıqlılığı və tarazlığına hədəflənməsi hesab edilməlidir. Bu iqtisadi siyasətdə populyar tədbirlərə yox, real
nəticəliyə, qısa deyil, uzunmüddətli məqsədlərə üstünlük verilməsi və dövlətin iqtisadi fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsinə heç də həmişə marjinal meyarlarla yanaşılmamasında ifadə edilir. Bu məqam ölkə
miqyasında infrastrukturun əsaslı modernləşdirilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkişafının ciddi
dəstəklənməsi, məcburi köçkünlərin, şəhid və əlil ailələrinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və s. üçün
ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsində bariz şəkildə ifadə olunur.
İnkişafın Azərbaycan modelinə əsaslanan sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinə uyğun olaraq respublikanın
davamlı inkişafını təmin etmək üçün prioritetlər artıq bəllidir. Bunun üçün makroiqtisadi sabitlik qorunub
saxlanılacaq, ölkənin enerji, ərzaq və ekoloji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün sistemli tədbirlər davam
etdiriləcək, iqtisadiyyatın diversifikasiyası genişləndirilməklə neft sektorundan asılılıq minimuma endiriləcək,
innovativ iqtisadiyyata keçid təmin ediləcək, aqrar sektorun inkişafında intensiv üsullara üstünlük veriləcək.
Təbii ki, inkişafın məhz bu model üzərində qərar tutması bütövlükdə respublikamızda insan kapitalının
inkişafı, yoxsulluğun tammamilə aradan qaldırılması, sosial infrastrukturun daim yeniləşməsi, əhalinin həyat
səviyyəsinin davamlı olaraq yüksəldilməsi ilə müşayiət olunacaq.
Lakin, nailiyyətlərə baxmayaraq, iqtisadiyyatın inkişafında müəyyən çatışmazlıqlar da var. Məhz
Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf xəttinə keçidi yeni tip, sosial-iqtisadi, ekoloji və demoqrafik indikatorların
dinamik tarazlığının qorunub saxlanılmasına, istehsalın yüksək səmərəliliyinə, elmi-texniki sahənin prioritet
inkişafına istiqamətlənmiş təsərrüfatın yaradılmasını tələb edir.
Milli iqtisadiyyatın tam məşğulluq şəraitində olmadığı və iqtisadi sistemimizin yüksək açıqlığa malik
olduğu şəraitdə, makroiqtisadi tarazlıqla iqtisadi artım arasında seçim edilərkən dayanıqlı iqtisadi artım
tempinə üstünlük verilməlidir. Ölkədə iqtisadi artımın dayanıqlılığının təmin edilməsi baxımından insan
kapitalının inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsinə və özəl təşəbbüslərin
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stimullaşdırılması və onların dəstəklənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsinə və dövlətin birbaşa investisiya
fəaliyyəti ilə yanaşı, özəl sektorun maliyyə imkanlarının artırılmasında iştirakının və özəl sektorla dövlət
arasında investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsinə ehtiyac vardır.
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Мировая экономика, или глобальная экономика, обычно представляется как экономика, которая
основана на экономических системах всех стран мира, народных хозяйств. Также Мировая экономика это совокупность национальных хозяйств, взаимодействующих в различных формах рыночной деятельности на макро – и микро уровнях на базе согласованных правил и стандартов конкуренции,
при должном обеспечении национальных интересов и приоритетов.
Мировая экономика может быть оценена по-разному, например, в зависимости от используемой
модели, а ее оценка произведена в определенной валюте, такой как доллар США, евро или др.
Термин «мировая экономика» неотделим от географии и экологии Земли, и поэтому, в своем роде,
употребляется неправильно, так как определения и представления "мировой экономики" значительно
различаются и они должны как минимум исключить любое рассмотрение ресурсов или ценности, базируемых за пределами Земли. Например, в то время как могли бы быть предприняты попытки вычислить
стоимость нереализованных возможностей горной промышленности на невостребованной территории в
Антарктиде в настоящее время, те же самые возможности на Марсе не будут считаться частью мировой
экономики - даже если бы эти возможности реализовывались в настоящее время - и могут бы быть рассмотрены только таким же образом как несозданная интеллектуальная собственность.
Объективно становление современной мировой экономики обусловлено закономерностями развития производства и международного разделения труда (МРТ), «втягиванием» в совокупный процесс общественного воспроизводства все новых субъектов, превращением мировой торговли в один из важнейших факторов экономического роста, необходимостью удовлетворения возрастающих потребностей в
самых разнообразных товарах и услугах. Мировая экономика на протяжении своего развития прошла несколько этапов:
Первый этап становления современной мировой экономики связан с появлением первых элемен-
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тов мирового хозяйства — мировой торговли, зарождением, становлением и развитием мирового товарного рынка. Исторические рамки этого процесса: XVI в. — первая половина XIX в.
Второй этап становления мировой экономики обусловлен развитием капиталистических отношений и переходом капитализма к стадии империализма. Этот этап связан с монополизацией производства,
резким увеличением вывоза капитала за границу, территориальным и экономическим разделом мира
Третий этап обусловлен рядом факторов. Из-за разбалансирования мирового хозяйства после экономического кризиса 30-х гг. (Великой депрессии) и Второй мировой войны с середины XX в. стало ясно,
что мировое хозяйство не может стабильно функционировать без каких-то общих для всех стран механизмов координации и управления.
В настоящее время году крупнейшими экономиками мира (объемом больше 2 трлн. долл. или 1,25
трлн. евро) с учетом оценки исходя из номинального ВВП стали: США, Китай, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Бразилия, и Италия. Крупнейшими экономиками мира (объемом больше 2 трлн.
долл. или 1,25 трлн. евро) при использовании метода оценки с учетом паритета покупательной способности (PPP) оказались США, Китай, Япония, Индия, Германия, Россия, Великобритания, Бразилия, и Франция.
Согласно статистике Мирового банка, в мире насчитывается 210 государственно-территориальных
образований, т. е. стран и территорий. В международной практике все страны мира разделяются на три
большие группы: развитые страны, страны с переходной экономикой, развивающиеся страны.
В современной мировой экономике структурно оформились три ведущих региональных торговоэкономических блока, фактически разделившие государства планеты на три крупнейшие зоны перемещения капиталов, услуг и рабочей силы:
- Западноевропейский;
- Североамериканский;
- Азиатско-Тихоокеанский.
«Ключевыми фигурами» этого экономического треугольника являются Европейский союз, США и
Япония.
С учетом рыночных обменных курсов в 2010 году ВВП 148 стран вырос на 5,3 трлн. долл. Пять
крупнейших «спонсоров» глобального расширения продукции: Китай - 17%, США - 10%, Бразилия - 9%,
Япония - 8% и Индия - 5%. ВВП 35 стран мира за этот же период сократился на 338,5 млрд. долл. Пять
крупнейших «виновников» глобального сокращения: Франция - 22%, Италия - 18%, Испания - 17%, Венесуэла - 10% и Германия - 7%.
Исходя из паритета покупательной способности валют, ВВП 169 стран мира увеличился на 4,2
трлн. долл. в течение 2010 года. Пятью крупнейшими «локомотивами» глобального развития в 2010 году
стали Китай - доля 25%, США - 13%, Индия - 10%, Япония - 5% и Бразилия - 4%. ВВП 14 стран мира за
тот же период сократился на 17,8 млрд. долл. Главные виновники сокращения: Греция - доля 67%, Венесуэла - 19%, Румыния - 5%, Гаити - 3% и Хорватия - 2%.
В экономическом отчете Международного валютного фонда за 2010 году было отмечено, что банки
столкнулись со «стеной» назревающего долга, который представляет существенные риски для нормализации условий кредитования. Между тем, наблюдалось ситуация с финансированием немного улучшилась, и долги на сумму более чем 4 трлн. долл. должны быть рефинансированы в следующие 2 года.
Период 2010-2016 гг. - Страны БРИКС становятся лидерами мирового экономического роста
С учетом рыночных обменных курсов, ожидается, что мировой ВВП в период с 2010 по 2016 год
увеличится на 28,7 трлн. долл. или 20 трлн. евро. Исходя из паритета покупательной способности валют
совокупный ВВП 183 стран мира за этот же период, как ожидают аналитики, вырастет на 29,1 трлн. долл.
или 25 трлн. евро.
Тенденцией развития современной мировой экономки является процесс глобализации хозяйственной жизни — превращение мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг и ресурсов. Глобализация — наиболее характерная черта современного мира, когда люди, живущие в самых
разных уголках планеты, оказываются тесно связанными между собой и зависимыми от событий даже в
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далеких от них странах. Этот процесс затрагивает экономику, культуру, технологию и управление. Отличительные особенности процесса глобализации: появление новых мировых рынков валюты и капиталов,
которые непрерывно обеспечивают совершение операций на расстоянии и в реальном времени; новые
средства коммуникации (Интернет, сотовая связь, информационные сети); активизация действующих во
всемирном масштабе экономических организаций; повышение роли многосторонних соглашений по вопросам торговли, услуг, интеллектуальной собственности, безопасности, экологии.
Основные макроэкономические показатели (данные 2010 года)
• Объем валового мирового продукта (по паритету покупательной способности) - 74,0 триллиона
долларов США
• Объем валового мирового продукта (в рыночных ценах, данные МВФ по 184 странам) - 62,0
триллиона долларов США
• ВМП на душу населения Земли (по паритету покупательной способности) - 10647 долларов
США
• Доля различных секторов мировой экономики в ВМП: сельское хозяйство - 4%, промышленность - 32%, сфера услуг - 64%.
• Темпы инфляции: развитые страны - от -2% до 5%, развивающиеся страны - от 5% до 60%
• Уровень безработицы: от 4-12% в развитых странах до 30% во многих развивающихся странах
Мировая торговля (данные 2009 года)
Годовой объем экспорта: 12,4 трлн. долларов США
Основные стран - импортеры: США – 12,7%, Германия – 7,1%, Китай – 6,2%, Франция – 4,4%,
Япония – 4,2%, Великобритания – 4,1%
Годовой объем импорта: 12,3 трлн. долларов США
Основные страны - экспортеры: Китай – 10,3%, Германия – 8,6%, США – 8,1%, Япония – 5,0%
2015 г. для мирового хозяйства обещает быть лучше, чем год минувший. Неуклонно усиливают
экономическую мощь США. Ряд развивающихся экономик, особенно в Азии, восстанавливают свои позиции. Однако риски замедления роста и даже рецессии сохраняются. Британская консалтинговая компания «Economist Intelligence Unit» ожидает, что мировой ВНП в 2015 г. вырастет в рыночных ценах на
2,8%, а с учетом паритета покупательной способности – на 3,7% . Тем не менее этот рост не столь внушителен, как предполагали эксперты еще в середине 2014 г.
Экономическое оживление в Европе несколько ослабит давление на глобальную автомобильную
промышленность; однако инвестиции в будущий рост потребуют непростых решений. В 2015 г., по всей
вероятности, «Volkswagen» опередит компанию «Toyota» и станет крупнейшим в мире производителем.
Германский гигант уже потеснил «General Motors» и к концу 2014 г. вплотную приблизился к своему
японскому конкуренту. Успех компании «Volkswagen» был связан в значительной степени с ее лидерством на быстрорастущем китайском рынке. Сейчас, когда темпы развития Китая замедляются, она стоит
перед проблемой поиска новых направлений роста. Развивающиеся рынки ведут себя уже не так однозначно. Из четырех крупнейших – Бразилии, России, Индии и Китая ‒ только Китай демонстрирует
устойчивый рост.
К 2050 году такие страны как Австралия и Аргентина могут исчезнуть из списка стран большой
двадцатки, а у Вьетнама и Нигерии, наоборот, есть потенциал в него войти. К 2050 году Индонезия может подняться с шестнадцатого места по размеру ВВП, которое она занимала в 2009 году, на восьмое место, обогнав в течение следующих 40 лет не только Италию (как показано в таблице), но и Францию, Великобританию и Германию. Исходя из параметров, используемых в прогнозе, можно сделать вывод о
том, что в 2050 году Великобритания с трудом удержится в списке 10 крупнейших экономик, заняв девятое место по ВВП, определенном исходя их рыночных обменных курсов, и десятое место при взятии за
основу ВВП, определенного исходя из ППС.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ GÖMRÜK ORQANLARI SİSTEMİ VƏ ƏRZAQ
TƏHLÜKƏSİZLİYİ PROBLEMİNİN MAHİYYƏTİ
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan Respublikasında gömrük işi
sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.
Hər bir dövlətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri ölkənin milli təhlükəsizliyi məsələsidir. Kifayət
qədər geniş və çoxtərəfli problemləri əhatə edən milli təhlükəsizlik sisteminin mühüm tərkib hissəsi ərzaq
təhlükəsizliyinin təminatıdır.
Açar sözlər :gömrük, hakimiyyət, müstəqillik, komitə, iqtisadiyyat ,ticarət, siyasət, fəaliyyət, çətinlik,
fərman, geosiyasət, ərzaq, təhlükəsizlik, cəmiyyət, təşkilat, FAO, kalori, problem, təhlil.
Абдулрахман ВЕЛИЕВ,
мастер, Бакинский Государственный Университет
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ И
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ
В Азербайджанской Республике Государственный таможенный комитет Азербайджанской
Республики является центральным органом исполнительной власти проведение государственной политики в области таможенных дел.
Одним из основных обязанностей каждого государства является вопрос национальной безопасности. Обеспечение продовольственной безопасности является важной частью системой национальной безопасности, которой покрывает достаточно широких и многосторонных проблем.
Ключевые слова : таможенный, мощность, независимость, комитет, экономика, торговля,
политика, действие, трудность, постановление, геополитика, еда, безопасность, общество,
организация, ФАО, калорий, проблема, анализ.
Abdulrahman VALIYEV,
master, Baku State University
THE STATE CUSTOMS COMMİTTEE OF THE REPUBLİC OF AZERBAİJAN AND THE
ESSENCE OF FOOD SAFETY PROBLEM
The State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan is a central executive authority which realise public policy in customs area of the Republic of Azerbaijan.
One of the main duties of each state is a matter of national security . Food safety is an important part of
the national security which cover enough wide and multilateral issues.
Keywords: customs, dominion, independence, committee, economy, trade, policy, activity, difficulty,
ordinance, geopolitics, food, safety, society, organization, FAO, calorie, problem, analysis.
Gömrük işi yüzilliklərdir ki, fəaliyyət göstərir və dünyanın istənilən dövlətində əsas struktur
elementlərindən biri sayılır. Gömrük fəaliyyəti bilavasitə ticarətin inkişafı ilə bağlıdır. Bakı gömrüyü ilk dəfə
Rusiya İmperiyası Senatının 25 yanvar 1807-ci il tarixli fərmanı ilə 1809-cu ildə təsis edilmiş, Həştərxan
gömrük dairəsinin tərkibinə daxil edilmişdi. “Zaqafqaziya ölkəsində gömrük dairəsi barədə Əsasnamə”yə görə
o, 31 iyul 1831-ci il tarixdən Zaqafqaziya gömrük dairəsinin tabeliyinə verilmiş və 1832-ci ildən etibarən
“Bakı anbar gömrükxanası” adını almışdır.
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1989-cu il yanvarın 27-də SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Gömrük Nəzarəti Baş İdarəsinin 17
saylı əmri ilə Bakı gömrükxanası əsasında Azərbaycan Respublikası Gömrükxanası yaradıldı və
Respublikadakı digər gömrükxanalar (Culfa və Astara da) onun tabeçiliyinə verildi.
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini əldə etdikdən sonra 1992-ci ilin yanvarında prezident fərmanı
ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi yaradıldı. Bakı gömrükxanasının mövcud olduğu
müddətlərdəki fəaliyyətini əks etdirən sənədli materiallar hazirda iki dövlət arxivində saxlanılır. Azərbaycan
özünün sərbəst gömrük siyasətini yürütməyə başladı. Lakin bir sıra çətinliklər mövcud idi.
6- Ölkənin bütün sərhədlərini əhatə edə bilən gömrük şəbəkəsi yox idi.
7- Keçmiş SSRİ-nin tərkibində olduğu üçün vahid gömrük siyasəti yürütüldüyündən milli gömrük
siyasəti yaranmamışdı.
8- Milli gömrük kadrları azlıq təşkil edirdi və qısa zamanda bu kadrların hazırlanması üçün
qanunvericilik bazası yox idi.
9- Azərbaycanın dövlət sərhədləri Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılır.
10- Tədris bazasının təşkili üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri yox səviyyəsində idi.
Respublika icra hakimiyyəti sisteminə daxil olan gömrük xidməti Prezident və hökümət tərəfindən
gömrük orqanları qarşısında qoyulan məsələləri həll etməyə qabil olan hüquqi baza və gömrük infrastrukturuna
malikdir. Gömrük xidmətinin dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin formalaşmasında rolu ildən-ilə artır və dövlətin
iqtisadi təhlükəsizliyinin, eləcə də, xarici ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinin təmin edilməsində mühüm
faktora çevrilir.
Əlavə 1.
İxrac və idxal əməliyyatlarının dinamikası
(min ABŞ dolları)
2008

2010

2011

2012

2013

2014

İxrac

47756 229.4

21324 777.7

26570 898.29

23 907 972.19

23 975 416.97

21 828 608.88

İdxal

7 163 467.9

6 599 354.7

9 755 968.76

9 652 870.18

10 712 502.70

9 187 696.87

Saldo

40 592 761.4

14725 423.0

16 14 929.53

14 255 102.01

13 262 914.27

12 640 912.01

Dövriyyə

54 919 697.3

27924 132.5

36326 867.05

33 560 842.37

34 687 919.67

31 016 305.75

41 698 005.7

6 623 418.9

5 246 120.59

-2 662 926.1

67 444.78

-2 146 808.09

1 449 940.2

476 244.3

3 056 614.06

-103 098.58

1 059 632.52

-1 524 805.83

İxracın
illik
artımı
İdxalın
illik
artımı

Əlavə 2.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin strukturunun və Əsasnaməsinin
təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin strukturu və Əsasnaməsi təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18.04.1992-ci il tarixli 688 nömrəli fərmanının 5-ci bəndi və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21.10.1992-ci il tarixli 183 nömrəli sərəncamının 1 nömrəli əlavəsi
qüvvədən düşmüş hesab edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
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Bakı şəhəri, 27 oktyabr 1998-ci il № 7
«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (28 oktyabr 1998-ci il, № 251).
«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 1998-ci il, № 10,
maddə 615).
19 iyun 2001-ci il tarixli, 510 nömrəli; 27 may 2002-ci il tarixli, 703 nömrəli; 23 oktyabr 2003-cü il tarixli,
962 nömrəli; 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 980 nömrəli; 3 avqust 2004-cü il tarixli, 109 nömrəli; 10 dekabr
2004-cü il tarixli, 157 nömrəli; 28 oktyabr 2009-cu il tarixli, 166 nömrəli; 21 dekabr 2009-cu il tarixli, 195
nömrəli; 10 fevral 2010-cu il tarixli, 219 nömrəli Fərmanlara əsasən dəyişikliklər və əlavələrlə.
1998-ci il 27 oktyabr tarixli
7 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında
Əsasnamə
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan Respublikasında gömrük işi sahəsində
dövlət siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsini və digər qanunlarını, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, eləcə də bu Əsasnaməni rəhbər tutur.
3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi ona həvalə edilmiş vəzifələri bilavasitə özü və ya
tabeliyində olan gömrük orqanları, idarə və təşkilatlar vasitəsi ilə həyata keçirir.
4.Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük yanvar Komitəsinin əsas funksiyaları aşağıdakılardır:
4.1. Azərbaycan Respublikasında gömrük işini təşkil etmək və onu təkmilləşdirmək;
4.2. Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasətini həyata keçirmək;
4.3. Öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının iqtisadi mənafeyini və təhlükəsizliyini qorumaq;
4.4. Öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin vahidliyini təmin etmək;
4.5. Azərbaycan Respublikasında qabaqcıl gömrük tənzimlənməsi vasitələrinin tətbiqini təşkil etmək;
4.6. İcrasına nəzarət gömrük orqanlarına həvalə olunmuş gömrük işinə dair və digər qanunvericiliyinə əməl
olunmasını təmin etmək.
Ərzaq təhlükəsizliyi.
On il əvvəl bu anlayışda “geosiyasət” anlayışı kimi yad bir məhfum idi. Bugün isə “ərzaq təhlükəsizliyi”
siyasətçilər, rəhbərlər və jurnalistlərin söz ehtiyatının vacib bir hissəsinə çevrilmişdir. Ərzaq təhlükəsizliyi
insanın yaşamaq hüququnun zəruri təminatlarından biri və böyük dəyərə malik siyasi amildir.
Dünya ölkələrini hal-hazırda narahat edən əsas problemlərdən biri həm milli, həm də beynəlxalq
səviyyələrdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlıdır. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı
(ing. Food and Agricultural Organization of the United Nations, FAO) — vəzifəsi əhalinin kənd təsərrüfatı
məhsulları ilə təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə fərdi və kollektiv fəaliyyətlər aparmaq və həmçinin kənd
təsərrüfatının inkişafı məsələləri üzrə hökumətlərarası təşkilatların işlərini əlaqələndirməkdir. FAO-nun baş
qərargahı – Romada (İtaliya) yerləşir. 1945-ci ildə yaradılmışdır. Əsas vəzifələrindən biri – kənd təsərrüfatı
istehsalı, meşə və balıq təsərrüfatında inkişaf etməkdə olan ölkələrə köməklik göstərməkdir. İnkişaf etmiş
kapitalist ölkələrdən birbaşa ərzağın çatdırılması, kənd təsərrüfatı üçün hazırlanması və təkrar hazırlanmasında
elmi araşdırmaların və işlərin həyata keçirilməsi və təşkilinə köməklik daxil olmaqla, FAO yardımı maddi və
qeyri-maddi xarakter daşıyır. FAO milli və beynəlxalq miqyaslı tədbirlərdə iştirak edir.
İlk dəfə olaraq ümumdünya ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyası 1973-cü ildə FAO-da irəli sürülmüşdür.
Bununla belə, Ümumdünya ərzaq təhlükəsizliyi əsas etibarilə dünyanın bütün ölkələrində qida məhsullarının
əldə edilməsi şəraitində ərzaq malları bazarlarında stabilliyin qorunub saxlanması kimi başa düşülür.
1974-cü ildə BMT Baş Məclisi FAO-nun tövsiyələri əsasında işlənib hazırlanan Dünyada ərzaq
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təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə beynəlxalq öhdəlikləri dəstəklədi. Bu konfransda ərzaq qıtlığına və
aclığa qarşı birgə mübarizə üçün ümumbəşəri bəyannamə qəbul edilmişdir. Bəyannamədə belə halların
yaranma səbəblərinin öyrənilməsi, xəbərdarlıq edilməsi, tədbirlər görülməsi məsələlərinə diqqətin artırılması
tövsiyə edilmişdir. Bu tövsiyələrdə ərzaqların beynəlxalq səviyyədə koordinasiyası zamanı onların
ehtiyatlarının yaradılması, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə istehsalın artırılmasına yardım etmək məqsədilə
iqtisadi kömək edilməsi və ərzaq saxlanması yerlərinin tikilməsi, ərzaq məhsullarının istehsalı və ticarəti
məsələləri üzrə qlobal məlumatlar sisteminin yaradılması, ümumdünya ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri üzrə
müntəzəm hökumətlərarası konsultasiyaların keçirilməsi nəzərdə tutulurdu.
Ərzaq probleminin vəziyyəti həmişə dünya alimlərinin, beynəlxalq təşkilatların və dövlət orqanlarının
diqqət mərkəzində olmuşdur. Ayrı-ayrı dövrlərdə bu sahədə müzakirələr, təhlillər, geniş araşdırmalar
aparılmışdır.
Demək olar ki, bütün mütərəqqi bəşəriyyət cəmiyyətin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair öz
qüvvələrini birləşdirmişlər. 1996-cı ildə Vaşinqtonda “Dünyanın gələcəyini öyrənən cəmiyyət” yaradılmışdır.
Həmin illərdən ABŞ-ın 15 institut və təşkilatında minlərlə alim bəşəriyyətin çağdaş və gələcək inkişaf
meyllərini tədqiq edir. Vyanada (Avstriya) “Gələcəyin problemləri institut”, Niderlandda “Bəşəriyyət 2000-ci
ildə” beynəlxalq fondu yaradılmışdır.
1968-ci ildə “Ümumdünya sisteminin inkişafını modelləşdirən v ə proqnozlaşdıran “Roma klubu”
Beynəlxalq təşkilatı yaradılmışdır. Bunun üçün 5 qlobal problemi nəzərdə tutmuşlar:
1. Sürətli sənayeləşmə;
2. Əhalinin sürətli artımı;
3. Aclıq və ərzaq çatışmamazlığının geniş yayılması;
4. Təbii ehtiyatların tükənməsi;
5. Məskunlaşma mühitinin pisləşməsi;
Bu problemlərin tədqiq edilməsi üçün müəlliflər 4 ümumiləşdirilmiş göstəriciyə əsaslanmışlar:
1. Dünyanın potensial əkin sahəsi (3.2 mlrd. hektardır);
2. 1970-ci ilə nisbətən məhsuldarlığın 3 dəfə artırılması mümkünlüyü;
3. 1970-ci illə müqayisədə əldə edilə bilən ehtiyatların 200 dəfə artırılması mümkünlüyü;
4. Yer üzündəki müxtəlif çirklənmələrin qarşısının alınması (əks halda bu 1970-ci ildəkindən 25 dəfə çox
ola bilər).
Beləliklə müəlliflər əhalinin sayının təqribən 33 ilə, sənaye istehsalının isə 10-15 ilə 2 dəfə artması
ehtimalı qəbul etmişlər.
Lakin dünya ərzaq təminatları tam olaraq yaradıla bilmədi. Səbəb isə dünya ölkələrinin öz milli ərzaq
təhlükəsizliyinə və milli maraqlarına daha çox üstünlük verməsi idi. Bəs, dünya ərzaq təhlükəsizliyinin əsl
məqsədi və meyarı nədir? Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, dövlətin ərzaq təhlükəsizliyi o vaxt təmin edilir ki, ölkə ərazisinə xaricdən ərzaq məhsullarının daxil olması dayandıqda ərzaq
böhranı baş verməsin və bazarda satılan kənd təsərrüfatı xammalının və ərzağın ümumi həcmində yerli istehsal
taxıl üzrə 90%, kartof 95%, şəkər 80%, bitki yağı 80%, ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları 85-90%,
balıq və balıq məhsulları üzrə isə 80%-dən az olmasın.
Ərzaq məhsullarına olan ümumi tələbatı yerli istehsal hesabına ödəmək üçün bu parametrlər nəzərə
alınmaqla əhalinin sayı və fizioloji tələbata uyğun adambaşına düşən əsas ərzaq məhsulları normaları əsasında
istehsal ediləcək kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi müəyyən olunur.
Adambaşına ərzaq norması isə hər bir insanın gün ərzində qəbul edəcəyi enerjini (kkalori) təmin
etməlidir. FAO-nun hesablamasına görə gündə 1760-1836 kkalori qəbul edilməsi ölkədə kifayət qədər qida
maddəsinin qəbul edilməməsinin və ya aclığın göstəricisidir. Mövcudluq və yüngül fiziki əmək üçün ilkin ərzaq tələbatı isə günə 2150 kkal-dır. Bu göstərici dünya ölkələri üzrə 2010-cu ildə 2860 kkalori, Azərbaycan
Respublikasında isə 2588 kkalori təşkil etmişdir. FAO dünyada aclıq çəkən insanların sayını 800 milyon, ilkin
tələbatlarını ödəyə bilən və aclıq və yemək azlığından əziyyət çəkmə ehtimalı olanların sayını 1 milyarddan
çox müəyyən etmişdir.
Əlavə 3.
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Hər nəfər hesabı ilə gündəlik kkalori istehlakı
İllər
Ərazilər
1961-1963
1990-1992
İnkişaf etməkdə olan ölkələr
1900
2520
Afrika (Saxaranın cənubu)
2100
2040
Şərqi Asiya
1750
2670
Cənubi Asiya
2030
2300
İnkişaf etmiş sənaye ölkələri
3020
3330
Dünya üzrə
2300
2710

2010
2730
2170
3040
2450
3470
2860

Son illərin məlumatına görə inkişaf etməkdə olan 113 ölkənin 24-ü daha aşağı səviyyədə ərzaq
təhlükəsizliyinə nail olmuşdur ki, bunun da 22-i Afrika ölkələridir.
FAO-nun hesablamalarına görə əhalini ərzaq məhsulları ilə təmin etmək üçün (müvafiq normalarla)
2025-ci il istehsalın həcmi 2 dəfə artırılmalıdır. Bu isə o qədər də real deyildir. Müəyyən iqtisadi hesablamalar
görə 2030-cu ilədək ərzaq məhsulları istehsalı zəif də olsa artan istiqamətdə dəyişəcəkdir.Lakin hazırkı qida
normaları və əhalinin artımı müqabilində dünya bazarında 500 mln. ton taxıl, 40 mln. ton ət, 70 mln. ton balıq
və balıq məhsulları və bir sıra digər məhsullar çatışmayacaqdır. Beləliklə, ərzaq probleminin həllində üç cəhətə
fikir yönəldilir:
1. İstehsalın 2 dəfə artırılması;
2. Təbii artımın məhdudlaşdırılması;
3. Əsas ərzaq növləri üzrə qida normalarının azaldılması mümkünlüyü.
Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün dünya ölkələrində proqramlar və ya doktrinalar həyata
keçirilir. Bu məqsədlə 2001 və 2008-ci illərdə ölkəmizdə dövlət proqramları qəbul edilmişdir. 2008-ci ildə
qəbul edilmiş proqramda qeyd olunur ki, əhalinin etibarlı ərzaq təminatının başlıca şərtlərindən biri
makroiqtisadi sabitliyə əsaslanan davamlı inkişafın təmin edilməsi və əhalinin gəlirlərinin fizioloji normalara
əsaslanan tələbatının ödənilməsidir. Proqramda 2015-ci ilə qədər kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının
artırılmasına dair əsas hədəflər müəyyən edilmiş, onların icrası tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Dövlət Proqramı çərçivəsində aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur:
- ölkədə ərzaq məhsulları istehsalını artırmaq;
- ərzaq təminatı saahəsində risklərin təmin olunmasını təmin etmək;
- ərzaq təminatı sisteminin institusional inkişafını həyata keçirmək və sahibkarlıq mühitini
yaxşılaşdırmaq.
Dövlət proqramına görə, ölkə əhalisinin ərzaqla tam və etibarlı təminatına nail olmaq üçün 2015-ci
ilədək dənli bitkilərin əkin sahələrini 900 min hektara çatdırmaq, 2,8 milyon ton dənli bitkilər istehsal etmək
nəzərdə tutulub. Ət istehsalı 340 min tona, süd və süd məhsulları istehsalı 2,4 milyon tona, sənaye üsulu ilə quş
əti istehsalı 80 min tona, yumurta istehsalı isə 1,3 milyard ədədə çatdırılmalıdır.
Ölkədə tərəvəz və bostan məhsullarının istehsalı 1,72 milyon ton, kartof 1,12 milyon ton, meyvə 800
min ton olmalıdır. Yağlı bitkilərin əkin sahələrini 135 min hektara, şəkər çuğunduru əkinini isə 20 min hektara
qədər artırmaq nəzərdə tutulur. Ümumilikdə yem bitkilərinin əkin sahələri 500 min hektar olmaqla qarışıq yem
istehsalını ildə 2 milyon tona çatdırmaq əsas vəzifələrdən biri olaraq qarşıya qoyulur.
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Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran ən mühüm problemlərdən biri milli təhlükəsizliyin təmin
edilməsidir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası özünün milli təhlükəsizlik strategiyasını hazırlayır və
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təhlükəsizliyin təmin edilməsi, suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılması, ölkənin, onun
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təhlükəsizlik strategiyası Azərbaycan cəmiyyətinin daimi mənafelərini qorumaq məqsədi ilə real və
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Одним из важнейших вопросов, стоящих перед Азербайджанской Республикой является
обеспечение Национальной безопасности страны. В этих целях в Азербайджанской Республике
разрабатывается и претворяется в жизнь стратегия своей Национальной Безопасности. Стратегия
Национальной Безопасности служит выраженным в Конституций Азербайджанской Республики
таким фундаментальным принципам, как демократия, строительстве светского правого
государства, защиты жизни граждан Азербайджанской Республики и обеспечения их личной
безопасности.
Ключевые слова: национальная безопасность, правопорядок, суверенитет, территориальная
целостность, стратегия
Ali AHMEDOV,
professor, Baku State University
Maftuna ABDULLAYEVA,
PhD, Baku State University
CONDITIONING FACTORS OF NATIONAL SECURITY OF AZERBAIJAN REPUBLIC
One of the most important challenges facing the provision of national security. For this purpose, the Republic of Azerbaijan shall prepare and implement its national security strategy. The National Security Strategy
enshrined in the Constitution of the Azerbaijan Republic is a democratic, legal and secular state, the protection of life and personal security of citizens, ensuring the preservation of the sovereignty and territorial integrity of the country, its people and development to ensure the well-being is the fundamental purposes. Azerbai-

586

jan's permanent interests of society in order to protect the national security strategy and projected trends in
the management of real interaction with one another, which is closely linked to a set of ideas.
Key words: national security, rule of law, sovereignty, territorial integrity, strategy
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran ən mühüm problemlərdən biri milli
təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası özünün milli təhlükəsizlik
strategiyasını hazırlayır və həyata keçirir. Milli təhlükəsizlik strategiyası Azərbaycan Respublikasının
Konstitutsiyasında təsbit olunmuş demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu, Azərbaycan
vətəndaşlarının həyatının qorunması və şəxsi təhlükəsizliyin təmin edilməsi, suverenliyinin və ərazi
bütövlüyünün qorunub saxlanılması, ölkənin, onun xalqının rifahının və inkişafının təmin edilməsi kimi
fundamental məqsədlər xidmət edir. [1, 12].
2004-cü il 29 iyun tarixli “Milli Təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda
“milli təhlükəsizlik – dövlətin müstəqilliyinin, suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün, konstitutsiya quruluşunun,
xalqın və ölkənin milli maraqlarının, insanın, cəmiyyətin və dövlətin hüquq və mənafelərinin daxili və xarici
təhdidlərdən qorunmasının təmin edilməsi” kimi müəyyən olunur. [9, 5]. Bu qanunda ilk dəfə olaraq ölkəmizin
milli təhlükəsizliyinin, ona təhdidlərin və milli mənafelərin anlayışları verilmiş prinsipləri, obyektləri,
subyektləri və başlıca istiqamətləri göstərilmişdir. Qanun milli təhlükəsizlik sahəsində bir çox məsələlərə
aydınlıq gətirir, milli təhlükəsizlik siyasətinin hüquqi əsasını yaratmaqla, onun daha konkret istiqamətlərini
müəyyən edir.
Azərbaycan milli təhlükəsizliyinin əsasında milli mənafelərin daxili və xarici təhdidlərdən qorunması
durur. Bu mənada milli təhlükəsizlik vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin tarazlaşdırılmış mənafelərinin
məcmusu kimi milli mənafelərin müxtəlif xarakterli daxili və xarici təhdidlərdən qorunması vəziyyətidir.
Milli təhlükəsizlik sistemində aşağıdakı cəhətlər əsas götürülür:
a) Dövlətin suverenliyi, müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü;
b) Beynəlxalq şərait, sabit siyasi durum;
c) Mənəvi-psixoloji iqlim şəraitində gələcək milli təhlükəsizlik və cəmiyyətin inkişaf strategiyasının
müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsi;
d) Tarixi gerçəkliyin nəzərə alınması;
e) Geosiyasi şəraitin əlverişli məkanda yerləşməsi;
f) Cəmiyyətin ictimai, siyasi, iqtisadi və mənəvi inkişaf səviyyəsi;
g) Yaxın və uzaq hədəflərin düzgün müəyyən edilməsi;
h) ərazi bütövlüyünün qorunması;
i) təcavüzlərin qarşısının alınması;
j) dünya dövlətləri ilə bərabər səviyyəli əməkdalığın həyata keçirilməsi;
k) ölkənin beynəlxalq münasibətlərdə mövqeyinin möhkəmləndirilməsi.
Konseptual baxımdan Azərbaycan qanunvericiliyi dövlətin təhlükəsizliyi insanın və cəmiyyətin
təhlükəsizliyindən önə çəkir. Bu mövcud dünya təcrübəsi ilə izah olunur. Belə ki, liberalların təklif etdiyi fərdi
təhlükəsizliyin dövlət və cəmiyyətin təhlükəsizliyindən vacib olması müddəasından fərqli olaraq ABŞ,
Almaniya, Yaponiya və digər inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində dövlət təhlükəsizliyinə daha önəmli yer
verilir. Bu ilk növbədə onunla əlaqədardır ki, fərdi azadlıq və təhlükəsizliyin təmin olunması səviyyəsi
dövlətin özünün təhlükəsizliyinin təmin olunması və ölkədəki siyasi sabitliyin səviyyəsindən birbaşa asılıdır.
Belə ki, yalnız dövlətin təhlükəsizliyi və siyasi sabitlik insan və cəmiyyətin təhlükəsizliyinə təminat verir. əks
təqdirdə qeyri-sabit siyasi şərait təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirməli olan dövlət qurumlarının səmərəli
fəaliyyətini sual altında qoyaraq, onların öz vəzifələrini yerinə yetirməsinə mane olacaqdır.
Digər tərəfdən isə, insan, cəmiyyət və dövlətin təhlükəsizliyi bir-biri ilə sıx bağlıdır və onlar arasında
müəyyən tarazlığın qorunub saxlanılmasına da ehtiyac duyulur. Bununla əlaqədar qanunla Azərbaycanın milli
təhlükəsizliyinin üç səviyyəsi müəyyən olunur:
1. İnsanın təhlükəsizliyi;
2. Cəmiyyətin təhlükəsizliyi;

587

3. Dövlətin təhlükəsizliyi.
İnsanın təhlükəsizliyi, insanın özünü reallaşdırması və inkişaf etdirməsi üçün normal şəraitin
yaradılmasını, onun hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasını, həyatının və mülkiyyətinin daxili və xarici
təhdidlərdən qorunmasını nəzərdə tutur.
Cəmiyyətin təhlükəsizliyi ictimai mənafelərin daxili və xarici təhdidlərdən qorunması vəziyyətidir ki,
bu da cəmiyyətin maddi və mənəvi dəyərlərinin, ictimai həyatın iqtisadi və sosial münasibətlər sisteminin,
ictimai əmlak və mülkiyyətin, institut və təşkilatların və onların fəaliyyət mühitinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsini nəzərdə tutur.
Dövlətin təhlükəsizliyi dedikdə isə dövlətin konstitutsiya quruluşunun, suverenliyi və ərazi
bütövlüyünün daxili və xarici təhdidlərdən qorunması başa düşülür.
Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin bu üç səviyyəsi sıx qarşılıqlı əlaqədə olmaqla, vəhdət təşkil edir və
Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin əsasını yaradır.
Milli təhlükəsizlik sisteminin yaradılması prosesində Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər:
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyasının qəbul edilməsi (12 noyabr 2005);
2. Daxili və xarici siyasətin, o cümlədən təhlükəsizliyin hüquqi bazası yaradıldı;
3. İqtisadi inkişafda naliyyətlər əldə edilib, iqtisadi islahatlar əldə edilib, “Əsrin müqaviləsi” bağlanılıb,
iqtisadi təhlükəsizlik təmin edilib;
4. Xarici siyasətdə Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna, ABŞ, Pakistan ilə strateji əməkdaşlıq müqavilələri
bağlanılıb, Rusiya, İran, Hindistan, Çin, Yaponiya, Avropa ölkələri ilə əməkdaşlıq genişlənib;
5. Azərbaycan informasiya blokadasından çıxmışdır;
6. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycan diasporasının yaranmışdır.
Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi daxili və xarici aspektlərə malikdir. Daxili təhlükəsizlik ölkədə siyasi,
iqtisadi və sosial sabitliyin yaradılması, vətəndaş həmrəyliyi və barışığına nail olmaq, vətəndaşların,
cəmiyyətin və dövlətin sabit fəaliyyətinə və inkişafına mənfi təsir göstərən daxili təhdidlərin
neytrallaşdırılması vasitəsi ilə təmin olunur. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin daxili siyasət sahəsində milli
mənafeyi fərd-dövlət əlaqələrinin, ailə münasibətlərinin, islam dini dəyərlərinin, əxlaqi sərvətlərin
qorunmasından ibarətdir.
Xarici təhlükəsizlik isə ölkəmizin həyati əhəmiyyətli mənafelərinə kənardan gələcək mümkün risk,
təhlükə və təhdidlərin dəf edilməsi ilə təmin olunur. Bu zaman təhlükə və təhdidlərin xarakterindən asılı olaraq
dövlət siyasi-deplomatik və ya hərbi yaxud eyni zamanda həm diplomatik, həm də hərbi tədbirlər
kompleksindən istifadə edə bilər. Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyasının 9-cu maddəsinin I bəndində
qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədilə silahlı
qüvvələr saxlayır. [3, 5]. Bu silahlı qüvvələr hər hansı bir işğalçılıq məqsədləri daşımır və Azərbaycanın
suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün, onun toxunulmazlığının və mənafeyinin silahlı müdafiəsinə, dövlətə silahlı
hücumun qarşısının alınmasına, təcavüz olarsa onun dəf edilməsinə xidmət edir. Xarici siyasət sahəsində milli
mənafeyə, təhlükəsizliyə uyğun gələn ölkələrlə əlaqələr möhkəmlənir. Daxili və xarici siyasi strategiya
millətin gücü ilə həyata keçirilir.
Azərbaycanın milli təhlükəsizlik strategiyası Azərbaycan cəmiyyətinin daimi mənafelərini qorumaq
məqsədi ilə real və proqnozlaşdırılan meyllərin idarə edilməsi sahəsində bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə bağlı olan
ideyaların məcmusundan ibarətdir. Qloballaşma dövründə dövlətin inkişafını səmərəli milli təhlükəsizlik
strategiyasına uyğunlaşdırmaq lazımdır. 2001-ci il sentyabrın 11-dən sonra dünya nizamının açıq-aşkar
çoxqütblü xarakter kəsb etdiyi və eyni zamanda, siyasi inteqrasiyanın xeyli dərəcədə sürətləndiyini nəzərə
almaqla, dövlətlərin milli təhlükəsizliyinin qorunması və təmin edilməsi dünyada çoxtərəfli əməkdaşlığın
mühüm amili olmuşdur. Antiterror koalisiyasının üzvü olaraq Azərbaycan milli təhlükəsizliyin təminatına öz
baxışını Əfqanıstanda və İraqda terrorizmlə müharibədə iştirak etməklə, Balkan yarımadasında sülhməramlı
fəaliyyətə kömək göstərməklə, Avroatlantik strukturları ilə fəal əməkdaşlıqla və strateji tərəfdaşımız Rusiya ilə
münasibətləri təkmilləşdirməklə müəyyənləşdirdi. [13, 57].
Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə özündə kompleks tədbirləri əks
etdirən milli təhlükəsizlik siyasətini hazırlayır və həyata keçirir. Bu siyasətin əsas məqsədləri prioritetlər
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sistemi kimi milli mənafelərlə və bu mənafelərə zərər vura biləcək təhdidlərlə müəyyən olunur. Bu mənada
milli təhlükəsizlik siyasətinin əsas vəzifəsi ölkəmizin milli mənafelərinə zərər vura və onun reallaşdırılmasına
mane ola biləcək xarici və daxili təhdidlərin üzə çıxarılması, proqnozlaşdırılması və neytrallaşdırılması
məqsədi ilə operativ və uzunmüddətli tədbirlərin reallaşdırılmasından ibarətdir.
Əgər uzun illər milli təhlükəsizlik probleminə yalnız hərbi təhlükəsizliyin təmin edilməsi kimi
baxırdılarsa, muasir şəraitdə onun məzmununa bütün həyati əhəmiyyətli milli mənafeləri və onlara əsaslanan
dövlət siyasətini daxil edirlər. amerika tədqiqatçısı H. Kissencer bu mənada qeyd edir ki, “milli təhlükəsizlik
siyasəti bu və ya digər dövlətin beynəlxalq arenada öz vəzifələrini həyata keçirməsi və cəmiyyətin həyat
qabiliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı olan bütün hərəkətlərini və fəaliyyətini əhatə edir.” [14, 5].
Bu baxımdan milli təhlükəsizlik anlayışı özünə son dövrlərdə yeni komponentlər daxil etmişdir. Artıq o,
ənənəvi hərbi təhlükəsizlik konsepsiyası ilə məhdudlaşmır və öz əhatə dairəsinə ictimai həyatın bütün
sahələrini daxil edir. Bu gün milli təhlükəsizlik siyasəti yalnız hərbi sahədə deyil, eyni zamanda ictimai həyatın
siyasi, iqtisadi, sosial, informasiya, elm və mədəniyyət, mənəviyyat və s. sahələrində də milli mənafelərin
həyata keçirilməsinə mane olan və ya onlara təhlükə yaradan təhdidləri üzə çıxarmaqla, onların aradan
qaldırılması və dəf edilməsi tədbirlərini müəyyənləşdirir.
Azərbaycan qanunvericiliyində milli təhlükəsizliyə təhdidlər Azərbaycan Respublikasının milli
maraqlarının həyata keçirilməsinə mane olan və ya onlara təhlükə yaradan şərait, proses və amillər kimi
müəyyən olunur. Bu təhdidlər mümkünlüyündən asılı olaraq potensial və real mənbəyindən asılı olaraq xarici
və daxili təhdidlərə bölünür. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlərə əsasən ictimai
həyatın siyasi, iqtisadi, sosial, hərbi, informasiya, ekologiya, elm, mədəniyyət və mənəviyyat sahələrində
təzahür edir.
Siyasi sahədə əsas təhdidlərdən biri kimi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, suverenliyi suverenliyi,
ərazi bütövlüyü və konstitutsiya quruluşuna qarşı qəsdləri göstərmək olar. Bu baxımdan ən böyük təhdid
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və ölkə ərazisinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğalıdır.
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı dövlətimizin həyati əhəmiyyətli milli mənafeyi olan
dövlət suverenliyi və ərazi bütövlüyünü təhlükə altına qoymuşdur. Belə ki, işğal olunmuş torpaqlar faktiki
olaraq Azərbaycanın nəzarətindən kənarda qalmış və bu ərazilərdə Azərbaycan dövlətinin suveren hüquqları
məhdudlaşdırılmışdır. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində 20 min insan qətlə yetirilmiş, 50min
insan əlil olmuş, 7minə yaxın insan əsir və itgin düşmüş, 1milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı isə öz doğma
torpaqlarından qovulmuş, qaçqın və köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. [7, 41]. Bu münaqişə Azərbaycanın milli
təhlükəsizliyi baxımdan böyük problemlər yaratmış, ölkənin ictimai həyatının bütün sahələrində, mənfi
meyllərin meydana çıxmasının ən təsirli səbəblərindən birini təşkil etməklə, bütövlükdə Azərbaycanın
tərəqqisi və inkişafı yolunda ən böyük maneyə çevrilmişdir.
Digər bir təhdid kimi milli və dini münasibətlərin kəskinləşməsini, separatçılıq əhval-ruhiyyəsinin,
etnik, dini və siyasi ekstremizm hallarının yayılmasını göstərmək olar. Ölkədə bu cür halların yaranması və
yayılmasında xarici dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının, xaricdən maliyyələşən və dəstəklənən müxtəlif
təşkilatların, ayrı-ayrı şəxslərin, kəşfiyyat, təxribat və digər pozuculuq fəaliyyətləri əsas rol oynayır. Bu ilk
növlərdə Azərbaycanın əlverişli geosiyasi mövqeyə və zəngin enerji resurslarına malik olması və eləcə də,
ölkəmizlə soyuq münasibətlərdə olan bir sıra dövlətlərin mövcudluğu ilə əlaqədardır. Azərbaycanın
müstəqilliyini, inkişafını və digər sahələrdəki uğurunu özləri üçün “təhlükə” sayan dövlətlər ölkənin etnik
rəngarəngliyindən istifadə edərək azsaylı xalqların ölkədə fəaliyyət göstərən bəzi separatçı qurumlarını
maliyyələşdirməklə, onlara hərbi dəstək verməklə bu qurumları dövlətə qarşı çıxmağa sövq edir, ölkədə millietnik zəmində münaqişələr yaratmağa, müxtəlif missioner və dini təşkilatlar vasitəsi ilə dini dözümsüzlüyü
təbliğ etməklə dini münasibətləri kəskinləşdirməyə, ölkədəki ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa, xaos və kütləvi
ixtişaşlar yaratmağa, beynəlxalq münasibətlərin azad və suveren subyekti kimi, Azərbaycanın inkişaf
imkanlarının məhdudlaşdırılmasına, onun siyasi cəhətdən asılı vəziyyətə salınmasına və son nəticədə ölkənin
parçalanmasına yönəlmişdir.
Xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları və başqa təşkilatlar, ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən Azərbaycan
dövlətinə və onun vətəndaşlarına qarşı yönəlmiş terror fəaliyyəti muasir dövrdə Azərbaycanın siyasi

589

təhlükəsizliyi baxımından əsas təhdidlərdən biridir. Bu gün terrorizm artan xətlə inkişaf edərək, dünyanın
qlobal problemlərindən birinə çevrilmişdir. 2001-ci il sentyabrın 11-də ABŞ-da baş verən terror hadisələri
sübut etdi ki, heç bir dövlət terror aktlarından sığortalanmayıb və terrorizm bütün ölkələri hədəf ala bilər.
Azərbaycan da terrorizmin doğurduğu acı nəticələri yaşayıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayandan
sonra erməni terrorçularının Azərbaycan ərazisində həyata keçirdikləri müxtəlif terror aktları, Ermənistan
xüsusi xidmət orqanlarının planları və bilavasitə dəstəyi əsasında Bakı Metropolitenində baş verən terror
partlayışları, Azərbaycan prezidenti H. Əliyevə qarşı bir neçə dəfə terror aktı cəhdləri, yüksək vəzifəli dövlət
xadimləri və ictimai xadimlərə qarşı törədilən terror aktları bu qəbildəndir.
Azərbaycana qarşı yönəlmiş ən böyük terror təhlükəsi Ermənistandan gəlir. XX əsrin əvvəllərindən
başlayaraq Azərbaycan xalqına qarşı kütləvi terror aktları həyata keçirən erməni terrorçuları təkcə 1988-94-cü
illər ərzində Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı 32 terror aktı həyata keçirmiş və bu terror aktları nəticəsində
əksəriyyətini qadınlar və uşaqların təşkil etdiyi 2000-ə yaxın insan öz həyatını itirmişdir. [8, 428]. Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizini işğal altında saxlayan və terrorizm dövlət siyasəti səviyyəsində dəstəkləyən Ermənistan
tərəfindən Azərbaycana qarşı terror təhlükəsi bu gün də qalmaqdadır.
Həmçinin son dövrlərdə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən bir sıra terror qrupları və terror
təşkilatlarının özəkləri aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir. Bütün bunlar terrorizmi siyasi sahədə
Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə əsas təhdidlərdən biri kimi qəbul etməyə əsas verir və Azərbaycan
Respublikasının terrorizmə qarşı mübarizəsini şərtləndirir.
Milli təhlükəsizliyə siyasi sahədə digər təhdidlər kimi, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
pozulmasını, cinayətkarlığın, xüsusən onun mütəşəkkil, transmilli formalarının artmasını, Azərbaycanın daxili
işlərinə müdaxilə cəhdlərinin mövcudluğunu, ölkəmizin milli mənafelərinə toxunan mövcud və potensial
münaqişələrin mövcudluğunu və s. göstərmək olar.
SSRİ-nin süqutundan sonra bütün müttəfiq respublikalar kimi Azərbaycan da yeni, demokratik iqtisadi
sistemə, bazar iqtisadiyyatına qədəm qoymuşdur. Məlumdur ki, Azərbaycan 180 ilə yaxın bir dövrdə əvvəl çar
Rusiyasının, sonra da Sovet imperiyasının tabeçiliyində olmuşdur. Mərkəzdən yeridilən təmmənalı amirlik
siyasəti sayəsində iqtisadiyyatımız ümumi mənafeyə uyğun qərarlaşmamışdır. Buna görə də iqtisadiyyatımızın
strukturu bütövlükdə qeyri-sağlam xarakter almış, milli mənafelər isə ümumən nominal səciyyə kəsb etmişdir.
Azərbaycanın siyasi, hüquqi və iqtisadi müstəqilliyə malik olmaması, ölkədə asılı iqtisadi inkişaf modelinin
qərarlaşmasına səbəb olmuşdur.
İqtisadi sahədə. Azərbaycan dövləti daxili və xarici iqtisadi siyasət aparmaqla ölkənin iqtisadi
təhlükəsizliyini təmin edir. Milli təhlükəsizliyin iqtisadi sahədə təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas
vəzifələri aşağıdakılardır:
1. Milli iqtisadi inkişafın konsepsiyasının hazırlanması;
2. Milli sərvətlər üzərində nəzarətin gücləndirilməsi;
3. Milli iqtisadiyyatın müstəqilliyinin təmin edilməsi.
Müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycan dövləti böyük iqtisadi problemlərlə üzləşmişdir.
Iqtisadiyyatımızı bir tərəfdən Sovet inzibati amirlik rejimi qeyri-sabit bir vəziyyətə salmış, digər tərəfdən isə
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü iqtisadi cəhətdən ağır nəticələr vermişdir. Bununla əlaqədar
olaraq, ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi prosesi böyük çətinliklərlə müşahidə olunur.
İqtisadi təhlükəsizlik sisteminə aşağıdakılar daxildir:
1) Gömrük məntəqələrində iqtisadi nəzarətin yaradılması;
2) Idxal-ixracat əməliyyatları üzərində nəzarətin yaradılması;
3) Valyuta nəzarəti;
4) Xarici ölkələrin ticarət statusunun müəyyən edilməsi.
Ölkə iqtisadiyyatına mənfi meyllərin meydana gəlməsinin ən təsirli amillərindən biri Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü və ölkəmizin ağır nəticələrlə üzləşməsidir. Bu da bir çox istehsal müəssisələrinin
fəaliyyətinin dayandırılmasına, işsizliyin səviyyəsinin artmasına və son nəticədə ölkədə həyat səviyyəsinin
aşağı düşməsinə səbəb olur.
Bu sahədə digər əsas təhdid kimi ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin aşağı səviyyədə olmasını
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göstərmək olar ki, bu da iqtisadiyyatın və sənayenin əksər sahələrində texniki bazanın köhnəliyi, istehsal
olunan məhsulun yüksək enerji və resurs tutumlu, keyfiyyətinin isə aşağı olması və istehsal xərclərinin
yüksəkliyi ilə əlaqədardır.
Xarici iqtisadi fəaliyyət sferasında Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinə əsas təhdidlərdən biri, daxili
bazarın bir çox məhsullar üzrə xarici müəssisə və şirkətlər tərəfindən tutulmasıdır ki, bu da Azərbaycanın
həmin məhsulların, xüsusilə də strateji əhəmiyyət kəsb edən istehlak mallarının idxalından asılığına gətirib
çıxarır.
Bu sahədə digər əsas təhdid kimi Azərbaycanın ixracatında xammalın üstünlük təşkil etməsi, onun
inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatı üçün xammal təchiz edən ölkəyə çevrilməsi, yüksək texnologiyaların
idxalında isə digər dövlətlərdən asılılığının getdikcə güclənməsidir.
Maliyyə sferasında Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinə əsas təhdid kimi inflyasiyanın kifayət qədər
yüksək olmasını göstərmək olar. Müstəqilliyin ilk illəri ilə müqayisədə bu sahədə bir çox uğurlar əldə
edilmişdir. 1998-2002-ci illərdə Azərbaycanda infliyasiyanın səviyyəsi 1, 5-1,7 % təşkil etmişdir. [10, 11].
Lakin son illərdə onun səviyyəsində nəzərə çarpacaq artım olmuş, 2004-cü ildə infliyasiya 11% təşkil etmişdir.
Bunu əsas səbəblərindən biri ölkədə ədalətli rəqabətin pozulması, onun inhisarçılıqla əvəz olunmasıdır.
Inhisarçılığın mövcud olması inhisarçı təsərrüfat subyektləri tərəfindən daxili bazarda qiymət
manipulyasiyasına şərait yaratmaqla, bazar mexanizminin fəaliyyətini pozur, təklifin qiymət elastikliyini aşağı
salır və son nəticədə infliyasiyanın qeyri-tarazlığını artırır.
Bu sferada digər təhdid kimi, iqtisadiyyatın dinamik inkişafını təmin edəcək maliyyə kredit sisteminin
formalaşması prosesinin başa çatmamasını və eləcə də maliyyə vəsaitlərinin ölkə ərazisindən qanunsuz olaraq
çıxarılmasını göstərmək olar.
Azərbaycan iqtisadiyyatındakı qeyri-sabitlik və dayanıqlığın zəif olması sosial sahədə milli
təhlükəsizliyə bir çox təhdidlərin meydana çıxmasına səbəb olur. Bu hər şeydən əvvəl özünü əhalinin yaşayış
səviyyəsinin aşağı düşməsində biruzə verir. Iqtisadi ədəbiyyatda həyat səviyyəsi dedikdə adətən insanın
yaşayışı üçün zəruri olan maddi və mənəvi nemətlərlə əhalinin təmin olunması və onların bu nemətlərə olan
təlabatlarının ödənilməsi səviyyəsi başa düşülür. 2001-ci il Dövlət Statistika komitəsinin keçirdiyi sorğunun
nəticələrinə görə adambaşına ayda 25,8 ABŞ dolları səviyyəsində müəyyən edilən mütləq yoxsulluq həddindən
istifadə etməklə, ölkə əhalisinin 49%-nin yoxsul olduğu aşkar edilmişdir. Adam başına ayda 15,5 ABŞ dolları
səviyyəsində müəyyən edilən nisbi yoxsulluq həddindən istifadə etməklə isə ölkə əhalisinin 17%-nin ən yoxsul
vəziyyətdə yaşadığı müəyyənləşdirilmişdir. [5, 18]. Azərbaycanda yoxsulluğun belə yuxarı həddi bir tərəfdən
ölkə iqtisadiyyatının vəziyyəti və işsizlik, digər tərəfdən isə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində 1
milyondan çox insanın sosial hüquqlarının pozulması, onların real gəlir mənbəyindən məhrum edilməsi ilə
əlaqədardır. Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə sosial sahədə digər əsas təhdid kimi əhalinin müxtəlif
qruplarının gəlirləri arasında kəskin fərqin yaranmasını, müxtəlif sosial təbəqələr arasında qütbləşmənin
güclənməsini göstərmək olar ki, bu da iqtisadi rifahın ümumi səviyyəsinin aşağı olduğu bir şəraitdə sosial
gərginliyin artmasına gətirib çıxarır. Bu sahədə digər əsas təhdid kimi demokrafik vəziyyətin kəskinləşməsi və
nəzarətsiz miqrasiya proseslərini, əhalinin fiziki sağlamlığının təmin edilməsi sahəsində tədbirlərin
yetərsizliyini, sosial müdafiə sisteminin zəifliyini və s. göstərmək olar.
Azərbaycanın hərbi sahədə əsas təhdid dövlətimizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş
hərbi təcavüz və qəsdlərin, onun sərhədlərinin hərbi zorakılıq vasitələri ilə dəyişdirilməsi cəhdlərinin
mövcudluğudur. Bu baxımdan Azərbaycan üçün ən böyük təhlükə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü,
Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ hərbi zorakılıq vasitələrilə dövlətimizdən ayırmaq cəhdləri və
Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayonun işğalı ölkəmizinin müharibə təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalmasıdır.
Milli təhlükəsizliyə hərbi sahədə digər təhdidlər kimi xarici ölkələrin Azərbaycan sərhədləri boyunca
yaranmış güc tarazlığını pozan qoşun və texnika birləşmələrinin artırılmasını, qonşu ölkələrdə hərbi-siyasi
qeyri-sabitlik və münaqişələrin mövcudluğu və onların Azərbaycana keçmə təhlükəsini, dövlətimizə qarşı
kütləvi qırğın silahlarının tərbiqi və ya tətbiqinin mümkünlüyünü, silahların məhdudlaşdırılması və ixtisarı
barədə beynəlxalq razılaşmanın pozulmasını, başqa dövlətlərin ərazisində Azərbaycanın əleyhinə göndərilməsi
üçün silahlı birləşmələrin və qrupların hazırlanmasını, Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin və başqa silahlı
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birləşmələrin hərbi və iqtisadi potensialının, hərbi hazırlığının və döyüş qabiliyyətinin zəiflədilməsinə
yönəlmiş fəaliyyəti və s. göstərmək olar.
Azərbaycanın informasiya sahəsində əsas təhdidlər beynəlxalq aləmdə Azərbaycan həqiqətlərinin
təhrif edilməsi və Azərbaycan dünya informasiya məkanına daxil olmasına manelərin yaradılmasıdır. Bu ilk
növbədə Ermənistanın təbliğat maşının və ona ayrı-ayrı ölkələrdə havadarlıq edən kütləvi informasiya
vasitələrinin Azərbaycan haqqında heç bir əsası olmayan və həqiqətən uzaq məlumatlar yayması və eləcə də
nüfuzlu erməni lobbisi tərəfindən Azərbaycanın dünya informasiya məkanına çıxmaq imkanlarının
məhdudlaşdırılması cəhdləri ilə bağlıdır. Digər tərəfdən zəruri maddi-texniki və maliyyə bazasının yaradılması
və dövlətin aydın və ardıcıl fəaliyyət proqramının olmaması bu sahədəki fəaliyyətin uğurla həyata
keçirilməsinə maneələr yaradır.
Bu sahədə digər əsas təhdid kimi informasiya texnologiyaları sahəsində geriliyi, digər dövlətlər
tərəfindən həyata keçirilən informasiya təcavüzünü dövlət və qanunla göstərimiş digər sirlərin, habelə ölkənin
mülkiyyətində olan konfedisional informasiyanın kənara çıxarılmasını və s.göstərmək olar.
Ekoloji problemlərin kəskinləşməsi, uzun illər Azərbaycan təbii sərvətlərindən qeyri-səmərəli istifadə
olunması və ekoloji cəhətdən təhlükəli texnologiyaların geniş tətbiqi ölkəmizdə ekoloji sahədə böyük
problemlərin və milli təhlükəsizliyə bir çox təhdidlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycan
ekoloji tarazlığın pozulması baxımdan dünyanın ən bərbad regionlarından biridir. Ekstensiv iqtisadi siyasət
nəticəsində ölkəmizin ərazisinin 40%-dən çoxu su və külək eroziyasına məruz qalmış torpaq örtüyünün 70%-i
bu və ya digər dərəcədə təbii və antropegen deqredasiya nəticəsində çirklənmiş, 17 min ha torpaq sahəsi isə
məhsuldarlıq baxımından tamam sıradan çıxmışdır. [11, 226].
Ekoloji sahədə digər əsas təhdid kimi təbii ehtiyatların qeyri-səmərəli istifadəsi, ölkə ərazisinə nəzarətsiz
olaraq ekoloji cəhətdən təhlükə yaradan texnologiya və vasitələrin gətirilməsi və onların təhlükəli miqyasda
tətbiqidir.
Son illərdə Azərbaycanda təhsil səviyyəsinin, elmi-texniki və intellektual potensialının zəifləməsi,
peşəkar kadrların hazırlanması səviyyəsinin aşağı düşməsi intellektual və elmi potensialın ölkəni tərk etməsi,
Azərbaycan tarixinə, dilinə, mədəni irsinə və mənəvi sərvətlərinə qəsd edilməsi, onların daxili və xarici
təzyiqlərə məruz qalması və s. elm, mədəniyyət və mənəviyyat sahəsində ölkəmizin milli təhlükəsizliyinə
əsas təhdidləri təşkil edir.
Bütün yuxarıda qeyd olunanlar, Azərbaycanın qarşısına milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
baxımından böyük vəzifələrin durduğunu göstərir. Bu vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsi milli təhlükəsizliyə
etibarlı təminat yaratmağa imkan verən bütün istiqamət və sahələrin paralel inkişafını və milli təhlükəsizliyə
real və potensial təhdidləri neytrallaşdırmağa və dəf etməyə qadir olan milli təhlükəsizlik sisteminin
yaradılmasını tələb edir.
Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin başlıca istiqamətləri bir-biri ilə sıx əlaqədə olmaqla vəhdət təşkil
edir və dövlətin həyata keçirdiyi vahid milli təhlükəsizlik siyasəti vasitəsilə təmin olunur.
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DEMOGRAPHIC CONFLICT: CAUSES AND SOCIAL CONSEQUENCES
Demographic conflict: causes and social consequences of the article focuses on the factors determining
the emergence of demographic contradictions, problems arising from population growth, reveals the importance of increased attention to the demographic policy to ensure political stability and national security.
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1971-ci ildə BMT-nin sabiq Baş katibi U.Tana ünvanlanan 23 ölkədən olan “2200 alimin müraciəti”ndə
alimlər bəşəriyyət üçün ümumi təhlükənin yaxınlaşdığını xəbər vermişlər. Bu müraciətə cavabında U.Tan
planetdə mövcudluq uğrunda mübarizədə birgə səylərin zəruriliyini vurğulamışdır.
Roma klubunun Tinbergen qrupunun hazırladığı layihəyə görə “kasıb” millətlərlə “varlı” millətlər
arasında bərabərsizlik getdikcə güclənəcək. Mövcud dünya qaydalarının əsas qüsuru “kasıb” və “varlı”
millətlərin bərabərsizliyidir.
Hazırda dünya ölkələrində iqtisadi inkişafın, əhalinin artım sürətinin qeyri-bərabərliyi inkişaf etmiş
“zəngin şimal”la inkişaf etməkdə olan “kasıb cənub” arasında ziddiyyətlər yaratmış, qitələrarası miqrasiyaya
təkan vermiş və demoqrafik vəziyyəti gərginləşdirmişdir.
Dünya əhalisinin sayı onun təbii hərəkətindən asılıdır. Dünyanın quru sahəsinin çox hissəsi ekvatordan
şimalda yerləşdiyinə görə dünya əhalisinin yarıdan çoxu bu ərazidə məskunlaşmışdır. Məskunlaşma zamanı
insanların həyat tərzi dəyişir və onlar yeni şəraitə uyğunlaşmalı olurlar.
Müxtəlif dövrlərdə Avropadan Asiya və Amerikaya miqrasiyalar olmuşdur. 1519-1521-ci illərdə
ispanlar Meksikanı işğal etdikdən sonra Avropadan 4 milyondan çox insan (ingilislər, fransızlar, almanlar)
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könüllü olaraq Meksikaya getmişdir.
Tarixən Braziliya əhalisinin 80%-i gəlmələr hesabına artmışdır. 1532-ci ildən etibarən Portuqaliyanın
İspaniyanın tabeliyinə keçməsilə əlaqədar portuqaliyalılar Braziliyada məskunlaşmışlar. Bu əraziyə ingilis,
fransız və almanların gəlməsi XVI əsrə təsadüf edir.
Kanada ərazisində Fransa ilə Böyük Britaniya arasında gedən 7 illik müharibədən (1756-1763) sonra,
Kanadanın Böyük Britaniyanın müstəmləkəsinə çevrilməsi ilə ABŞ-dan 30 min insan bu ölkəyə köçmüşdür.
Avropalıların, o cümlədənispanların, Afrika zəncilərinin Argentinaya miqrasiyası nəticəsində metislər
formalaşmış, əhalinin tərkibində fransızlar, ukraynalılar, polyaklar, ərəblər, ermənilər, yəhudilər təmsil
olunmuşlar.
Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində 1 milyon yunan Kiçik Asiyadan Yunanıstana, 600 min türk isə
Balkan ölkələrindən Türkiyəyə köçmüşdür. (1, s. 177-178)
XX əsrin 30-cu illərində miqrasiya yenidən sürətlənmişdir. ABŞ və Kanadada iqtisadi çətinliklərin
yaranması, müstəqillik meyllərinin güclənməsi ilə əlaqədar Avropadan bu ölkələrə gələnlərin, həm də bu
ölkələrdən gedənlərin sayı artmış, Asiya ölkələrində əhalinin tərkibində imiqrantların sayı çoxalmışdır. 1930cu ilədək Fransa əhalisinin 2,9 milyonunu başqa ölkələrdən gələnlər təşkil etmişdir. (1, s. 178-181)
İkinci dünya müharibəsi dövründə Avropadan İsrailə 200-220 minə yaxın yəhudi köçmüşdür. İkinci
dünya müharibəsindən sonra 6 milyona yaxın yapon Uzaq Şərq və Cənubi Asiyadan Yaponiyaya qayıtmışdır.
1950-1960-cı illərdə Hollandiya, İtaliya, Fransa, Almaniya və digər Avropa ölkələrindən Cənubi
Afrikaya gedənlərin sayı 300 min nəfərdən çox olmuşdur.
Statistikaya görə 1650-1900-cü illərdə dünya əhalisinin sayı 7 dəfədən çox artmışdır. 1850-ci ildə bu
göstərici 1 milyard, 1930-cu ildə 2 milyard, 1960-cı ildə 3 milyard, 1975-ci ildə 4 milyard, 1978-ci ildə 5
milyarddan çox, 2005-ci ildə 6,5 milyard olmuşdur. Hazırda isə dünya əhalisinin sayı 7,5 milyarda yaxındır.
Dünyada əhalinin sürətliartımı II dünya müharibəsindən sonra müşahidə olunmuşdur. Bu dövrdə əhali
artımının 80%-i müstəmləkədən azadolmuş ölkələrin payına düşmüşdür. 1960-cı ildən etibarən dünyada
doğum ölümdən yüksək olmuş, hər 1000 nəfər evlənənə 35 uşaq düşmüşdür. Lakin sonrakı dövrlərdə şəhər
əhalisinin artması, qadınların ictimai istehsala geniş cəlb edilməsi, uşaq ölümünün azalması, gec evlənmək və
s. ilə əlaqədar inkişaf etmiş ölkələrdə doğum azalmağa başlamışdır. Əhalinin ən çox artımı Latın Amerikası
ölkələrində (ildə 2,7 %), ən az artımı isə Avropa ölkələrində (ildə 0,6 %) olmuşdur. Müasir dövrdə dünya
əhalisi hər il orta hesabla 90 milyondan çox artır. Hazırda dünya əhalisnin 60%-dən çoxu Asiyanın 40
ölkəsində, 13,5%-i Afrikada, 8,1%-i Amerikada yaşayır.
Dünyada hər gün 200 min insan doğulur ki, bu da bir şəhərin əhalisinin sayına bərabərdir. Hər beş
ildən bir Cənubi Amerika, Qərbi Avropa, yaxud Afrikanın əhalisinəbərabər sayda insan dünyaya gəlir. Bu isə
dünya üçün problemlər doğurur. Almaniyalı Q. Şneyderin təbirincə desək, demoqrafik partlayışla əlaqədar
beynəlxalq münasibətlərə ağır bir yük əlavə olunur.
Bəzi demokratik dövlətlərdə ictimai sərvətin artırılmasına, insanların maddi rifahını yüksəltmək
məqsədilə əmək qabiliyyətli əhalinin istehsala cəlb edilməsinə diqqət yetirildiyi halda, digər dövlətlərdə
işsizlik hələ də gərginlik yaradan amil olub, cəmiyyət üzvlərinin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb
olmuşdur. Sosial vəziyyətin pisləşməsi insan ömrünə öz təsirini göstərir. Bunun nəticəsidir ki, Avropada orta
ömür 70, Asiyada 63, Afrikada isə 40 ildir.
Torpaqların təsərrüfat üzrə mənimsənilməsi, məhsuldar qüvvələrin inkişafı, irqlərin, dillərin və xalqların
qarışması miqrasiya və urbanizasiya ilə əlaqədardır. Əhalinin miqrasiyası mürəkkəb sosial-iqtisadi hadisə olub,
qitələrarası, dövlətlərarası, daxili (rayonlararası, kəndlərdən şəhərlərə, şəhərlərdən kəndlərə köçmək), daimi,
müvəqqəti və mövsümi olur. Əmək miqrasiyası həm iqtisadi səbəblərlə, həm də siyasihadisələrlə bağlıdır.
Yeni dövlətlərin yaranması, dövlətlər arasında sərhədlərin dəyişməsi, müharibələr, işsizlik və s. amillər
miqrasiyaya təkan verir. (2)
Kənd əhalisinin sosial vəziyyətinin pisləşməsi kənddən şəhərə axını – daxili miqrasiyanı sürətləndirir.
Şəhərlərdə məskunlaşma insanları kəndin ağır qayğılarından xilas edir, onların fəaliyyəti, intellektual və
mədəni inkişafı üçün imkan yaradır. Kəndlərdə məskunlaşma insanlara öz istehlak tələbatını ödəmək üçün
təsərrüfatla məşğul olmağa, yığcam həyat şəraiti yaratmağa imkan verir.
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Ölkədə və ya regionda əhalinin miqrasiyasını öyrənmədən təsərrüfatın planlaşdırılmasını və istehsalın
ərazi üzrə təşkilini nizamlamaq, əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək, əhaliyə xidmət səviyyəsini
yüksəltmək çətindir. Odur ki, əhalinin rifahını yaxşılaşdırmaq məqsədilə onu əhalisi sıx olan ərazidən əhalisi
az olan əraziyə köçürmək məqsədəuyğun hesab edilir.
Əhali artımı bir tərəfdən ərzaqla təchizatda, işlə təminatda çətinliyin yaranmasına, sosial problemlərin
çoxalmasına, digər tərəfdən regionda məhsuldar qüvvələrin inkişafına, etnik birliklərin formalaşmasına,
əhalinin milli tərkibinin dəyişməsinə təsir göstərir.
Miqrasiya zamanı hər bir şəxsin iş və yaşayış yerini seçmək imkanı olduğuna görə insanlar öz
məqsədlərinə nail olmaq üçün ona üstünlük verirlər. Miqrasiyanın artması milli və dini münasibətlərə, siyasi
sabitliyə mənfi təsir göstərir, ölkədaxili gərginliyi artırır.
Hazırda bəzi ölkələrdə insanların məskunlaşmasında müəyyən çətinliklər yaranmışdır. Inkişaf etmiş
ölkələrdə urbanizasiya səviyyəsi yüksək olduğuna görə bəzən böyük şəhərlərdə məskunlaşmaya yol verilmir.
Inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə urbanizasiya səviyyəsi aşağı olduğuna üçün məskunlaşma kortəbii gedir,
qanuni tənzimləmə tətbiq edilmədiyindən pərakəndəlik müşahidə olunur.
Bəzi ölkələrdə (əhalinin sıxlığına görə dünyada birinci yeri tutan Banqladeşdə 1 km2-də 850 nəfər)
əhalinin sıxlığı yüksək olduğu halda, digər ölkələrdə, xüsusilə dağlıq ölkələrdə (Butan İsveçrə, Nepal,
Əfqanıstan, Boliviya) əhali seyrək məskunlaşmışdır.
Əgər 2000-ci ildə dünya əhalisinin 47%-i şəhərlərdə yaşamışdısa, BMT-nin məlumatına görə, 2005-ci
ildə bu göstərici 60%-dən çox olmuşdur. Lakin hələ də dünyada milyonlarla insanın mənzil şəraiti ailə və
cəmiyyətin sağlamlığı üçün zəruri olan standartlardan aşağıdır.
Bu gün artıq bəzi kənd yaşayış məntəqələrinin boşalması, şəhərlərdə əhalinin sayının artması və sıxlığın
yaranması müşahidə olunur.
Məskunlaşma sosial-demoqrafik proseslərdə kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olur,
demoqrafik göstəricilərə (əhalinin təbii artımı, ölüm hallarının azalması, uzun ömürlülüyün artması və s.) təsir
edir.
XX əsrdə Qərbdə yaranan “Texniki optimizm” cərəyanının nümayəndələrinə görə əhalinin sürətlə
artması, içməli suyun və əkin sahələrinin getdikcə azalması, təbii ehtiyatların sürətlə tükənməsi, bir sıra bitki
və heyvan növlərinin sıradan çıxması insanın təbiətə neqativ münasibətinin nəticəsidir.
Demoqrafik proseslərə təsir göstərən qlobal problemlərdən biri də müharibədir. Müharibələr dünya
əhalisnin azalması (I dünya müharibəsində 10 milyon, II dünya müharibəsində 60 milyondan çox insan həlak
olmuşdur) böyük təsir göstərmişdir. Hərbi xərclərin miqdarı aclıq və səfalətdən əziyyət çəkən ölkələrə
göstərilən yardımın həcmindən təxminən 25 dəfə çoxdur. Inkişaf etməkdə olan ölkələrin öz silahlı qüvvələrini
saxlamaq üçün ildə sərf etdiyi 100-120milyard dollarla dünya əhalisinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, onu
aclıqdan xilas etmək mümkündür.
Dünya əhalisinin 2/3 hissəsi gün ərzində 30 sentdən az pulla dolanır. Yer üzərində milyarda yaxın insan
savadsızdır. Üçüncü dünya ölkələrində yaşayan uşaqların 70%-i doyunca qidalanmadığına görə vaxtından
əvvəl ölür.
Müasir burjua sosioloqları E. Pendel və V. Foqt “əhali iki dəfədən də çox azaldılmalıdır” ideyasını
təbliğ edərək əhalinin ölüm faizinin aşağı düşməsini dəhşətli faciə sayır və onun hidrogen bombasından daha
təhlükəli olduğunu qeyd edirlər. Onlar əhali artımının qarşısını almaq üçün kütləvi dölsüzləşdirməni,
xəstəlikləri ən demoqrafik üsullar hesab edirlər.
Əhalinin artım sürəti ilə yaşayış vasitələrinin inkişafı arasındakı ziddiyyət yoxsulluq problemini
yaratmışdır.
XX əsrin 90-cı illərindən etibarən yoxsulluq və onun azaldılması qlobal problemə çevrilmişdir.
Dünyanın bir çox ölkələrində yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olması yoluxucu xəstəliklərin yayılmasına,
doğumun azalması və ölüm hallarının artmasına öz təsirini göstərmişdir.
Inkişaf etmiş dövlətlər 1992-ci ildə Rio-de Janeyroda keçirilmiş Ümumdünya sammitində yoxsulluğun
azaldılması probleminə xüsusi diqqət yetirmiş, onu davamlı iqtisadi inkişafın həlledici amili və əsas məqsədi
hesab etmişlər. Sammitdə qəbul edilmiş “XXI əsrin gündəliyi”ndə sosial, iqtisadi və ekoloji davamlı inkişafa
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nail olmaq üçün yoxsulluğun azaldılması zərurəti xüsusi qeyd olunmuşdur.
Qlobal demoqrafik problemlərin həlli sosial-siyasi, mənəvi, elmi-texniki amillərlə bağlıdır. 1995-ci ildə
BMT-nin sosial-iqtisadi inkişafa həsr olunmuş Kopenhagen zirvə toplantısında, 2000-ci ilin sentyabrında
BMT-nin təşəbbüsü və 147 dövlətin iştirakı ilə keçirilmiş “Minilliyin Forumu”nda yoxsulluğun azaldılması
problemi gündəmdə olmuş və o, davamlı iqtisadi inkişafa nail olmağın əsas şərti kimi qəbul edilmişdir.
Milli iqtisadiyyatı xarici asılılıqdan xilas etmək, sənayeni inkişaf etdirmək, urbanizasiya, elmi tərəqqi
yolu ilə doğumun sürətlə azaldılması və əhalinin ərzaqla təmin edilməsi problemini həll etmək mümkündür.
Yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişafın təmin olunması üçün işsizlərin sosial müdafiəsinə diqqət
artırılmalı, əmək qabiliyyətli insanların məşğulluğunun təmin olunması üçün yeni iş yerləri yaradılmalıdır.
Əhali artımının qlobal problemə çevrildiyi bir dövrdə səmərəli demoqrafiya siyasətinin hazırlanması xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. (3, 4, 5)
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.

5.

Göyçayski Ş. Əhalinin coğrafiyası. Bakı, 1979
İsmayılov Ç. İqtisadi və sosial coğrafiyanın əsasları. Bakı, 2010
Azərbaycan Respublikasının demoqrafik inkişaf konsepsiyası/Azərbaycan Respublikasının
qanunvericilik toplusu, N12, 1999
“Azərbaycan Respublikasında demoqrafiya və əhali sakinliyinin inkişafı sahəsindəki dövlət proqramının
təsdiqi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı // “Azərbaycan”
qəzeti, 12 noyabr 2004-cü il
Azərbaycanın demoqrafik göstəricilər. Bakı: 2014
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СОВРЕМЕННАЯ РАБОТОРГОВЛЯ КАК ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Торговля людьми, является одним из глобальных угроз современности. После наркоторговли и
торговли оружием, торговля людьми считается одним из самых прибыльных направлений криминального бизнеса. Экспорт «живого товара» осуществляется в Турцию, Италию, Испанию, Германию,
Балканские страны, Грецию, Россию, Арабские Эмираты, Израиль, Соединенные Штаты, и другие
страны. Жертвами работорговли выступают мужчины, женщины, дети и младенцы. Почти 30
миллионов человек во всем мире живут как рабы.
Ключевые слова: торговля людьми, рабство, живой товар, глобализация, безопасность
Zemfira ƏHMƏDOVA,
dosent, Bakı Dövlət Universiteti
МÜASİR İNSAN ALVERİ MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN PROBLEMİ KİMİ
İnsan alveri dövrümüzün qlobal təhlükələrdən biridir. Narkotik və silah alverindən sonra, insan alveri
cinayət biznesin ən gəlirli sahələrindən biri hesab edilir. Türkiyə, İtaliya, İspaniya, Almaniya, Balkan ölkələri,
Yunanıstan, Rusiya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları və digər ölkələrdə edilən
"canlı mal" ixracatı. kölə ticarəti qurbanları kişilər, qadınlar, uşaqlar və körpələrdir. Təxminən 30 milyon
nəfər dünyada qul kimi yaşayır.
Açar sözlər: insan alveri, köləlik, canlı əşya, qloballaşma, təhlükəsizlik.
Zemfira AHMADOVA,
assistant professor, Baku State University
MODERN SLAVE TRADE AS PROBLEM OF NATIONAL SECURITY
Trading in people, is one of global threats of contemporaneity. After drug-trafficking and trade in arms,
trading in people is considered one of the most profitable directions of criminal business. The export of "living
commodity" comes true to Turkey, Italy, Spain, Germany, Balkan countries, Greece, Russia, Arabic Эмираты,
Israel, United States, and other countries. Men, women, children and babies, come forward the victims of
slave-trade. Almost 30 million persons in the whole world live as slaves.
Key words: human trafficking, slavery, live goods, globalization, security
Торговля людьми приобрела, глобальные масштабы и является современной формой рабства.
Проблема современного рабства касается всех стран мира.
Косвенным виновником сохранения торговли людьми считается бурное экономическое развитие
человечества и процесс глобализации. Во многих странах мира промышленная революция привела
традиционных деревенских обществ к массовому переселению сельского населения в города. Работодатели заинтересованы в дешевой рабочей силе, и в тех государствах, где не развито законодательство,
защищающее права наемных рабочих, могут существовать различные формы рабовладения и принуждения к труду. Свою роль играет также неумение или нежелание государств бороться с организованной
преступностью, наркоторговлей, торговлей людьми и т.д.
Является или не является человек рабом, определяется на основе трех главных критериев:
1. деятельность человека контролируется с помощью насилия или угрозы применения насилия;
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2. человек находится в данном месте и занимается данным видом деятельности против своей воли и не может изменить ситуацию по собственному желанию;
3. за работу он получает ничтожную оплату, либо вообще ее не получает.
К.Бейлз дал определение раба как «человека, закабаленного силой или угрозой применения силы
в целях экономической эксплуатации». Согласно же О.Паттерсону : «…рабство – это постоянное и
насильственное господство над людьми, лишенными даже права быть членом семьи и иметь имя, и чья
социальная позиция не отмечена никакой властью или престижем»[1].
Новая рабовладельческая система присваивает экономическую ценность отдельных людей без
какой-либо ответственности за их элементарное выживание. В новой системе рабства рабы – сменная
деталь, добавляемая к процессу производства по мере необходимости и утратившая свою прежнюю
высокую стоимость. Переход от владения рабом к контролю над ним и присвоению результата его труда характерен практически для всех форм современного рабства. Для сокрытия рабства и придания ему
видимости законности используются принятые в цивилизованных странах системы трудовых отношений. Так, ширмой рабства очень часто служат фальшивые трудовые контракты. Фальшивые контракты
отражают глобализацию рабства. Основные приемы закабаления одинаковы от Бразилии до Таиланда.
Это позволяет легко ввозить рабов как в страны, где власти фактически закрывают на рабство глаза
(положение закабаленных филлипинцев в Саудовской Аравии), так и в страны, где закабаление официально считается незаконным. Так, в Лондоне, по сведениям автора, насчитывается около 1000 домашних рабов, и все они работают по контрактам, зарегистрированным иммиграционной службой Великобритании[1,c.26].
Само понятие «рабство» законом не предусматривается. В основе рабства, как в старых, так и в
новых его формах, лежит насилие. В современном обществе насилие (в том числе и вооруженное) является прерогативой государства. Однако, если в странах Европы и Северной Америки монополия государства на насилие призвана обеспечить защиту граждан, то для многих стран Африки и Азии эта монополия обращается против граждан (полиция в Таиланде – одна из преступных организаций, тесно
контактирующая с другими, негосударственными, преступными структурами). Особенно часто криминализация государственных структур при сохранении их монополии на насилие происходит в периоды
стремительных социальных и политических изменений. Экономика переходного типа «выдавливает»
крестьянские семьи с земли, ведет к их обнищанию и одновременно увеличивает потребность в неквалифицированной рабочей силе в городах. Обнищавшие граждане крайне уязвимы для насилия, которое, не встречая противодействия со стороны государства, становится абсолютным. Когда монопольное право на применение насилия переходит от центральной власти к местной вооруженной полиции
или вооруженным индивидам, создаются благоприятные условия для формирования различных видов
рабской – или, как часто выражается K.Бейлз, кабальной – зависимости [1,с27].
Говоря о предпосылках и необходимых условиях формирования системы нового рабства, автор
указывает также и на то, что успешнее всего она развивается в условиях крайнего обнищания населения.
Точное количество современных рабов в мире неизвестно. В 2005 году ООН пришла к выводу,
что каждый год в рабство попадают около 700 тыс. человек, Госдепартамент США годом позже назвал
схожую цифру - от 600 до 800 тыс. человек [16]. Организация Human Rights Watch считает, что реальное число ежегодно продаваемых в рабство людей достигает 800-900 тыс[16 ]. По оценкам Центра
безопасности человека (ныне действует при университете Саймона Фрэзера в Ванкувере, Канада), ежегодно в рабство продается до 4 млн. человек [5].
Международная организация труда в 2006 году опубликовала доклад, согласно которому принудительным (то есть, фактически рабским) трудом в мире занимаются 12.3 млн. человек. Есть еще более шокирующие оценки. Эксперты организации Anty-Slavery утверждают, что в современном мире
насчитывается до 200 млн. рабов [12].
По оценкам ООН (доклад под названием "Торговля людьми: глобальные закономерности" был
опубликован в 2006 году), людей продают в рабство (похищают, завлекают обманом и т.п.) в 127-ми
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странах мира, в 137-ми государствах эксплуатируются иностранные жертвы торговцев людьми. В 11-ти
государствах отмечен "очень высокий" уровень активности похитителей людей, среди них - Россия,
Украина, Беларусь, Молдова и Литва. В Армении, Грузии, Казахстане и Узбекистане этот уровень "высокий". 10 государств являются излюбленным местом переправки современных рабов; в их числе США, Израиль, Турция, Италия, Япония, Германия, Греция [5].
По оценкам Международной организации миграции (МОМ), в этом году число людей живущих в
рабских условиях достигло 21 млн.человек, 5.7 млн. детей являются жертвами принудительного и кабального труда (это явление часто называют "долговым рабством"), а еще 1.2 миллиона детей - жертвами торговли детьми. Каждый год 1 миллион детей, в основном девочек, принуждают к занятию проституцией. Этих девочек продают как сексуальных рабынь или используют для производства порнографии. Известны случаи, когда детей использовали в качестве доноров человеческих органов и тканей
для проведения незаконных операций. В настоящий момент примерно 300 тыс. детей используются в
качестве солдат в примерно 30-ти конфликтных регионах по всему миру. Многих похищенных девочек, превращаемых в солдат, также обращают в сексуальное рабство [12].
Все чаще к торговле детьми привлекаются беременные женщины, которые продают своих новорожденных детей. Детей продают на черном рынке, где прибыль распределяется между людьми, врачами, юристами, пограничниками и другими. Матери, как правило, платят меньше чем то, что ей обещали, сославшись на транспортные расходы, создание фальшивых документов и медицинское обслуживание. Мать может получить всего несколько сотен долларов за своего ребенка, а может не получить
и ничего. Часто продавцами новорожденных становятся женщины, которые злоупотребляют алкоголем и спиртными напитками о дальнейшей судьбе этих детей остаётся только догадываться. Часто покупателями таких детей становятся бездетные пары, чаще всего такие преступления выявляются в связи с процедурой усыновления, однако в некоторых случаях малолетних продают пациентам, которые
нуждаются в трансплантации донорских органов.
Используя тяжелую экономическую ситуацию в стране, высокий уровень безработицы и правовое несовершенство защиты граждан постсоветских государств, нечистые на руку дельцы организовали свой бизнес. Торговля людьми, как и торговля оружием, считается одним из самых прибыльных
направлений криминального бизнеса после наркоторговли. Экспорт «живого товара» осуществляется в
Турцию, Италию, Испанию, Германию, Балканские страны, Венгрию, Чехию, Грецию, Россию, Арабские Эмираты, Израиль, Соединенные Штаты, в Скандинавию и другие страны. Жертвами работорговли выступают мужчины, женщины, дети и даже младенцы. По разным оценкам специалистов, ежегодно в результате торговли людьми от 700 000 до миллиона людей подвергаются принудительному
перемещению через международные границы, среди них до 80% это женщины, половина из которых
несовершеннолетние. Украина является одной из наибольших в Европе стран-поставщиков жертв торговли людьми. По оценкам МВД Украины, ежегодно в сети работорговцев попадает около 7 тысяч
украинцев, за последние 10 лет из Украины было вывезено около 400 000 людей реальная цифра
наверняка намного больше [7]. Последнее время Украина все чаще становится транзитной страной для
жертв из других стран СНГ. По данным государственного департамента США, в различного рода
структуры использования подневольного труда (фактически, рабства) во всем мире вовлечено более 12
миллионов людей. Хотя трафикинг - это скрытая преступность, и точную статистику получить сложно,
исследователи подсчитали, что 75-80% жертв торговли людьми составляют женщины. Более 50%
жертв торговли людьми составляют дети. Около 30 000 жертв секс-торговли ежегодно умирают. Дети –
это самые незащищенные граждане нашего общества — они часто становятся жертвами работорговцев
[4].
По оценкам ООН, ежегодно торговцы людьми (к ним относятся и современные рабовладельцы, и
контрабандисты, помогающие нелегальным эмигрантам перебраться в иные страны) зарабатывают более $7 млрд. (в эту сумму входят только доходы, получаемые за счет продажи и перепродажи людей;
доход, приносимый рабами своим хозяевам, не учтен). Госдепартамент США утверждает, что подпольная работорговля является третьим по уровню прибыльности криминальным бизнесом в мире
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(уступая лишь торговле оружием и наркотиками), ее доходы достигают $32 млрд. в год[4].
Ежегодно около 1 млн. человек нелегально перебирается в США и страны Европейского Союза.
Многие из этих эмигрантов пользуются услугами контрабандистов. По оценкам исследовательской
службы Конгресса США, ежегодно 1-2 млн. человек (в основном, это женщины и дети) переправляются в иные государства для последующей перепродажи. Окончание холодной войны привело к росту
региональных конфликтов (Чечня, Афганистан, Абхазия) и относительная прозрачность границы привело к тому, что многие повстанческие группы обращаются к торговле людьми для финансирования
военных действий и набора солдат. По оценкам ЮНИСЕФ, 300 000 детей младше 18 лет в настоящее
время продают, для службы в вооруженных конфликтах по всему миру. В настоящий момент примерно
300 тыс. детей используются в качестве солдат в примерно 30-ти конфликтных регионах по всему миру. Многих похищенных девочек, превращают в солдат, где также обращают в сексуальное рабство.
По данным статьи в Washington Times за 2009 г., талибы покупают детей (мальчиков и девочек) в
возрасте от семи лет в качестве террористов-смертников - белый ребёнок вызовет гораздо меньше подозрений и способен пройти на территорию вражеского лагеря. Цена на детский суицид составляет
от 7 000 - 14 000 тысяч долларов [6].
По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), за последние 30 лет более 30 миллионов детей
подверглись сексуальной эксплуатации из-за торговли людьми. По данным Международного Университета Де Пола 80% тех, которые продаются в сексуальное рабство - в возрасте до 24 лет, причем некоторые в возрасте 6 лет. Таким образом, средний возраст секс-рабыни составляет 14 лет. По оценкам,
30 000 из них ежегодно умирают от жестокого обращения и пыток. Специальный представитель ОБСЕ
Хельга Конрад заявила, что на глобальном рынке сексуальных услуг спрос на детей повышается из-за
увеличения случаев заболевания СПИДом и ВИЧ среди взрослых проституток: "Одна из причин - это,
конечно, боязнь СПИДа и ВИЧ и вера в то, что если в мир сексуальных услуг будут втянуты дети, то
это будет безопаснее, что само по себе чудовищный бред, а также кошмарное и жуткое нарушение прав
и достоинства человека"[8].
По оценкам Международной организации миграции 2005 года, в Беларуси, Болгарии, Молдове,
Румынии и Украине в сети работорговцев ежегодно попадают 225 тыс. человек. До этого считалось,
что число жертв торговли людьми в Европе в целом составляет 200 тыс. человек. Исследование МОМ
позволило сделать вывод, что эти оценки серьезно занижены [8].
Рабовладение, в традиционном понимании этого слова, и современное рабовладение серьезно
различаются. В условиях "классического" рабства рабовладелец имел легальные права на раба, который рассматривался как движимое имущество. Это, в свою очередь, обеспечивало достаточно высокие
цены на рабов, что не позволяло получать сверхвысокую прибыль от использования раба. Из-за высоких цен поставки новых рабов, в большинстве случаев, были ограничены. Раб и рабовладелец находились в долговременных отношениях друг с другом, и часто рабовладелец чувствовал (или тогдашние
законы обязывали его чувствовать) определенную ответственность за судьбу раба. Кроме того, при рабовладении были значимы расовые и этнические различия между рабовладельцем и рабом.
"Новое" рабовладение не имеет юридической базы - во всех странах мира оно запрещено. Стоимость раба значительно понизилась. В некоторых странах мира раба можно купить менее, чем за $100
или обменять на козу. По оценкам организации Free the Slaves, в 1850 году на американском Юге среднестатистический раб продавался за сумму, равную $40 тыс. с учетом изменения покупательной способности доллара США - ныне там же "раба" можно "купить" за $120, что приносит рабовладельцам
значительную прибыль. Рабовладельца и раба связывают краткосрочные отношения, а расовые, языковые, этнические, религиозные и пр. различия между рабом и его хозяином практически не играют роли
(к примеру, известны многочисленные случаи, когда современные работорговцы принуждали к проституции или просто продавали своих соседей, друзей, родственников. Большинство современных рабов заняты в сельском хозяйстве, горном деле, проституции. Фактически, на положении рабов находятся многие домашние слуги[12].
Торговцы людьми при помощи угроз и насилия заставляют жертв работать в условиях, сопоста-
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вимых с рабством. Современное рабство может принимать и другие формы, например, детей и подростков могут похищать для несения военной службы, женщин и детей могут использовать в качестве
домашней прислуги на кабальных условиях и т.д. Современные рабы часто становятся жертвами
СПИДа и других венерических заболеваний, они страдают алкоголизмом или наркоманией. Во многих
странах мира жертвы работорговли опасаются обращаться к властям за помощью, поскольку им может
грозить тюремное заключение или депортация из страны.
Торговцы людьми находят потенциальных жертв различными способами. Они дают объявления
в средствах массовой информации, предлагая хорошую работу с высоким заработком. Они пользуются
услугами мошеннических рекрутинговых, модельных, брачных агентств, бюро путешествий. В деревнях работорговцы часто представляются "друзьями друзей" и убеждают родителей, что их детям будет
безопаснее и лучше под опекой "друга" или обещают родителям, что выдадут замуж их дочерей (иногда брак действительно заключается, однако муж заставляет жену заниматься тяжелым трудом и отбирает все заработанное). В некоторых ситуациях торговцы могут просто похищать жертв. Торговля
людьми не требует больших капиталовложений и зачастую сопряжена лишь с минимальным риском
преследования правоохранительными органами. Гилберт Кинг, иллюстрирует это весьма эффектно:
"каждые 10 минут женщина или ребенок тайно переправляются в США для занятий проституцией или
подневольным трудом"[3].
Кэтрин Фарр, утверждает, что ежегодно в сексуальное рабство продается 1 млн. человек [11].
Подавляющее большинство стран мира, в той или иной степени, сталкивается с проблемой рабства. Согласно различным источникам в Европе постоянно находится от 400 тыс. до 1 млн. человек,
находящихся в невольничьем положении. По данным неправительственной организации Abolish, страны Европы, в основном, сталкиваются с проблемой женского рабства. Женщин и девушек (40% из них
прибыло из государств бывшего СССР) лишают документов и принуждают к занятиям проституцией.
По данным Международной организации миграции, только в 2000 году в страны Европы было продано
120 тыс. женщин из постсоветских государств. К примеру, в Бельгии или Германии, согласно результатам исследования ООН 2001 года, проститутка из России ежемесячно приносит своему хозяину $7.5
тыс. Из них лишь $500 получает женщина [12].
Часты случаи, когда в рабство попадают мужчины, пытающиеся найти работу за рубежом.
Обычно проблемы начинаются, если они пользуются услугами рекрутерских фирм, связанных с организованной преступностью. В результате, гастарбайтеры попадают в кабалу к иностранным работодателям, что также считается формой рабства. Работодатели (а часто и сама фирма - посредник) отбирают
у них документы, отказываются платить за работу, ограничивают свободу передвижения и часто избивают, чтобы подавить волю к сопротивлению. Были также зафиксированы случаи убийств современных невольников.
Кевин Бэйлс, автор книги "Новое рабство в глобальной экономике" пишет: "Вполне возможно,
что рабский труд использовался для изготовления Ваших ботинок или сахара, который Вы добавляете
в свой кофе. Рабы клали кирпичи, из которых состоит стена фабрики, на которой произведен ваш телевизор. В Бразилии рабы изготавливают древесный уголь, который идет на производство стали, из которой созданы детали Вашей машины. Рабство позволяет снижать стоимость товаров по всему миру, поэтому рабовладение столь привлекательно сегодня" [2].
Почти 30 миллионов человек во всем мире живут как рабы. Согласно глобальному индексу рабства: самая худшая ситуация в Индии. Там в "подчиненных" условиях проживают порядка 14 миллионов человек. А самый высокий процент рабов в мире - около 4% населения - в Мавритании. Второе место занимает Гаити – 2%, далее следуют Пакистан, Индия, Непал (2).
По оценкам ФБР, организованная миграционная преступность ежегодно зарабатывает до $12
млрд. В последние годы поток незаконных переселенцев постоянно растет. Существуют прайс-листы
услуг, согласно которым, например, переезд из Китая в Великобританию стоит $30 тыс., из Турции в
Германию - $1-3 тыс., из Мексики - в США - от $200 до 1 тыс. Криминальные группировки занимаются
организацией переездов граждан одной страны в другую, легализацией мигрантов и даже помогают с
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трудоустройством. Зафиксированы многочисленные случаи, когда эти преступные сообщества годами
и даже десятилетиями вымогали деньги у людей, которым они некогда помогли переехать в другую
страну.
Несколько лет назад стало известно о еще одном виде современного рабства: иностранцы - сотрудники международных организаций, работающие в США, предпочитают привозить прислугу с родины. Горничные и кухарки фактически находятся на положении рабов. В основном, это женщины,
часто бедные и необразованные, которые подвергаются издевательствам и которым некуда обратиться
за помощью. Например, одна женщина из Бразилии на протяжении двадцати лет жила на положении
рабыни недалеко от Вашингтона. Правозащитная организация Human Rights Watch провела расследование и установила, что, в среднем, эти люди получают в 3-4 раза меньше минимального уровня оплаты труда в США, а их рабочий день продолжается, в среднем, 14 часов.
Действующее международное законодательство - Декларации ООН «О ликвидации насилия относительно женщин», Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Гаагская министерская декларация европейских рекомендаций по эффективным мерам по предотвращению
и борьбе с торговлей женщинами с целью их сексуальной эксплуатации - на данный момент не могут
остановить преступников.
ООН призывает все государства мира решить четыре главные задачи, необходимые для прекращения современной работорговли. Во-первых, правительство страны должно запретить торговлю
людьми и наказывать за акты торговли людьми. Во-вторых, за умышленное совершение торговли
людьми в некоторых ее наиболее предосудительных формах правительство должно назначать наказание, соразмерное с наказанием за особо тяжкие преступления, такие, как изнасилование. В-третьих, за
умышленное совершение любого акта торговли людьми правительство страны должно назначать наказание, являющееся достаточно строгим для сдерживания и адекватно отражающим отвратительный
характер преступления. В-четвертых, правительство должно предпринимать серьезные и неустанные
усилия с целью ликвидации торговли людьми.
Многие страны мира разными путями помогают рабам. К примеру, в 2002 году в США был создан новый тип визы - виза типа "Т". Она специально предназначена для иностранных граждан, ставших жертвами современных работорговцев. Виза выдается при условии, что жертвы работорговли соглашаются сотрудничать с правоохранительными органами. Жертвам работорговли разрешено оставаться в США, если установлено, что они могут оказаться "в экстремальных обстоятельствах, связанных с чрезвычайными и серьезными последствиями" у себя на родине. Через три года проживания в
США, эти люди могут обращаться с просьбой о предоставлении им постоянного вида на жительство в
США. Кроме того, отныне жертвам работорговли разрешено просить о предоставлении временного
вида на жительство членам своих семей.
Прежде всего, необходимо признать существование рабства, назвать его своим именем. Важным
фактором для выявления и ликвидации рабства является также введение новых или соответствующее
изменение старых законов, государственный и общественный контроль, за их осуществлением. Они
должны быть направлены на само намерение осуществить закабаление, подобно тому, как уголовное
законодательство наказывает за умышленность убийства, а не только за его осуществление. Серьезным
фактором может оказаться достаточная информированность потребителя. Необходимо понять,
насколько наше собственное потребление зиждется на рабском труде, сколько мы, лично готовы платить за ликвидацию рабства. Требуется создание негосударственных общественных организаций, цель
которых – выяснение сложных и непрозрачных связей рабского труда и конечного рыночного продукта
в условиях глобальной экономики, доведение результатов исследований до сведения международных
структур с целью усиления международного давления на коррумпированные режимы.
Необходимо обеспечивать доступ бывших рабов к государственным кредитам, заботиться об их
психо-эмоциональной и социальной реабилитации, помогать в правовых вопросах и т.д. Все эти меры
могут быть эффективными только при совместных усилиях властных структур, общественных организаций и отдельных граждан. Показатель уровня коррупции есть одна из основных причин рабства. По-
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этому все государства мира должны направить свои усилия для искоренения этого негативного явления.
Глобальная угроза, как торговля людьми не обошла стороной и Азербайджан. Работорговля не
исчезла полностью — она есть и в Азербайджане ХХI века, просто в меньших масштабах. Трафикинг (торговля людьми) и трудовая эксплуатация, к сожалению, существуют, но эта проблема
остается как бы в тени и не очень афишируется, что мешает ликвидации этого явления. По данным Госдепа, территория Азербайджана все еще используется как транзит для перевозки женщин в
Турцию, ОАЭ, Иран и Россию для принудительного занятия проституцией. Азербайджанские мужчины
порой становятся жертвами трудовой эксплуатации в России.
Наше государство, как и все страны мира, стала на борьбу с искоренением этой угрозы. Был принят Закон Азербайджанской Республики о борьбе с торговлей людьми (28.06.05) и Президент Азербайджанской Республики подписал соответствующий Указ о применении данного Закона (04.08.05).
Управление по Борьбе с Торговлей Людьми, являясь органом, связывающим с негосударственными организациями помощи по телефону, безопасному убежищу и сотрудничеству, исполняет нижеуказанные обязанности и функции:
обеспечение раскрытия таких преступлений как торговля людьми, детьми, их незаконный вывоз за пределы страны, привлечение к принудительному труду, не предусмотренному законодательством, проституции, а так же иных преступлений, определенных законодательством;
принятие мер по компенсации ущерба, нанесенного в результате уголовных действий;
сбор и хранение в едином центре информации, связанной с преступлениями торговли людьми;
предотвращение и раскрытие преступлений торговли людьми, определение лиц, организовавших и совершивших данное преступление, защита жизни, здоровья, прав и свобод жертв, а так же
предполагаемых жертв подобных преступлений;
принятие мер для обеспечения безопасности жертв в период до их репатриации и при реинтеграции в общество.
размещение жертв и предполагаемых жертв в безопасных убежищах, обеспечение их безопасности и защиты убежища;
поддержание связей с жертвами и предполагаемыми жертвами торговли людьми, оказание им
профессиональной помощи;
проведение начальных расследований по делу жертв и предполагаемых жертв в безопасном
убежище (при необходимости, в присутствии лица, оказывающего юридическую помощь);
проведение соответствующих мероприятий с целью просвещения и информирования общественности об угрозах, вызванных торговлей людьми, незаконной миграцией;
осуществление сотрудничества с международными организациями по предотвращению и
оформлению транснациональных, межрегиональных преступлений торговли людьми, по обмену информацией и опытом на основе Международных Конвенций и договоров, а так же с полицейскими органами иностранных государств [12].
В Уголовном Кодексе Азербайджанской Республики предусмотрены соответствующие статьи,
регулирующие борьбу с данным видом преступлений, прият ряд нормативно-юридических актов,
направленных на защиту прав и свобод женщин и детей, считающихся потенциальными субъектами
преступления. Например, статья 106 (Рабство), статья 137 (Купля-продажа человеческих органов и тканей), статья 144-1 (Торговля людьми), статья 144-2 (Принудительный труд), статья 150-1 (перевозка
пассажиров без документов), статья 171 (Привлечение несовершеннолетних к проституции или к развратным действиям), статья 244 (Содержание публичных домов), статья 316-1 (Распространение конфиденциальной информации о лице, пострадавшем от торговли людьми) [9].
Руководитель Женского кризисного центра Матанат Азизли сказала, что возглавляемый ею центр
в 2012 году выявил 16 фактов трафикинга. Однако, часто организаторы этих преступлений остаются
безнаказанными, а за решетку попадают лишь исполнители [10].
Имеются проблемы и в реабилитации жертв. Основная проблема в том, что семьи часто не хотят
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прощать и принимать оступившуюся женщину, считая ее виновной в своей беде.
Кроме того жертвы нуждаются в психологической помощи и реабилитации в обществе, которое
не достаточно принимает мер для интеграции жертв.
В настоящее время существует лишь 4 шелтора, имеющих цель реабилитации. Один из них относится к МВД, три остальных принадлежат НПО.
Руководитель общественного объединения «Темиз дунья» Мехрибан Зейналова считает, что в
качестве основных причин того, что люди становятся жертвами торговцев людьми, являются желание
заработать, правовая безграмотность и наивность. Также, Зейналова отметила, что в Азербайджане, в
сравнении с другими странами СНГ, факты трафикинга выявляются больше. Однако наказание за эти
преступления мягче. Зачастую они отделываются лишь условным наказанием. Необходимо, усилить
наказание, считает она. За 2012 г. 175 потенциальных жертв были спасены, и им оказана помощь [10].
Для улучшения ситуации Госдеп рекомендует Азербайджану усовершенствовать национальный
механизм по выявлению жертв принудительного труда, обеспечить большую защиту жертв посредством эффективных судебных разбирательств, а также шире информировать общественность о фактах
трудового и сексуального рабства.
Просветительская работа должна носить постоянный характер. Необходимо развернуть широкую
пропагандистскую кампанию в школах, вузах, усилить социальную рекламу с тем, чтобы гораздо
больше молодежи знало о последствиях своих необдуманных шагов и не попадало в лапы современных
работорговцев. И самое главное — жертв трафикинга нужно перестать воспринимать как изгоев общества, и начать относиться к ним как к людям, которым нужна наша помощь. Так мы сможем начать искоренять торговлю людьми в Азербайджане и реально поможем людям, оступившимся по ошибке, но
имеющим право нормально жить.
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Məqalədə müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik sisteminin
qurulması, problemlər və bu sahədə perspektivlər tədqiq olunmuşdur. Ölkənin təhlükəsizlik sisteminin qanunverici bazası və əsasları, təhlükəsizliyə təhdidlər və onların qarşısının alınması istiqamətləri araşdırılaraq
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В статье исследованы создание системы национальной безопасности Азербайджанской
республики после приобретения независимости, проблемы и перспективы в этой области.
Законодательная база и основы системы национальной безопасности страны, угрозы к безопасности
и направления их предотвращения исследуясь были предоставлены к вниманию.
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THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AFTER
INDEPENDENCE: ESTABLISHMENT AND PROVISION
In the article, establishment of the national security system of the Republic of Azerbaijan after gaining
independence, problems and prospects in this field are studied. The legislative framework and principles, security threats to the security of the country and their prevention areas were studied and analyzed.
Key words: the national security, establishment of the national security, legislative framework and principles of security system, security threats and their prevention areas
“Milli təhlükəsizlik” ifadəsi çoxşaxəli anlayış olub, özündə sosial, iqtisadi, hərbi, siyasi, texnoloji və
digər amilləri birləşdirir. İlk dəfə “milli təhlükəsizlik” termini ABŞ prezidenti Teodor Ruzvelt tərəfindən 1904cü ildə işlədilmişdir. Bu istiqamətdə ilk praktiki addım isə ABŞ Konqresi tərəfindən “Milli Təhlükəsizlik
haqqında” qanunun qəbul edilməsi ilə atılmışdır. Milli təhlükəsizlik dövlətin, cəmiyyətin və şəxsiyyətin sosial
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fəaliyyətinin nəticəsi olub, onların vacib həyati maraqlarının daxili və xarici təhdidlərdən mühafizə olunması
deməkdir. Burada əsas məqsəd konkret dövlətin vətəndaşlarının konstitusiya və beynəlxalq normalara uyğun
olaraq hüquqlarının, azadlıqlarının və sosial müdafiəsinin təmin olunmasıdır. Milli təhlükəsizlik özündə 3 əsas
səviyyəni birləşdirir:
Şəxsiyyətin təhlükəsiziliyi
Cəmiyyətin təhlükəsizliyi
Dövlətin təhlükəsizliyi
Hər bir ölkənin milli təhlükəsizlik siyasətinin effektivliyi və müvəffəqiyyəti ölkənin təhlükəsizlik
mühitindən və beynəlxalq imicindən asılıdır. Dövlətin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin
toxunulmazlığı, milli maraqlarının təminatı, davamlı inkişafı, vətəndaşlarının rifah halının və sosial-siyasi
hüquqlarının təmin olunması və milli-mənəvi dəyərlərinin qorunmasına təsir edən əsas amillər məhz
təhlükəsizlik mühiti və beynəlxalq imicdir. (6)
Azərbaycanda təhlükəsizlik mühiti məhz müstəqillik bərpa olunduqdan sonra formalaşmağa başlandı.
XX əsrin sonlarında dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi Azərbaycana həm dövlət quruluşunda əsaslı
dəyişikliklərin həyata keçirilməsi, yeni sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi münasibətlərin formalaşması və s.
daxili siyasət məsələləri ilə yanaşı, həm də davamlı olaraq öz təhlükəsizliyinin qayğısına qalmaq kimi daimi
bir məsuliyyət gətirdi. Yenicə müstəqillik qazanmış və milli təhlükəsizlik sistemi hələ kifayət qədər
möhkəmlənməmiş bir dövlət üçün ölkənin milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin konseptual əsasları,
mahiyyəti, əsas istiqamətləri, həyata keçirilmə yolları və mexanizmləri ilə bağlı dövlət qurumlarında və
cəmiyyətdə əsaslandırılmış yanaşmalar və təsəvvürlər olduqca səthi idi. Sistemsiz və səriştəsiz aparılan
təhlükəsizlik siyasətinin uğur qazanması çox çətin idi. Xüsusən də nəzərə almaq lazımdır ki, 1991-1992-ci
illərdə Azərbaycanda mürəkkəb və çətin vəziyyət yaranmışdı, Ermənistanın təcavüzü ilə yanaşı, Azərbaycanın
daxilində ictimai-siyasi sabitlik pozulmuşdu, müxtəlif qanunsuz silahlı dəstələr yaradılmış və ölkə daxilində
hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlanılmışdı. Təbii ki, bu kimi hallar Azərbaycanın milli inkişafı və
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına öz mənfi təsirini göstərirdi. (2, s. 869-870)
Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra suveren dövlət olan
Azərbaycan Respublikasında daxili və xarici siyasət vasitələrindən istifadə etməklə mövcud təhlükəsizlik
mühitində daxili və xarici təhdidlərin nəzarət altında saxlanılmasına və aradan qaldırılmasına, eyni zamanda
ölkənin milli maraqlarının təmin edilməsinə yönəlmiş milli təhlükəsizlik siyasəti həyata keçirilməyə başladı.
Bu siyasət 1993-cü ildən etibarən müstəqil dövlət quruculuğunun bütün sahələrini əhatə etməklə yanaşı,
ölkənin milli inkişafında və dövlət idarəçiliyində önəmli rol oynamağa başladı.
Azərbaycanın milli təhlükəsizlik fəaliyyəti ilk 5-6 ildə əsasən təcili və təxirəsalınmaz işlərdən – ölkədə
dərin ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi böhranın doğurduğu daxili və xarici təhdidlərin qarşısının alınmasından,
vətəndaş qarşıdurmasının dayandırılmasından və ölkə miqyasında dövlət idarəçiliyinin yaradılmasından ibarət
idisə, sonrakı illərdə xüsusən, 1998-ci ildən başlayaraq dövlətin xarici və daxili təhlükəsizliyinin milli
sisteminin yaradılması sahəsində ardıcıl konseptual siyasi xəttə çevrilmişdir. 1999-cu il iyunun 18-də
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən “Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanununun qəbul edilməsi bu yolda atılan önəmli addımlardan biri idi. (2, s. 871)
Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından başlayaraq vəfatına qədər etdiyi ayrı-ayrı
çıxışlarında Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları öz əksini tapmışdır. Beləliklə,
Azərbaycanda şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyinə dair qanun və konsepsiyaların yaradılması
məsələsi ön plana çıxdı. Nəticədə, 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən “Milli
təhlükəsizlik haqqında” Qanun qəbul olunmuş və respublika Prezidentinin 2004-cü il 29 iyun tarixli sərəncamı
ilə təsdiq olunmuşdur. Bu qanun özündə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin banisi Heydər Əliyevin milli təhlükəsizlk təliminin və siyasətinin əsas prinsiplərini, məqsəd və
vəzifələrini əks etdirmişdir. (6)
“Milli Təhlükəsizlik haqqında” Qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi dövlətin
müstəqilliyinin, suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün, konstitusiya quruluşunun, xalqın və ölkənin milli
maraqlarının, insanın, cəmiyyətin və dövlətin hüquq və mənafelərinin daxili və xarici təhdidlərdən
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qorunmasının təmin edilməsidir. İnsan - onun hüquq və azadlıqları, cəmiyyət – onun maddi və mənəvi
dəyərləri, dövlət – onun müstəqilliyi, suverenliyi, konstitusiya quruluşu və ərazi bütövlüyü milli təhlükəsizliyin
obyektləri hesab olunurlar. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin subyektləri insanların,
cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyi maraqlarının və tələbatlarının təmin edilməsi məqsədilə yaradılmış dövlət
hakimiyyəti orqanlarıdır. (5, s. 393-394)
“Milli Təhlükəsizlik haqqında” Qanunun 8-ci və 9-cu maddələrində Azərbaycan Respublikasının milli
təhlükəsizliyinin təmin olunması sistemi, onun məqsədləri və vəzifələri aydın şəkildə verilmişdir. Belə ki,
yuxarıda qeyd edilən maddələrdə göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları
əsasında qarşılıqlı fəaliyyət göstərən və öz səlahiyyətləri çərçivəsində milli təhlükəsizliyin təmin olunmasına
cavabdeh olan qüvvələr və digər dövlət orqanları Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin
olunması sistemini təşkil edirlər və milli təhlükəsizliyin təmin olunmasına görə məsuliyyət daşıyırlar.
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin olunması sistemi vahid dövlət siyasətinin
hazırlanması, siyasi, iqtisadi, sosial, hərbi, informasiya, ekoloji, elm, mədəniyyət və mənəviyyat, habelə digər
sahələrdə milli maraqların qorunması prosesinin kompleks fəaliyyət şəklində səmərəli tətbiqi üçün yaradılır.
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədlərinə insanın təhlükəsizliyi insanın hərtərəfli inkişafı üçün əlverişli şəraitin mövcudluğu, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
sahəsində ümumdövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsi; cəmiyyətin təhlükəsizliyi - Azərbaycan xalqının həyati
əhəmiyyətli maraq və tələbatlarının, habelə ictimai dəyərlər sisteminin təhlükə və təhdidlərdən qorunması;
dövlətin təhlükəsizliyi - Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün,
konstitusiya quruluşunun və həyati əhəmiyyətli digər maraqlarının təhdidlərdən qorunması daxildir.
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin olunması sisteminin əsas vəzifələrinə Azərbaycan
Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlərin aşkarlanması, təhlili və proqnozlaşdırılması, Azərbaycan
Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlərin qabaqlanması və qarşısının alınması üzrə tədbirlərin
hazırlanması və həyata keçirilməsi, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin edən qüvvə və
vasitələrin formalaşdırılması və hazırlığının təmin edilməsi, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə
bilavasitə təhdid və qəsdlərin yarandığı təqdirdə bütün qüvvə və vasitələrin səfərbər edilməsi, müvafiq əks
tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsi, yaranmış vəziyyətin mümkün nəticələrinin lokallaşdırılması və
aradan qaldırılması, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq öhdəliklərinə müvafiq olaraq ümumi və regional
təhlükəsizliyin təmin olunmasında iştirak daxildir. (1)
“Milli Təhlükəsizlik haqqında” Qanunun 10-cu maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının
milli təhlükəsizliyini təmin edən qüvvələr və dövlət orqanları dövlət tərəfindən yaradılan, qanunvericilik
çərçivəsində fəaliyyət göstərən və Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin etmə qabiliyyətinə
malik olan qurumlardır. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin edən qüvvələr və dövlət
orqanları bunlardır:
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan başqa silahlı
birləşmələr;
Azərbaycan Respublikasının xüsusi xidmət orqanları;
polis, prokurorluq, gömrük, vergi və digər hüquq mühafizə orqanları;
sənaye, energetika, nəqliyyat sahəsində işlərin təhlükəsiz görülməsi qaydalarında məsuliyyət daşıyan,
rabitə və informasiya təhlükəsizliyini, ətraf mühitin mühafizəsini və əhalinin sağlamlığının qorunmasını təmin
edən dövlət orqanları və milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak edən digər dövlət orqanları. (1)
“Milli Təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun qəbul edildiyi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının hazırlanması üzrə işçi qrupu
yaradılmış, layihə üzərində iş başlanmış, qısa müddətdə yekunlaşdırılaraq ölkə Prezidentinin 2007-ci il 23 may
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş və fəaliyyət üçün əsas götrürülmüşdür. (2, s. 871-872)
Giriş, dörd bölmə və yekun müddəalardan ibarət olan Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik
Konsepsiyası dövlətin müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü və demokratik inkişaf yolunu vurğulayan, Azərbaycan
Respublikasında şəxsiyyəti, cəmiyyəti və dövləti xarici və daxili təhdidlərdən qorumağa yönələn siyasət və
tədbirlərin məqsəd, prinsip və yanaşmalarının məcmusudur. Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası Azərbaycan
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Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasətinin əsasını təşkil edir və dövlətin milli maraqlarının qorunması
məqsədi ilə müvafiq dövlət strukturlarının üzərinə xüsusi vəzifələr qoyur və bu konteksdə onların
əlaqələndirilmiş fəaliyyətini zəruri edir. Konsepsiyada həmçinin, ölkənin daim dəyişən təhlükəsizlik mühiti,
Azərbaycan Respublikasının milli maraqları və təhlükəsizlik siyasətinin əsas istiqamətləri də öz təsbitini
tapmışdır. (3, s. 112-114)
Ümumi təhlükəsizlik prinsiplərinə və təhdidlərin növünə, miqyasına, onların təhlükəsizlik obyektlərinə
təsir vasitələrinə görə Azərbaycanın təhlükəsizlik konsepsiyasında müasir dövrdə milli təhlükəsizliyinin
üzləşdiyi təhdidlər sırasına bu məsələlər aid edilir:
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü və konstitusiya quruluşu
əleyhinə qəsdlər;
qanunun aliliyinə nail olunması, ictimai asayişin qorunması, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
sahəsində dövlət funksiyalarını yerinə yetirməyə qarşı yönəlmiş fəaliyyət;
separatçılıq, etnik, siyasi və dini ekstremizm;
terrorçuluq və kütləvi qırğın silahlarının yayılması;
regional münaqişələr və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq;
ölkəmizin enerji infrastrukturuna qarşı fəaliyyət;
xarici siyasi, hərbi və ya iqtisadi asılılıq;
iqtisadi qeyri-sabitlik;
peşəkar insan ehtiyatlarının çatışmazlığı;
regional hərbiləşdirmə;
ekoloji problemlər.
Təhdidlərin bu cür bölgüsü milli təhlükəsizliyin təmin olunması sisteminin təşkilində və onun əsas
fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşməsində mühüm rol oynayır. (2, s. 884)
Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan terrorizmi dəstəkləyən Ermənistan tərəfindən hərbi
təcavüzə məruz qalsa da, qeyri-sabitlik, iqtisadi problemlər, keçid dövrünün çətinlikləri və digər ciddi
problemlərlə üzləşsə də, ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası bütün
çətinlikləri dəf edərək, düzgün strateji inkişaf yolunu müəyyən edərək, iqtisadi, siyasi və digər sahələrdə
dinamik inkişaf edən və regionda təhlükəsizlik və sabitliyin təmin olunmasına töhvə verən müasir ölkəyə
çevrilməkdədir.
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В статье рассматриваются особенности применения интернет-коммуникаций в современном
политическом управлении. Отмечается, что интернет способствует развитию гражданского общества, публичности и открытости политических процессов, но вместе с тем создает и новые возможности для манипуляции. Подробно рассмотрены основные технологии и каналы политической манипуляции, применяемой в сети интернет.
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VASİTƏSİ KİMİ
Məqalədə müasir siyasi idarə internet rabitəsindən istifadə xüsusiyyətləri müzakirə edilir.Qeyd adilir ki,
İnternet vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına, aşkarlıgin və siyasi proseslərin şəffaflığına səbəb olur, lakin o,
manipulyasiya üçündə yeni imkanlar yaradır. Əsas texnologiyaları və siyasi manipulyasiya kanalları nəzərdən
keçirilib.
Açar sözlər: kommunikasiya, siyasi manipulyasiya, internet-kommunikasiya, şəbəkə birlikləri, siyasi
idarəetmə.
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İNTERNET AS A MEANS OF POLİTİCAL MANİPULATİON İN MODERN
POLİTİCAL MANAGEMENT
This article addresses the use of Internet communications in modern political governance. It is noted
that the Internet promotes the development of civil society, publicity and openness of the political processes,
but at the same time creates new opportunities for manipulation. Considered are the main technologies and
channels of political manipulation used in the Internet.
Keywords: communication, political manipulation, internet communications, online communities, political governance.
XXI век недаром называют веком высоких информационных технологий: главной чертой современности стали компьютеризация и внедрение новейших средств, связи в сферу жизни общества, технологический прогресс способствовал трансформации всех коммуникационных взаимодействий. Небывалый рост объема информационных потоков, возможности незамедлительной обратной связи оказали влияние и на область политической деятельности, стимулируя научный и практический интерес к
изучению в новом свете вопросов реализации демократических процедур, политического управления,
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проблем легитимности власти и формирования гражданского общества. Использование технических
средств в общественной жизни привело к созданию специфического вида политической коммуникации, а именно массовой политической коммуникации (МПК), возникающей между субъектами политических отношений в широком смысле слова с целью воз- действовать на сознание населения и побудить к определенному типу политического поведения [7, с. 128–129].
Если в течение XX в. основными средствами МПК были традиционные каналы коммуникации:
печатные издания и электронные средства коммуникации, то начало нового столетия ознаменовано
активным развитием Интернет-технологий, качественно изменивших природу политики, придав ей
виртуальные характеристики. Благодаря новым возможностям массовая политическая коммуникация
увеличила скорость распространения информации, достигая потребителя в самые короткие сроки.
Большой объем передаваемой информации, краткость и запоминающаяся образность сообщений увеличили интенсивность воздействия на аудиторию. Блогосфера, электронные СМИ, социальные сети,
порталы, форумы и веб-сайты – сетевые Интернет- коммуникации постоянно обновляются и оказывают все более значительное влияние на поле политики. Интернет-коммуникации дают импульс к развитию гражданского общества, способствуют публичности и открытости политических процессов. В короткие сроки они обеспечивают эффективный диалог власти и общества и позволяют осуществлять
взаимодействие непосредственно с целевой аудиторией. Интернет является своеобразной информационной базой, которая аккумулирует, хранит и воспроизводит неограниченное количество информации
и обеспечивает быстрый доступ значительной по численности аудитории [3, c. 12–13].
Необходимо отметить и важную роль в развитии гражданского общества, расширении возможности социального контроля власти посредством сетевых технологий. Другой важной чертой Интернеткоммуникаций являются новые возможности манипуляции общественным сознанием. Термин «манипуляция» происходит от лат. «manus» («рука») и означает скрытое воздействие на мотивацию человека
с целью изменения взглядов и поведения независимо от собственных интересов и мировоззрения. Феномен манипуляции проистекает из религии, объяснявшей избранность правителей, но особое распространение манипуляция получила в XX веке в сфере применения массовой политической коммуникации с развитием традиционных СМИ, особенно телевидения, за счет возможности прямой трансляции
создающим у зрителя «эффект присутствия». Одним из приёмов, используемых средствами массовой
информации является искусственное создание повестки дня, упрощение и замалчивание проблем,
дробление информации и фрагментарность подачи информационных сообщений. Таким образом, формируется искаженное информационное пространство. О подобной технологической «ловушке» предупреждали представители франкфуртской школы, по мнению которых, процесс технологизации политики, начавшийся в эпоху Просвещения, именно в XX веке достиг своего апогея. Стремление власти к
рационализации социальных отношений и использование механизмов идеологического подавления
граждан приводит к фашизму, а цензура и контроль государства над-информационными потоками,
навязывание политических идей в конечном итоге влекут невозможность воображения членов общества [2,с.10].
М. Хоркхаймер и Т. Адорно раскрывают технологии власти, стремящейся подчинить общество:
на практике находят применение повсеместное использование идеологии, пропаганды, массовой культуры [8, c. 10–11]. Г. Маркузе отмечает, что новые технологии превращают общество в тоталитарное,
так как в управление внедряются эффективные, но обманчивые методы социального контроля над индивидами. Новые технологии, находящиеся на службе у системы господства, упрощают восприятие
людей, подавляют индивидуальность и внутреннюю свободу [6, c. 109–111]. Таким образом, избыточное усиление механизмов социального контроля массовых политических коммуникаций в рамках демократической традиции отмечалось задолго до использования Интернет-технологий. Возможности
сетевых коммуникаций в еще большей степени стирают грань между реальным и виртуальным. Одновременно возросла роль опубличенной информации при принятии политических решений, в результате
чего сфера политики стала более публичной и менее управляемой. В силу того, что формируются многочисленные специфические сетевые связи между относительно автономными элементами политики,
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возрастает уровень самоорганизации и, одновременно, ослабевают возможности государственной власти применять технологии, основанные на принуждении.
Можно констатировать, что система коммуникаций политического управления развивается в
сторону децентрализации и фрагментации. Вопросы определения направлений взаимодействия политических акторов являются одной из основных проблем социально-политической мысли [7, c. 104] и на
сегодняшний день актуализируют изучение социальных взаимодействий и приемов манипуляции в сети Интернет, используемых в качестве технологий современного политического управления. Во многом благодаря большому объему информации, циркулирующему в виртуальном пространстве сети Интернет, и, на первый взгляд, кажущейся простоте, доступности подачи и понимания информационных
сообщений, отсутствия цензуры Интернет стал площадкой продуцирования альтернативных мнений,
сферой формирования особого общественного образования – электронного гражданского общества,
находящееся в положении противопоставления государственным структурам. Факт отчуждения аудитории сети Интернет от действий и решений власти и признания ее легитимности усугубляется и тем,
что традиционные каналы коммуникации – печатные и электронные средства массовой информации –
теряют свою актуальность как основного и единственного источника получения информации. Ангажированность газет, журналов, телевидения, радио, распространённое в общественном сознании понимание отсутствия свободных и независимых СМИ провоцирует уход политически активной аудитории в
Интернет-пространство, открывающего неограниченные возможности для самовыражения. «Живое
общение» посредством блогов и микроблогов, форумов и порталов, поддерживающих функцию обратной связи создает качественно новое межличностное общение, позволяющее свободно коммуницировать с любым человеком вне зависимости от его территориального расположения, национальной и государственной принадлежности, включая человека в глобальное информационное общество. Новые информационные технологии создают иной менталитет человека политического: свободомыслящего,
творческого, свободного от стереотипов.
Однако необходимо отметить следующую проблему: Интернет создает и новые возможности для
манипуляции. Мимикрируя под живое непосредственное общение, претендуя на доверительность, интернет-коммуникации нагромождают информационное поле значительным объемом нужной и ненужной для потребителя информацией, в результате чего человек теряет способность анализировать весь
поток информационных сообщений. Кроме того, интернет-общение посредством распространения развлекательной информации карнавализируют и театрализируют политический процесс, нивелируя
смысловую нагрузку происходящих событий и все больше отчуждая человека от политики. Рассмотрим основные технологии и каналы политической манипуляции, применяемой в сети Интернет. Под
каналом политической манипуляции мы понимаем средство передачи информационного сообщения от
коммуникатора реципиенту. Технология политической деятельности представляет собой комплексную
систему методов воздействия на реципиента политической коммуникации с целью достижения определенных целей [1, c. 101–104]. За последние годы новые каналы Интернет-коммуникации увеличили
свое многообразие: появляются как новые сети, так и новые сервисы в уже доступных Интернеткоммуникациях. Пожалуй, одним из первых каналов коммуникации стали сайты и форумы. Политические web-сайты как рекламный продукт сигнализируют в электоральное поле четкие сигналы, оказывая
воздействие на электорат и увеличивая жанровые варианты виртуальной коммуникации.[4,c.12]
Интернет-форумы наиболее часто применяются при «сливе» информации. Помимо создания
web-сайтов политических партий и лидеров особую популярность приобрели политические форумы,
блоги и микроблоги. Сервисы, созданные для быстрого межличностного общения сегодня все больше
политизируются. Необычайную популярность приобрело создание личных online- дневников – «живого
журнала», предоставляющего возможности публикации личных событий, создания сообществ, публикации комментариев, создания сети виртуальных «друзей». Социальные сети Facebook, ВКонтакте,
Мой Мир и другие объединяют в неформальное общение миллионы людей, дает возможности создавать сообщества, определять оформление личных страниц, вести переписку, как личную, так и публичную. Можно сказать, что социальные сети заменили по популярности как персональные сайты, так и
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политические форумы. Посредством данных сетей возможна трансляция в массы всевозможной информации: от апробирования политических идей и поиска альтернативных решений до одностороннего
транслирования информации, когда блог представляет собой лишь рупор оратора. В блогосфере распространённой манипуляцией является создание и ведение «подставных» блогов публичных людей или
персонажей с целью размещения материалов «черного PR». В последнее время наблюдается увеличение электронных СМИ в Интернет. В этой связи необходимо выделить две тенденции. Во-первых, в
электронные СМИ диверсифицируются традиционные средства массовой информации. В политическую жизнь входят принципы конвергентной журналистики, означающей совмещение под одним брендом традиционных и новых каналов коммуникаций. Издание «Ведомости» выпускает как газетный вариант, так и Интернет-версию. В этой связи к профессии журналиста предъявляются новые требования,
а именно: знания и умения применять информационные технологии, оперативность подачи ин- формации. Другой тенденцией является создание электронных СМИ в качестве политических проектов в ходе предвыборных кампаний. Например, на выборах мэра города Ярославля в 2012 г. активно проявило
себя агентство гражданской журналистики yartribuna.ru. После выборов сайт практически «застыл».
Коммуникационные площадки и сервисы Интернет позволили создавать и распространять различные
опросы и рейтинги. Манипуляция может выражаться в формулировании вопросов, в подстановке дат
проведения, в перенесении свойств отдельных явлений на целиком на все изучаемое событие (например, мнение Интернет-аудитории по вопросу повышения тарифов на проезд в общественном транспорте может качественно отличаться от мнения пенсионеров, практически не участвующих в Интернетголосовании).
Наконец, новый формат политической манипуляции – демотиваторы – мотивационные плакаты,
призванные создать позитивное настроение.[5,c. 47] В последнее время демотиваторы приобрели популярность и активно стали использоваться в политической пропаганде, при том перестав быть просто
юмористической картинкой, часто становясь носителями нецензурной и оскорбительной информации.
Технологии манипуляции, применяемые в Интернет-коммуникациях во многом копируют технологии
традиционных СМИ: это и «упрощение проблемы», и «наклеивание ярлыков», и использование
«утвердительных заявлений», пугающих тем, отвлекающих от важной политической проблемы сообщений, уменьшение значимости темы и другие. В связи с этим можно отметить, что в большей степени
меняется не дискурс и приемы политических Интернет-манипуляций, а именно увеличиваются каналы
подачи. При этом обилие информации, ежедневно продуцируемое Интернетом, в несистематизированном виде усложняет для адресата поиск смыслового значения передаваемого сообщения, что открывает
новые возможности для политического манипулирования. [9,c.73] В то же время наиболее легкий по
форме общения канал коммуникации – популярная сеть Tweeter – загоняет пользователя в ловушку:
подача информации мелкими порциями не позволяет пользователю эффективно ее использовать и
осмыслить. В итоге вырванные из потока разнонаправленной информации сообщение теряет свою актуальность и значимость. Другими манипуляторными приёмами являются одновременная подача противоречащей информации, сброс лишь части информации, заставляющим додумывать индивида в
нужном для себя русле, агрессивный дискурс подачи информации.
Результатом описанных выше явлений у современного человека является срабатывание психологического барьера: поверхностное чтение информации, отсутствие мотивации к постижению сути происходящего и, как итог, увеличение абсентеизма, снижение уровня поддержки власти, протестность.
Новые информационные технологии стимулируют поиск новых моделей политического управления,
где властные практики неизменно будут сопровождаться использованием политического манипулирования – как средства достижения желаемых результатов. Вопрос заключается в масштабах политической Интернет-манипуляции. Ведь необходимо отметить и то, что и оппозиция активно использует манипулятивные приемы с целью актуализировать общественное мнение по тому или иному вопросу.
Принципиальным моментом являются цели использования Интернет-манипуляции: «раскачать лодку»
под названием гражданское общество, удерживать его в рамках, на приколе, либо попытаться вести к
новым горизонтам. На наш взгляд, последнее является приоритетным. Сетевые интернеттехнологии
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могут стать действенными коммуникационными площадками, позволяющими выявить весь спектр общественного мнения, различия в позициях и осуществлять гражданское эффективное управление.
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AZƏRBAYCANIN GEOSTRATEJİ MARAQLARININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ
TRANSMİLLİ ENERJİ VƏ NƏQLİYYAT LAYİHƏLƏRİNİN ROLU
Azərbaycanın Avropa və Asiyanın nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin kəsişmə nöqtəsində, geosiyasi,
hərbi-geostrateji və geoiqtisadi cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edən, enerji ehtiyatları ilə zəngin Avrasiya
məkanında yerləşməsi onun beynəlxalq, regional və milli maraqlarının əsas istiqamətlərinin, eləcə də
mexanizmlərinin müəyyənləşməsinə həlledici təsir göstərir. Azərbaycan dünyanın ən əhəmiyyətli
regionlarından hesab olunan Avrasiyanın mərkəzində yerləşir, Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazda
gedən əsas proseslərin və transmilli maraqların tam ortasında dayanır.
Azərbaycan Gürcüstanla birlikdə, Xəzər-Qara dənizləri arasındakı mühüm əhəmiyyətli, Türkmənistan və
Qazaxıstanla birlikdə Avropa-Cənub-Şərqi Asiyanın, Rusiya və İranla birlikdə Şimal-Cənub dəhlizinin, ŞərqləQərb arasındakı əksər transmilli nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin, həm Avropanın, həm Asiyanın, həm
də bəhs olunan sahələr üzrə Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın regional maraqlar mübarizəsində
önəmli vəsilə kimi çıxış edir. Azərbaycanın tranzit imkanları artdıqca, planetar geosiyasi dəyəri də yüksəlir ki,
bu da onun xarici ölkələrlə geosiyasi tərəfdaşlığını şərtləndirən digər əsas amil hesab olunur.
Açar sözlər: geosiyasət, geoiqtisadi, hərbi-geostrateji, transmilli layihə, beynəlxalq münasibətlər
sistemi, təhlükəsizlik, xarici siyasət, milli mənafe.
Ульвия ГУЛИЕВА,
преподаватель, Бакинский Государственный Университет
ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ АЗЕРБАЙДЖАНА В РЕАЛИЗАЦИИ РОЛИ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ
Транспорт и линий связи на пересечении Европы и Азии, геополитической, военно-стратегическое и гео-экономическое значение в плане развертывания богатых энергией Евразии,
международных, региональных и национальных интересов основных направлениях, а также решающее
влияние на определение механизмов. Азербайджан считается наиболее важные регионы мира в центре
Евразии, Каспийского и Черного морей и Южный Кавказ находится в середине основных процессов и
транснациональных интересов.
Азербайджан и Грузия, между Каспийским и Черным морями важно, Туркменистан и
Казахстан, с европейской и Юго-Восточной Азии, России и Ирана, по коридору Север-Юг,
большинство проектов транспортно-коммуникационных между Востоком и Западом, Европы и Азии,
а также ссылаясь на районах Каспийского и Черного морей и региональных интересов в борьбе за
Южный Кавказ является очень важным событием. Как транзитных возможностей Азербайджана,
планетарного роста геополитической ценности геополитической партнерства с зарубежными
странами, считается одним из основных факторов в возникновении другой.
Ключевые слова: геополитическое, гео-экономических и военно-стратегических, транснационального проекта, система международных отношений, безопасности, внешней политики,
национальных интересов.
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AZERBAIJAN'S GEOSTRATEGIC INTERESTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE
ROLE OF TRANSNATIONAL ENERGY AND TRANSPORT PROJECTS
Transport and communication lines at the intersection of Europe and Asia, geopolitical, militarystrategic and geo-economic importance in terms of the deployment of energy-rich Eurasia, international,
regional and national interests of the main directions, as well as a decisive influence on the determination of
the mechanisms. Azerbaijan is considered the world's most important regions in the center of Eurasia,
Caspian-Black Sea and South Caucasus stands in the middle of the main processes and transnational interests.
Azerbaijan and Georgia, between the Caspian and Black seas important, Turkmenistan and Kazakhstan,
with the European and South-East Asia, Russia and Iran, along the North-South corridor, most of the
transport-communication projects between East and West, both Europe and Asia, as well referring to the
Caspian and Black Sea areas and regional interests in the struggle for the South Caucasus is a very important
occasion. As the transit possibilities of Azerbaijan, planetary rising geopolitical value of the geo-political
partnership with foreign countries, is considered a major factor in causing the other.
Key words: geopolitical, geo-economic and military-strategic, transnational project, a system of
international relations, security, foreign policy, national interests.
Bu gün geosiyasətə xas olan dövlətin ərazi məkan xarakteristikaları - onun coğrafi mövqeyi,
sərhədlərinin uzunluğu və konfiqurasiyası, yerin təki, landşaftı və iqlimi, ölçüləri və əhalinin strukturu kimi
ənənəvi elementlərə yeni elementlər əlavə olunur, nəticədə, dövlətin qüdrəti barədə bizim əvvəlki
təsəvvürlərimiz alt-üst olur, beynəlxalq siyasətə təsir göstərən amilləri nəzərə alarkən prioritetlər də dəyişir. [9]
Xüsusilə də, XX əsrin sonlarından başlayaraq, təkqütblü dünya formalaşdırmağa çalışan qlobalistlərlə antiqlobalçılar arasında mübarizənin aktiv fazaya keçməsindən sonra geosiyasi prioritetlərin sırası daha da
genişləndi. Bu baxımdan, beynəlxalq münasibətlər sistemi tarixinin bütün dövrlərində xüsusi diqqət çəkən
Avrasiya geosiyasi məkanı müasir dövrdə də dünya gücləri üçün prioritetliliyini qoruyub saxlayır. Avrasiya
geosiyasi məkanı bu ərazidə yerləşən digər ölkələrin müasir geosiyasi maraqlarının, milli inkişaf və
təhlükəsizliyinin təmsil olunduğu əhəmiyyətli bir regiondur. Təsadüfi də deyildir ki, tanınmış geosiyasət
mütəxəssisləri bu regionun əhəmiyyətinin çox yüksək olduğunu bildirirlər. Helford Makinder hələ 1904-cü ildə
Avrasiyanın geosiyasi və geostrateji əhəmiyyətini ciddi dəyərləndirmiş, onun dünyanın keçmiş, bugünkü və
gələcək taleyində oynadığı rol haqqında öz geosiyasi və hərbi-geostrateji mülahizələrini yazmışdır. [7] O,
Avrasiyanı yer kürəsinin orta məkanı – “Heartland” adlandıraraq, onun “yer kürəsinin sonrakı arxitekturasının
qurulmasındakı” roluna xüsusi toxunmuş və bu məkanı “gələcək imperiya və müstəmləkə müharibələrinin əsas
hədəfi” kimi xarakterizə etmişdir.
Avrasiyanın dünya siyasətində oynadığı müasir geosiyasi, hərbi-geostrateji və geoiqtisadi rolu ABŞ
politoloqu Zbiqnev Bjezinski də çox yüksək dəyərləndirmişdir. Bjezinski də hesab edir ki, qlobal dünyanın
gələcək geostrateji, geoiqtisadi və transmilli siyasi maraqları Avrasiya məkanında həll olunacaq. Hətta, qeyd
edirdi ki, yeni minillikdə dünyanın taleyinin daha çox Xəzər-Qara dənizləri hövzəsi və Cənubi Qafqazda həll
olunduğu qənaətinə gəlir. Bu baxımdan Z.Bjezinskinin bildirirdi ki, Qərb ilk növbədə bölgənin Azərbaycan,
Ukrayna, Qazaxıstan, Gürcüstan, Özbəkistan kimi müstəqil siyasət yürüdən dövlətlərinin transmilli geosiyasi
və geoiqtisadi layihələrini dəstəkləməli və onların vasitəsilə özünün bu bölgədəki strateji mövqelərini
gücləndirməlidir. [8]
Avrasiyanın, xüsusən də, Xəzər hövzəsinin geoiqtisadi xüsusiyyətləri, onun zəngin enerji resurslarının
dünya ölkələrinin maraqlarını cəlb etməsi, Avropa ilə enerji mübadiləsi sahəsində
region ölkələrinin reallaşdırmaq istədiyi transmilli layihələr və s. haqqında “Sivilizasiyaların
toqquşması” əsərində S.Hantinqton da bəhs etmişdi. [10]
Henri Kissincer isə Avrasiyanın dünya geosiyasətindəki rolundan bəhs edərkən onun gələcək mümkün
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geostrateji nəticələrinə yönəltmişdi. [11] O, Rusiyanın “yaxın xaric” hesab etdiyi Orta Asiya və Cənubi
Qafqazdakı geostrateji maraqlarının keçmiş SSRİ-nin digər ərazilərindəkilərdən daha vacib və strateji
olduğunu qeyd etməklə yanaşı, onların bu maraqları qeyri-sivil vasitələrlə və beynəlxalq hüquqa zidd yollarla
təmin etməyə çalışdıqlarını bildirmişdi.
Əksər tədqiqatçılar və politoloqlar Avrasiyanı müasir dünyanın ən əhəmiyyətli geosiyasi bölgəsi hesab
edərək, Türkiyənin öz geosiyasi fəaliyyətini bu regionda gücləndirməsini, Xəzər-Qara dəniz hövzəsində,
Cənubi Qafqaz və Orta Asiyada reallaşdırılan transmilli layihələrdə yaxından iştirak etməsini vacib saymışlar.
Professor Əli Həsənovun fikrincə, Avrasiya geosiyasi, geoiqtisadi və geostrateji əhəmiyyətinə görə bütün
dövrlərdə dünyanın aparıcı dövlətlərinin, geosiyasi güc mərkəzlərinin və regional təşkilatların diqqətini daim
özünə cəlb etmiş və etməkdədir. [3]
Bununla yanaşı, Avropa ilə Asiyanın qovşağında yerləşən, əlverişli və unikal coğrafi imkanları
Avrasiyanı cəlbedici transmilli bir amilə çevirdi və beynəlxalq şirkətləri, Qərb ölkələrini qloballaşan dünyanın
iqtisadi və ticarət ehtiyaclarına uyğun olaraq, bu məkandan ilk növbədə Şərq-Qərb əlaqələrində əsas nəqliyyatkommunikasiya dəhlizi kimi istifadə etməyə ruhlandırdı.
Avrasiya həm də XXI əsrin əsas alternativ enerji və digər transmilli layihələrinin həyata keçirildiyi
region hesab olunur. Təbii xammal mənbələri ilə zənginliyi, əmək resurslarının geniş potensialı, dünya enerji
və xammal ehtiyatlarının böyük bir qisminə malik olması və s. Avrasiyanın geosiyasi, geoiqtisadi və
geostrateji əhəmiyyətini getdikcə ciddi şəkildə artırır. Xüsusən, yeni dövrdə dünyada enerji ehtiyaclarının
getdikcə artması regionun zəngin təbii və mineral qaynaqlara malik olan Orta Asiya, Cənubi Qafqaz və XəzərQara dəniz hövzəsi kimi ərazilərinin planetin əhəmiyyətli və cəlbedici məkanı kimi tanınmasına şərait
yaratmışdır. Bu tendensiyada isə Azərbaycan xüsusi önəmli yer tutmaqla beynəlxalq münasibətlər sisteminin
mühüm aktorlarından birini çevrildi.
Müasir Azərbaycanın xarici siyasət strategiyası Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır
SSRİ və sosializm sisteminin süqutu və “Soyuq müharibə”nin başa çatması ilə beynəlxalq
münasibətlərin əsas güc mərkəzləri yeni geosiyasi reallıqlardan çıxış edərək öz fəaliyyətlərini mövcud şəraitə
uyğunlaşdırmağı qərara aldılar. Köhnə beynəlxalq münasibətlər sisteminin süqutu ilə yanaşı, yeni dünya
nizamının əsası qoyulmağa başlandı. Bütün bu transmilli proseslər digər postsovet respublikalarında olduğu
kimi, Azərbaycan dövləti qarşısında da öz milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin formalaşdırılması, ümumi
strategiyasının yaradılması və həyata keçirilməsi vəzifəsini irəli sürdü.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra milli
dövlətçilik prinsiplərinə uyğun olaraq yeni xarici siyasət kursunun formalaşdırılması və həyata keçirilməsi ən
vacib məsələ kimi qarşıda dururdu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə başlanan hərbi
təcavüzün genişlənməsi ölkəmizi ciddi siyasi və iqtisadi problemlərlə üz-üzə qoymaqla yanaşı, dövlətimizin
xarici siyasət fəaliyyətində də mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsini ön plana çəkdi. Ermənistanın ölkəmizə
qarşı hərbi təcavüzünün qarşısını almaq, onun ağır nəticələrini aradan qaldırmaq, dövlətimizin ərazi
bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək, dünyaya siyasi və iqtisadi inteqrasiya zərurəti düşünülmüş,
ardıcıl və fəal xarici siyasət tələb edirdi. [1]
1993-cü ilin ikinci yarısından, yəni ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra
Azərbaycanın xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkəmizin milli mənafelərinin
qorunmasına yönəlmiş əməli dəyişikliklər edildi. Bu dövrdən başlayaraq həyata keçirilən xarici siyasət məhz
Ümummilli Liderin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. [5] Məhz, ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda müstəqil
dövlət yaradılması və dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, idarəetmə proseslərinin mərkəzləşdirilməsi və milli
iqtisadiyyatın durğunluq prosesinin dayandırılması məqsədi daşıyan sosial-siyasi və iqtisadi dəyişikliklər
həyata keçirməyə başladı. [2]
Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə özündə müstəqil dövlət maraqlarını və beynəlxalq
dəyərləri, ümumi təhlükəsizlik normalarını və milli postulatları əks etdirən - şəxsiyyətin, cəmiyyətin, dövlətin
təhlükəsizliyinin əsas vəzifələrini, istiqamətlərini və prioritetlərini ehtiva edən yeni milli inkişaf və
təhlükəsizlik siyasəti formalaşdırıldı, sonrakı dövrdə müxtəlif inkişaf mərhələlərindən keçərək təkmilləşdirildi
və həyata keçirilməyə başlandı.
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Məhz, bu gün Azərbaycan regionun nadir ölkəbrindən biridir ki, çətin geosiyasi mühitdə müstəqil xarici
siyasət yürüdür. Bu istiqamətdə əsas diqqət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tezliklə bərpa
edilməsi, qonşu dövlətlərlə mehriban və qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, regionda
sabitliyin və təhlükəsizliyin güdəndirilməsi, Xəzər dənizi hövzəsinin demilitarizasiyası, Avropa və
Transatlantik strukturlarına inteqrasiya məsələlərinə və s. yönəldilmişdi. Eyni zamanda, Azərbaycan
beynəlxalq əlaqələr sisteminə cəlb olunan bütün dövlətlərə münasibətdə onların ərazi böyüklüyü, hərbi gücü və
iqtisadi potensialından asılı olmayaraq, dövlotlərin suveren bərabərliyi prinsipinə əsaslanan praqmatik xarici
siyasət həyata keçirir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun davamlılığını təmin edən
Prezident İlham Əliyevin yüksək diplomatik məharəti sayəsində Azərbaycan yalnız regionda gedən proseslərə
deyil, eyni zamanda, beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslərə də təsir göstərmək imkanı qazanıb. Bu gün
dünyanı narahat edən bir sıra məsələlərdə böyük dövlətlərin başçıları Azərbaycamn - onun rəhbərinin mövqeyi
ilə hesablaşırlar. Xüsusilə də, Avropa və Asiyanın qovuşuğunda yerləşən ınühüm geostrateji məkan kimi
Azərbaycan regionda sülhün və sabitliyin təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi kimi ən perspektivli tərəfdaş
hesab edilir. Ölkəmiz bütün regional məsələlərdə əsas oyunçudur və regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir
layihə Azərbaycansız gerçəkləşə bilməz. [12]
Azərbaycan ən əhəmiyyətli geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji mövqeyə sahib ölkədir
Azərbaycanın Avropa və Asiyanın nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin kəsişmə nöqtəsində, geosiyasi,
hərbi-geostrateji və geoiqtisadi cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edən, enerji ehtiyatları ilə zəngin Avrasiya
məkanında yerləşməsi onun beynəlxalq, regional və milli maraqlarının əsas istiqamətlərinin, eləcə də
mexanizmlərinin müəyyənləşməsinə həlledici təsir göstərir. Azərbaycan dünyanın ən əhəmiyyətli
regionlarından hesab olunan Avrasiyanın mərkəzində yerləşir, Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazda
gedən əsas proseslərin və transmilli maraqların tam ortasında dayanır. Azərbaycan Gürcüstanla birlikdə,
Xəzər-Qara dənizləri arasındakı mühüm əhəmiyyətli, Türkmənistan və Qazaxıstanla birlikdə Avropa-CənubŞərqi Asiyanın, Rusiya və İranla birlikdə Şimal-Cənub dəhlizinin, Şərqlə-Qərb arasındakı əksər transmilli
nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin, həm Avropanın, həm Asiyanın, həm də bəhs olunan sahələr üzrə
Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın regional maraqlar mübarizəsində önəmli vəsilə kimi çıxış edir.
Mütəxəssislərin fikrinə görə, Xəzərətrafı ölkələr içərisində ən əhəmiyyətli geosiyasi, geoiqtisadi və
hərbi-geostrateji mövqe məhz Azərbaycana məxsusdur. Avrasiyanın müasir geosiyasi xarakteristikasını və
region ölkələrinin inkişaf perspektivlərini qiymətləndirən ekspertlər əlverişli coğrafi, geosiyasi, geoiqtisadi,
hərbi-geostrateji mövqelərini, yürütdüyü müstəqil daxili və xarici siyasətini, zəngin təbii ehtiyatlarını, maddi,
mənəvi, əmək və insan resurslarını, Şərq-Qərb alternativ nəqliyyat-kommunikasiya, tranzit və enerji
dəhlizlərinin yaradılması sahəsində yürütdüyü transmilli siyasəti və tutduğu düzgün mövqeyini, daxili ictimaisiyasi sabitliyi təmin etməsi, demokratik dövlət, vətəndaş cəmiyyəti, bazar iqtisadiyyatı quruculuğu
prinsiplərini rəhbər tutmasını, son on ildə nail olduğu dinamik sosial-iqtisadi inkişafı və gələcək inkişaf
potensialını nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasını bölgənin geosiyasi cəhətdən ən əhəmiyyətli və
perspektivli ölkəsi hesab edirlər. Geosiyasi xarakteristikanın əsas dəyər ölçüləri kimi çıxış edən bu amillər həm
ölkənin dinamik inkişafını, beynəlxalq aləmdəki yeri və rolunu, həm də ikitərəfli və çoxtərəfli tərəfdaşlıq
dəyərini şərtləndirir. [3]
Azərbaycan yeni transmilli yanacaq və nəqliyyat dəhlizlərinin dayağına çevrilib
Beynəlxalq tədqiqatçılar Orta Asiya, Xəzər hövzəsi və Cənubi Qafqazda reallaşan transmilli enerji
dəhliz və kəmərlər siyasətinin bir neçə əsas xarakterik xüsusiyyətini və geosiyasi məziyyətini qeyd edirlər. Bu
məziyyətlər ilk növbədə, Xəzər hövzəsi ölkələrinin daxilində, bölgənin enerji layihələrində iştirak edən
transmilli kompaniyalar və digər aktorlar arasında aşkarlanmış zəngin neft və qaz yataqlarının işlənməsi,
məhsulun dünya bazarlarına çıxarılması marşrutlarının seçilməsi, satış qiymətlərinin tənzimlənməsi, Şərq və
Qərb istiqamətində dəhliz və ixrac kəmərlərinin çəkilməsi və s. məsələsində yaranan ciddi fikir ayrılıqları və
maraq toqquşmalarının mövcudluğu ilə bağlı idi. Yəni, Xəzər hövzəsi və Cənubi Qafqazda mövcud enerji
ixracı kəmərlərinin istifadəsi, alternativ dəhlizlərin, daha müstəqil marşrutlarının yaradılması və s. yerli neftqaz ölkələrinin dünya enerji bazarlarına, xarici tərəfdaşlarınsa hövzəyə sərbəst, müstəqil geosiyasi aktor kimi
daxil olmasını nəzərdə tutan transmilli siyasətdir. Bu siyasət müvafiq olaraq, həm bölgənin birbaşa geoiqtisadi
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durumunu, yerli ölkələrin milli maraq dairəsini və ona uyğun da geosiyasi davranışını, həm də Avropa enerji
təhlükəsizliyinin geosiyasi xarakteristikasını ciddi şəkildə dəyişir.
Eyni zamanda, Avrasiyanın zəngin karbohidrogen ehtiyyatlarını Qərblə bağlayan köhnə və yeni
alternativ enerji ixracı marşrutlarının hansının daha səmərəli, geosiyasi, geoiqtisadi, kommersiya, ekoloji və
təhlükəsizlik baxımından daha əlverişli və səmərəli olması məsələsi XX əsrin 90-cı illərinin ortalarından
başlayaraq regional və dünya siyasətinin aparıcı mövzularından, Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi
Qafqazda reallaşdırılan enerji geoiqtisadiyyatının əsas məsələlərindən biri kimi müzakirə olunur.
Xəzəryanı və qeyri-Xəzəryanı dövlətlərin hər biri neft kəmərlərinin onun ərazisindən və yaxud, ona
əlverişli olan ərazilərdən keçməsinə çalışır. Bu dövlətlər içərisində Azərbaycan, Türkiyə, İran, Rusiya,
Rumıniya, Bolqarıstan, Gürcüstan, Ukrayna, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Ermənistan və digər
region dövlətləri ilə bərabər, həm də ABŞ, Yaponiya, Çin və bir çox aparıcı Qərb dövlətlərinin maraqları
diqqəti cəlb edir. Mütəxəssislərin fikrinə görə Xəzər hövzəsində Rusiya ilə Türkiyə, İran və Türkiyə, ABŞİranla münasibəti, Rusiyanın Qafqazda və Asiyada öz geosiyasi mövqelərini qoruyub saxlamaq istəyi,
Gürcüstanın daxilində yaşanan proseslər, Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Türkiyədə
kürd terrorizminin canlanması və s. kimi amillər də həm neft kəmərləri layihələrinə təsir edir, həm də
bilavasitə bu layihələrlə bağlıdır. [3]
SSRİ dağıldıqdan müstəqilliyinə qovuşan ölkələr içərisində ilk dəfə olaraq Azərbaycan özünün məxsusi
enerji siyasəti və geoiqtisadi maraqlarına uyğun olaraq, sərbəst şəkildə seçdiyi beynəlxalq və regional
tərəfdaşlarla Xəzər dənizinin ona məxsus sektorundakı neft-təbii qaz yataqlarının istehsalı və ixracı iradəsini
ortaya qoymuşdur ki, bu da yeni şəraitdə bütövlükdə Avrasiya regionunda və dünyada enerji siyasəti üzərində
qurulmuş yeni geosiyasi münasibətlərin hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmişdir. Yəni, Azərbaycan malik olduğu
əlverişli geosiyasi mövqeyindən, güclü siyasi iradəsindən və təbii resurslarından istifadə etməklə bütövlükdə
Avrasiya regionu üçün geosiyasi və geoiqtisadi baxımdan əhəmiyyətli olan transmilli layihələrin təşəbbüskarı
və reallaşdırıcısı kimi çıxış edir. Əlbəttə ki, burada ilk olaraq alternativ enerji mənbəyi kimi qəbul edilən
Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması üçün neft-qaz layihələrinin reallaşdırılması
qeyd olunmalıdır. Çünki yeni neft və qaz ixracı kəmərlərinin çəkilməsi növbəti bir amil olaraq Azərbaycanın
regionda geosiyasi, geoiqtisadi nüfuzunu və tranzit dəyərini artırdı və Xəzər hövzəsinin, Mərkəzi Asiyanın
enerji resurslarının Qərbə nəqli istiqamətində əsas tranzit ölkələrdən birinə - yeni transmilli yanacaq və
nəqliyyat dəhlizlərinin dayağına çevirdi. [4]
Azərbaycan Xəzər dənizinin digər sahilində yerləşən Qazaxıstan və Türkmənistanla birlikdə üçüncü
minillikdə Avropanın artan enerji tələbatının ödənilməsi və dünyada enerji təhlükəsizliyinin təminatı sahəsində
“ən əlverişli, ümidverici və etibarlı alternativ tərəfdaş” hesab olunur. Dünyanın alternativ enerji mənbəyi hesab
olunan Xəzər regionunda neft-qaz istehsalı ilə bağlı əsas risklərdən biri hasil olunan məhsulun dünya
bazarlarına təhlükəsiz və sərbəst marşrutlarla çıxarılması ilə bağlıdır. Bu anlamda Azərbaycan özünün və
tərəfdaşlarının hasil etdiyi neft-qaz məhsullarının xarici bazarlara çıxarılması, ixrac marşrutlarının
şaxələndirilməsi məsələsində Xəzər ölkələri içərisində həm Qazaxıstandan, həm də Türkmənistandan əlverişli
vəziyyətdədir. [1]
Mütəxəssislərin fikrinə görə, Xəzərin dibi ilə Qazaxıstanın Aktau, Türkmənistanın Türkmənbaşı
limanından və Xəzərin Şimalındakı digər perspektivli neft-qaz yataqlarından Azərbaycana, oradan da
Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə Aralıq dənizinə, Avropa ölkələrinə istiqamətlənməsi planlaşdırılan bu
layihənin işə salınması bölgədə tamamilə yeni bir geoiqtisadi ortam yarada bilər. Ümumiyyətlə, mütəxəssislər
bu marşrutu Xəzərin enerji resursları sahəsində xüsusi payı və yeri olan Qazaxıstan və Türkmənistan üçün
gələcəkdə ən perspektivli ixrac yolu kimi dəyərləndirirlər. Onların fikrinə görə, bu gün Rusiyanın təzyiqi ilə
reallaşması qeyri-mümkün görünən bu layihə gələcəkdə Xəzər hövzəsinin enerji məhsullarını Rusiyanın
geosiyasi asılılığından qurtararaq Avropanın enerji bazarı ilə birləşdirəcəkdir.
Xəzər hövzəsindən Baltikyanı bəlgələrə və Şərqi və Qərbi Avropaya neft-qaz ixracı perspektivlərindən
bəhs edərkən artıq fəaliyyət göstərən BTC, BTƏ, Bakı-Supsa və b. fəaliyyətdə olan kəmərlərlə yanaşı, həm də
reallaşdırılmasına çalışılan TANAP, TAP, gələcəkdə çəkilməsi düşünülən Bakı-Gürcüstan-Bolqarıstanın
(Burqas), Bakı-Gürcüstan-Rumıniya (Konstanta), Bakı-Gürcüstan-Ukrayna (Odessa) və s. marşrutlarını da
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qeyd edirlər. Xüsusən, Türkmən qazının Transxəzər marşrutu ilə Avropaya ixrac edilməsi istiqamətində çox
ciddi çalışmalar mövcuddur.
Azərbaycanın ortaya qoyduğu siyasi iradə Asiya ilə Avropanı birləşdirən böyük enerji-nəqliyyat
layihələrinin həyata keçirilməsini mümkün etdi. Hazırda, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa, BakıNovorossiysk kimi illik gücü təxminən 70 milyon ton təşkil edən üç neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, BakıAstara-İran və Bakı-Rusiya kimi illik gücü təxminən 30-40 milyard kubmetr olan maye qaz kəmərlərinin
mövcudluğu Azərbaycanın və tərəfdaşlarının enerji ixracı sahəsindəki geoiqtisadi risklərini, demək olar ki,
sıfıra endirmişdir. Xəzər qazının Qara dənizin Gürcüstan limanlarına qədər kəmərlərlə, sonra isə sıxılaraq
tankerlərlə Rumıniyaya, oradan da Avropa Birliyi ölkələrinə ixrac olunması haqqında dövlətlərarası sazişin
imzalanması təkcə Azərbaycanın deyil, bütöv Xəzər hövzəsi ölkələrinin qaz ixracı ilə bağlı risklərini ciddi
şəkildə azaltmış və geoiqtisadi etibarlılığını artırmışdır.
Buna əlavə olaraq “Şahdəniz-2” layihəsinin reallaşdırılması ilə yeni kəmərlər - TANAP və TAP
vasitəsilə böyük Azərbaycan qazının Avropa bazarına çıxarılması perspektivi bu etibarlılığı daha da
möhkəmləndirmişdir. Məhz, 2014-cü ildə “Cənub” qaz dəhlizinin təməlinin qoyulması bir daha Azərbaycan
enerji siyasətinin şaxələndirilməsi və Avropa enerji xəritəsində mühüm rol oynamaq niyyətində olmasını sübut
etdi. Prezident İlham Əliyevin “Əsrin müqaviləsi”nin 20 illiyinə və “Cənub” qaz dəhlizinin təməlinin
qoyulmasına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə çıxışı zamanı bu məsələyə toxunaraq “son illər ərzində
Azərbaycan öz enerji siyasətini ardıcıl şəkildə irəliyə aparır.., TANAP layihəsində Azərbaycan əsas
səhmdardır və əsas maliyyə yükünü Azərbaycan öz üzərinə götürəcəkdir. “Şahdəniz”də, TAP-da və digər
layihələrdə Azərbaycan öz payını özü maliyyələşdirir və beləliklə, vaxtilə əldə olunmuş iqtisadi mənfəət bu gün
bizim ümumi maraqlarımıza xidmət edir” deməsi yuxarıda deyilən fikrin isbatıdır: “Enerji təhlükəsizliyi
əslində hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyi məsələsidir. Bu gün enerjini siyasətdən, iqtisadiyyatdan ayırmaq
qətiyyən mümkün deyil. Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində biz hamımız tərəfdaşlarımızla
iştirak edəcəyik. “Şahdəniz” qaz yatağı əsas resurs mənbəyidir. Ancaq Azərbaycanın qaz ehtiyatları daha da
böyükdür. Təsdiq edilmiş qaz ehtiyatlarımız 2,5 trilyon kubmetrə bərabərdir. Ehtimal olunan,
proqnozlaşdırılan ehtiyatlarımız 4-5 trilyon kubmetr səviyyəsindədir. Xəzər qazı Avropa üçün yeganə yeni
mənbədir. Digər mənbələr var. Avropa o mənbələrdən qidalanır. O mənbələrin həcmi arta bilər, ancaq yeni
mənbə hazırda Azərbaycandır. Enerji təhlükəsizliyi marşrutlarının şaxələndirilməsi, hasilatçı, tranzit və
istehlakçı ölkələrin birgə fəaliyyəti əminəm ki, uğur gətirəcək. Çünki bu işlərdə çox ciddi əlaqələndirmə
aparılmalıdır. Bu günə qədər bizim qaz və neft layihələrimizdə ancaq 3 ölkə iştirak edirdi - Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə. Bu gündən sonra biz geniş beynəlxalq əməkdaşlıq prosesinə qədəm qoyuruq.
Azərbaycan qaz istehsalçısı kimi öz resurslarını dünya bazarına çıxaracaq. Ondan sonra Gürcüstan, Türkiyə,
Yunanıstan, Bolqarıstan, Albaniya, İtaliya, gələcək mərhələdə Monteneqro, Xorvatiya və digər ölkələr bu
layihəyə qoşula bilərlər. Ona görə, burada əlaqələndirmə işləri çox yüksək səviyyədə aparılmalıdır”. [6]
Azərbaycan eyni zamanda nəqliyyat-logistika sahəsində də transmilli layihələrin həyata keçirilməsinə
imza atıb. Elə Rusiyadan yan keçməklə Avropa və Asiya ölkələri arasında bağlayıcı körpü rolunu icra edən
Trans-Qafqaz nəqliyyat-enerji dəhlizi (TRASEKA), strateji Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihələrinin
təşəbbüskarı, hərəkətverici qüvvəsi və əsas təminatçılarından biri məhz Azərbaycandır. Bundan başqa, TransAsiya nəqliyyat dəhlizində əsas bağlayıcı ölkələrdən biri kimi çıxış etməsi Azərbaycanın mühüm tranzit
əhəmiyyətini bir daha təsdiq edir.
Dünyanın nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrində həlledici bir vəsiləyə çevrilməsi Azərbaycanın son bir
neçə ildə həm daxili, həm də regional və beynəlxalq yol-nəqliyyat infrastrukturunlarının, o cümlədən ŞərqQərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri çərçivəsində çoxsaylı tranzit sistemlərinin müasir tələblərə uyğun
yenidən qurulmasına təkan vermişdir.
Belə ki, 2013-cü ildə ölkədə yeni nəhəng Gəmiqayırma zavodu istifadəyə verilmiş, Xəzər donanması
müasir gəmilər hesabına gücləndirilmiş, yaxın bir neçə ildə isə yükötürmə gücü 20 milyon tona bərabər olan
Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanının tikintisinin başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Paralel olaraq Heydər
Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında yenidənqurma işləri aparılmış, əlavə nəhəng terminallar istifadəyə
verilmiş, regionlarda 5 yeni aeroport tikilmişdir. Ölkənin dəmir yolu infrastrukturunun müasirləşdirilməsi
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istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilməyə başlamış, Şərqlə Qərbi birləşdirəcək Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Görülən bütün işlərin başlıca məqsədi Azərbaycanın regionun tranzit mərkəzi statusunu
möhkəmləndirməklə yanaşı, həm də onun nəqliyyat-logistika mərkəzinə çevrilməsini təmin etməkdir. Bu isə
onu deməyə əsas verir ki, Almaniya, Niderland, Böyük Britaniya, Çin, Cənubi Koreya, İran və digər ölkələrdə
olduğu kimi, Azərbaycanda da Nəqliyyat Logistika Mərkəzinin yaradılacağı gün heç də uzaqda deyil.
Bir sözlə, Azərbaycan geosiyasi və geoiqtisadi baxımdan Avrasiyanın giriş qapısı, Şərq-Qərb nəqliyyatkommunikasiya və enerji dəhlizlərinin mərkəzi dövləti hesab olunur. Avrasiyanın əsas tranzit ölkələrindən biri
olaraq, Azərbaycan Şərq-Qərb ticarət, enerji-yanacaq və nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin mərkəzində
dayanır. Bu mövqe getdikcə güclənir və ən əsası isə dünyanın əsas qloballaşma və regional inteqrasiya
mərkəzləri Azərbaycanın üçüncü minillikdə dünyanın həm alternativ enerji təminatçılarından biri hesab edir,
həm də onun əsas tranzit ölkə mövqelərinin güclənməsində maraqlı olduqlarını nümayiş etdirir və bu işə ciddi
səy göstərirlər. Azərbaycanın tranzit imkanları artdıqca, planetar geosiyasi dəyəri də yüksəlir ki, bu da onun
xarici ölkələrlə geosiyasi tərəfdaşlığını şərtləndirən digər əsas amil hesab olunur.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMİNDƏ MİLLİ
MARAQLAR: MİLLİ MARAQ ANLAYIŞI
Məqalə milli maraq anlayışının mahiyyəti haqqındadır. Milli marağın dövlət üçün əhəmiyyəti və dövlət
tərəfindən necə qorunması əsas aktual məsələdir. Milli təhlükəsizlik və milli maraq teriminlərinin bir biri ilə
əlaqəsi dövlətin bu sahə üzrə strategiyasına təsir edir. Dövlət öz milli maraqları üzərində həm daxili, həm də
xarici siyasətini müəyyən edir.
Açar sözlər: Milli maraqlar, milli təhlükəsizlik, dövlət marağı, Azərbaycan Respublikası.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АЗЕРБАЙДЖАСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ПОНЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНИЕ ИНТЕРЕСЫ
Статья о сущности понятия национальных интересов, важность и безопасность нацыональных интересов очен важноя проблема для государство. Связь между терминами нацыональные интересы и нацыональная безопасность влияет на стратегию государство в етом сфере. Государство
определяет свою политику на базе своих национальных интересов.
Ключевые слова: Национальные интересы, национальная безопасность, интересы государства,
Азербайджанскaя Республикa.
Farhad AHMADOV,
master, Baku State University
NATIONAL INTERESTS IN THE SISTEM OF NATIONAL SECURITY OF AZERBAIJAN
REPUBLIC: THE NOTION OF NATIONAL INTERESTS
The article is about the essence of national interest notion. The importance and protecting of national
interest by the government is one of the main actual issue. The connection between national security and national interest terms effects on strategy of the government about this subject. The government determine its
internal and foreign policy on the basis of national interests.
Key words: National interests, national security, interests of government, Azerbaijan Republic
Milli maraq və milli təhlükəsizlik anlayışları dövlət yarananan bəri öz aktuallığını qoruyur. Təbii ki əgər
dövlət mövcuddursa onun milli təhlükəsizlik baxımından qorunması onun milli maraqlarının təmin edilməsi
hər bir dövlətin başlıca vəzifəsidir. İlk öncə biz aydınlaşdırmalıyıq ki, milli maraq və milli təhlükəsizlik hansı
anlamdadır. Yəni bu anlayışların tam mənasını üzə çıxarmalıyıq. Milli maraq ilk növbədə dövlətin mövcud
olma səbəbidir. Dövlət mövcuddursa təbii olaraq onun milli maraqları da var. Milli maraqlar bir məqsəddir.
Bundan əlavə onuda qeyd etmək lazımdır ki, hər bir dövlət öz məqsədinin – öz milli maraqlarının qorunması
üçün və onun təmin olunması üçün istənilən addıma əl ata bilər. Bir çox hallarda milli maraqların təmin olunması üçün dövlət daha çox diplomatik yollara üstünlük verir. Diplomatik yol dövlətə üstünlük yaradır ki, öz
milli maraqlarını sülh şəraitində qorusun və sivil yolla təmin etsin. Dövlətin mövcud olma səbəbi onun milli
maraqlarının mövcud olmasındadır. Məqsəd həmişə vasitələrə doğruldur. Bu fikirdən çıxış edərək tam əminliklə demək olar ki, milli maraqların qorunması üçün dövlətin atdığı hər bir addıma ümumi anlamda haqq
qazandırmaq olar. Çünki təhlükə anında güc istifadə edilməməklə milli maraqların təmin edilməməsi dövlətin
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mövcud olmasına bir başa təhlükə yaradır. Milli maraqlar və milli təhlükəsizliyə təhdid yaranan zaman dövlətin atacağı hər bi addım yalnız və yalnız dövlətin təhlükəsizliyinə yönələn addımlar olmalıdır. Çünki bəzən
dövlət təhlükə anında olarkən öz milli maraqlarını qorumaq üçün və milli təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
atdığı bəzi addımlar qonşu və ya regional olan dövlətlərə təhlükə yaradır. Ölkə daxili stabillilik və firəvan
həyat üçün milli təhlükəsizliyin təhdid altında olmaması gərəkdir.
Milli maraqlar çox unikal bir anlayışdır. O sadəcə dövlətin məqsədi deyil. Milli maraq dövlətin gələcəyi
üçün və onun mövcud olması üçün çox vacib bir amildir. Hər bir dövlət öz strategyasını qurarkən mütləq milli
maraqlara əsaslanmalıdır. Çünki əsaslanmamış siyasət dövlətin beynəlxalq arenadakı nüfuzuna və yürütdüyü
xarici siyasətin iflasına gətirib çıxara bilər. Təbii ki, xarici siyasət beynəlxalq arenada dövlətin bir imici,
beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlərlə qarşılıqlı münasibətidir. Hər bir dövlət beynəlxalq arenada yürütdüyü xarici siyasətinə görə tanınır və qeyd etdiyimiz kimi xarici siyasətdə milli maraqlar əsasında aparılır. Burada bir
faktı qeyd etmək lazımdır ki, milli marqların nə dərəcədə beynəlxalq arenada qəbul edilməsi həmin maraqların
təkcə sahibi olduğu dövlətlərin yox eləcədə digər dövlətlərin milli maraqlarına uyğun gəlməsi ilə şərtlənir.
Müstəqillik qazanmış və ya yenicə qurulmuş dövlət öz milli maraqlarını elə müəyyənləşdirməlidir ki, bu heç
bir digər dövlətin və ya beynəlxalq təşkilatın maraqlarına zidd olmasın. Dövlət strategiyası dövlətin mövcud
olma səbəbini özündə birləşdirən bir anlamdır. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi dövlət öz strategiyasını milli maraqların əsasında qurur. Strategiya təbii ki, milli təhlükəsizlik baxımından dövlətin milli maraqlarına cavab verməlidir.
Dövlət müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü, xalqın vahidliyinin qorunub saxlanılması, ölkənin
dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin–amanlıq şəraitində yaşaması, bərabər tərəfdaşlıq əsasında beynəlxalq
əməkdaşlığın inkişafı, Avropa və dünya birliyinə inteqrasiya, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın nüfuzunun
artırılması siyasi maraqların əsas xəttini təşkil edir. Dünya xalqları ilə dostluq və sülh şəraitində yaşamaq
yolunu tutan Azərbaycan, eyni zamanda bərabər tərəfdaşlıq əsasında beynəlxalq hüququn subyektləri ilə
əməkdaşlığın inkişafına çalışır. Ölkəmizin bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunması beynəlxalq
aləmdə Azərbaycanın nüfuzunun qorunması və artırılmasına xidmət edir. Milli maraqların təmin edilməsi gücə
əsaslanır. Güc bir mənalı olaraq iqtisadi və hərbi sahədə milli maraqlar üzərində qurulur. Çünki milli maraqların təmin edilməsi üçün dövlətin kifayət qədər iqtisadi gücü olmalıdır. Bazar iqtisadiyyatının inkişafı,
iqtisadi potensialın artırılması, iqtisadiyyatın inkişafı üçün daxili və xarici investorlar üçün əlverişli şəraitin
yaradılması, iqtisadi sabitliyin təmin olunması, regional və dünya bazarlarının formalaşdırılmasında və
fəaliyyət göstərməsində azad və bərabərhüquqlu iştirakın təmin edilməsi iqtisadi sahədə milli maraqlarımızın
bazasını təşkil edir. Ermənistanla müharibə vəziyyətində olan Azərbaycanın hərbi sahəyə xüsusi diqqət
yetirməsi məntiqəuyğun olmaqla yanaşı, dövlətin real iqtisadi potensialının göstəricisidir.
Təbii ki, milli maraqların qorunmasından ötrü dövlətin milli təhlükəsizlik strategiyası olması gərəkdir.
Milli təhlükəsizlik strategiyası dövlətdə hakim qüvvə olan hər bir hökümətin yaratdığı bir strateji bir plandır.
Buna adətən milli təhlükəsizlik konsepsiyası deyilir. Konsepsiyaya əsasən milli maraqlara uyğun olmalı və
yalnız bu dövlətin milli təhlükəsizliyini qorumaq üçün addımları nəzərdə tutmalıdır. Bu diplom işində (thesis)
əsasən Azərbaycan Respublikasının milli maraqları haqqında və milli təhlükəsizlik konsepsiyasına əsasən milli
təhlükəsizlik siyasəti əsas tədqiqat obyekti olacaq. Hər bir dövlət kimi Azərbaycanın da milli təhlükəsizlik
konsepsiyası var və Azərbaycan höküməti məhz bu konsepsiyaya əsasən ölkə ərazisi boyunca milli
təhlükəsizliyi təmin edir. Azərbaycanın bu gün milli təhlükəsizlik prioritetləri açıq və aydındır. Bununla bağlı
müvafiq qanun da qəbul olunub. Milli təhlükəsizliyi təkcə dövlətin maraq və mənafelərinin qorunması kimi
başa düşmək doğru deyil. Təhlükəsizliyin obyektləri konkret olaraq insan, cəmiyyət və dövlətdir. Hər bir dövlətin təhlükəsizlik konsepsiyası məhz milli maraqlar əsasında formalaşır. Azərbaycanın milli maraqları xalqın
fundamental dəyər və məqsədlərinin, habelə insanın, cəmiyyətin və dövlətin inkişaf və tərəqqisini təmin edən
siyasi, iqtisadi, sosial və digər tələbatların məcmusudur. Azərbaycan üçün milli təhlükəsizlik anlayışı çox
vacib geopolitik maraqlar, ölkədaxili stabillik, vətəndaşları ümumi rifahının qorunması və təmin edilməsi
sərhəd təhlükəsizliyi və ərazi bütövlüyündən ibarətdir. Lakin onuda qeyd edim ki, adını çəkdiyim təhlükəsizliyi təmin olunacaq anlayışlardan savayı digər anlayışlarda varki hər bir dövlət kimi Azərbacyan Respublikasıda
onları qorumağa borcludur və bunu etməyə çalışır. Qeyd etdiyim kimi dövlət öz milli təhlükəsizliyini milli
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maraqlar əsasında təmin etdiyi üçün bu qayda Azərbaycan Republikası üçün də keçərlidir. Hər bir dövlətin
yaşaması və xalqın varlığını davam etdirməsi üçün onun milli təhlükəsizlik konsepsiyasının mövcudluğu
mütləqdir. Milli təhlükəsizlik iqtisadi, hərbi, siyasi–diplomatik vasitələrdən istifadə etməklə xalqın və dövlətin
mövcudluğunu qoruyub saxlamağa hesablanmış anlayış və konsepsiyadır. Milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi
üçün müxtəlif vasitə və metodlardan istifadə edilir. Hər bir dövlət müxtəlif parametrləri nəzərə alaraq öz milli
təhlükəsizlik konsepsiyasını məhz milli maraqları əsasında formalaşdırır. Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi
dedikdə, qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlətin müstəqilliyinin, suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün, konstitusiya quruluşunun, xalqın və ölkənin milli maraqlarının, insanın, cəmiyyətin və dövlətin hüquq və mənafelərinin
daxili və xarici təhdidlərdən qorunmasının təmin edilməsi başa düşülür.
Dövlət üçün ən önəmli milli maraq sferası təbii ki onun müstəqilliyi və ərazi bütövlüyüdür. Bu
baxımdan ərazi bütövlüyü dövlətin ən ali milli marağı hesab olunur. Ərazi bütövlüyü hər bir dövlətin ən
mühüm müstəqillik faktorlarından biridir. Dövlət əgər müstəqildirsə, demək onun müəyyən bir ərazisi var.
Dövlətin ərazisi çox mühüm amildir. Bu, həm ölkədə yaşayan vətəndaşlar üçün, həm də dövləti idarə edən
hökümət üçün olduqca vacib şərtdir. Çünki, ərazinin böyüklüyü və ya kiçikliyi onun milli maraqlarına, milli
təhlükəsizliyinə təsir edən amildir. Bunun çox sadə izahı vardır: bu sirr deyilki, ərazisi böyük olan dövlətin
milli maraqları daha geniş miqyaslı olur. Hətta, qlobal maraqları olur desək yanılmarıq. Lakin, ərazinin böyük
və ya kiçik olmasından asılı olmayaraq, hər bir dövlətin ərazisi toxunulmazdır və bu hər bir dövlətin konstitusiyasında qeyd olunur.
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ELMİ -TEXNİKİ TƏRƏQQİ VƏ BEYNƏLXALQ TERRORİZMİN İNKIŞAF TENDENSİYASI
Məqalədə beynəlxalq terrorizmin xüsusiyyətləri və inkişaf tendensiyaları araşdırılmışdır. Elmi texniki
tərrəqinin son nailiyyətlərindən istifadə edən terrorizm öz üsul və formalarında dəyişiklərə səbəb olmuş, daha
da dəhşətli xarakter almışdır. Məqalədə müasir terrorizmin kiberterrorizm, kimyəvi, bioloji və nüvə terrorizmi
kimi formaları tədqiq olunmuşdur.
Açar sözlər: terrorizm və elmi texniki tərrəqi, internet və terrorizm, kiberterrorizm, kimyəvi terrorizm,
bioloji terrorizm, nüvə terrrozimi
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SCIENTIFIC - TECHNICAL PROGRESS AND DEVELOPMENT TENDENCY OF
İNTERNATIONAL TERRORISM
In article is investigated features and development trends of international terrorism. An improvement in
the method of terrorism which uses the latest achievements of scientific and technical changes have caused
forms, has become even worse.The cyberterrorism, chemical, biological and nuclear terrorism are
investigated as the modern forms in article.
Key words: terrorism and the scientific and technical progress, internet and terrorism, kiberterrorism,
chemical terrorsim, nuclear terrorism
Кенуль ШЫХИЙЕВА,
д.ф. по политической науки, Бакинского Государственного Университета
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И РАЗВИТИЕ ТЕНДЕНЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
В статье исследуется особенности и тенденции развития международного терроризма.
Улучшение метода терроризма, который использует последние достижения научных и технических
изменений вызвали формы, стала даже хуже. Кибертерроризм, химического, биологического и
ядерного терроризма исследованы как современных форм в статье.
Ключевые слова: терроризм и научно-технический прогресс, интернет и терроризм, кибертерроризм, химической терроризм, ядерный терроризм
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
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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 (2, s.56).
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.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, son dövrlər terrorçuluq cinayətlərinin aşkarlanması, qabaqlanması,
qarşısının alınması, habelə açılması və onları törətmiş şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və
cəzalandırılması xeyli çətinləşmişdir. Bu, beynəlxalq terrorçuluqda baş vermiş "keyfiyyət dəyişiklikləri" ilə
əlaqədar olmaqla yanaşı, təhlükəsizlik və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən adekvat tədbirlərin görülməsini
şərtləndirir. Sözügedən dəyişikliklər aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Beynəlxalq terrorçu təşkilatlar xüsusi xidmət orqanları modeli əsasında tam məxfi rejimdə fəaliyyət
göstərməyə qabil strukturlar formalaşdırmış, onları müasir maddi-texniki avadanlıqla təchiz etmişlər;
2. Terror aktlarına hazırlıq, habelə onların törədilmə mərhələlərində terrorçuların istifadə etdikləri üsul
və metodlar əsasında cinayətkar fəaliyyətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılmasını praktiki olaraq qeyrimümkün edən radikal dəyişikliklər baş vermişdir;
3. Transmilli cinayətkarlığın digər sahələrində (xüsusilə də narkobiznes, qeyri-leqal miqrasiya, insan
ticarət və s.) fəaliyyət göstərən şəxs və qruplarla əməkdaşlıq əlaqələri və işbirliyi genişləndirilmiş, onların
qüvvə və vasitələri terrorçuluq məqsədlərinin həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir;
4. Beynəlxalq terrorçu şəbəkənin üzvləri iqtisadi, sosial, dini sahələrə, o cümlədən dövlətin müstəsna
nəzarətində olan spesifik sferalara nüfuz etmək istiqamətində səylərini artırmışlar;
5. Terrorçular elm və texnikanın son nailiyyətlərindən geniş surətdə bəhrələnməklə "internet"də təbliğat
və treyninq materiallarının geniş məlumat bazasını formalaşdırmışlar.
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 (1, s.100).
Terrorçuluğun qorxulu təzahürlərindən biri də müasir informasiya-telekommunikasiya
texnologiyalarından istifadə etməklə həyata keçirilən kiberterrorçuluqdur. 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 Anti-terrorizm 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 (3, s.158).
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:
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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, multimedia imkanları (kitabların, video-görüntülərin, audio-səslərin, posterlərin, filmlərin asanlıqla köçürülməsi,
göndərilməsi və 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, audio-kaset, 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 antiterrorizm 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 (11, s.45).
Beynəlxalq birlik hazırda nəinki bu təhlükə ilə mübarizə yollarını axtarır, həm də bu məsələyə vahid
yanaşma üsullarının işlənilməsi prosesi ilə məşğuldur. 2001-ci ilin noyabrında Avropa Şurası
kibercinayətkarlıq haqqında Konvensiya qəbul etdi. Bu cinayət mümkün məkanda yeni təzahür olmaqla,
yüksək texnologiyalar dairəsində həyata keçirilən cinayətlərin bir hissəsidir. Bu lap qədim zamanlardan
mövcud olan oğurluq, dələduzluq, fırıldaqlıq cinayətlərinin yeni formada həyata keçirilməsidir.
Kibercinayətkarlıq - bu mümkün məkanda baş verən cinayətlərdir. Mümkün məkan deyəndə kompüterin
köməkliyi ilə modelləşdirilən məlumat məkanı nəzərdə tutulur. Burada şəxslər, əşyalar, amillər, hadisələr,
proses və təzahürlər barədə riyazi, simvollarla və ya istənilən digər formada verilən məlumatlar öz əksini
tapır.
Bu müəyyənləşdirmə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ekspertlərinin tərifi ilə uyğun gəlir. Onların
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fikrincə “kibercinayətkarlıq” deyəndə kompüter sistemi və şəbəkəsi daxilində kompüter sistemi və
şəbəkəsinin köməkliyi ilə həyata keçirilən cinayətlər və ya əksinə, kompüter sistemi və şəbəkəsinə qarşı olan
istənilən cinayət nəzərdə tutulur. Deməli, kibercinayətkarlığa elektron mühitdə törədilən bütün cinayətləri aid
etmək olar.
“Kibercinayətkarlıq” və “kompüter cinayətkarlığı” anlayışları hansı münasibətdədirlər? Avropa
Şurasının adı çəkilən konvensiyası “təmiz formada” kompüter cinayətkarlığının dörd növünü ayıraraq, onu
məxfiliyə, bütövlüyə, kompüterdəki rəqəmlərə və sistemlərə qarşı cinayətkarlıq kimi müəyyənləşdirir:
- qeyri-qanuni daxil olma - maddə 2 - kompüter sisteminə və ya onun bir hissəsinə qeyri-qanuni, qəsdən
daxil olma;
- qeyri-qanuni ələ keçirmə -maddə 3- cəmiyyət üçün nəzərdə tutulmayan kompüter məlumatlarının
qeyri-qanuni və qəsdən ələ keçirərək kompüter sisteminə verilməsi;
- məlumatlara müdaxilə etmə - maddə 4- kompüter məlumatlarının qeyri-qanuni korlanması, qabağının
alınması, pozulması və şəbəkədən kənar edilməsi;
- sistemə müdaxilə edilməsi - maddə 5 - kompüter məlumatlarının korlanması, qabağının alınması,
pozulması, kənar edilməsi, verilməsi, yeni məlumatların daxil edilməsi yolu ilə kompüter sisteminin fəaliyyət
göstərməsinin qeyri-qanuni qarşısının alınması.
Hazırda internet şəbəkəsi 160-dan çox ölkədə 45 min kompüter abonentini, 1 milyard nəfərdən çox
istifadəçini özündə birləşdirir (9, s.156).
Belə olan təqdirdə kibercinayətkarlığın qaşısının alınması çox ciddi və hətta qarşısı alınmaz problemə
çevrilir. Kompüter cinayətkarlığı və kiberterrorçuluq hüquq-mühafizə orqanlarının nəzarətindən çıxmaqla,
artıq çox ciddi dövlət və beynəlxalq problemə çevrilmişdir.
Kibercinayətkarlığın ən qorxulu növü kiberterrorçuluqdur. Bu cinayətkarlıq informasiya proseslərinin
qloballaşması nəticəsində meydana gəlmişdir. Kiberterrorçuluğu terrorçuluğun texnoloji növünə aid etmək
olar. Bu termin təqribən 1997-ci ildə meydana gəlmişdir. Məhz həmin vaxt FTB-nin xüsusi agenti M.Politt
terrorçuluğun bu növünü “informasiya , kompüter sisteminə, kompüter proqramları və məlumatlarına submilli
qruplar və ya gizli agentlər tərəfindən zor tətbiq etmək şəklində əvvəlcədən müəyyən edilmiş siyasi cəhətdən
motivləşdirilmiş hücum” kimi müəyyənləşdirmişdir .
Məşhur ekspert D.Denninq kiberterrorçuluq haqqında belə fikir irəli sürür: “hökumət orqanlarını
özlərinin siyasi və ya sosial məqsədlərini həyata keçirməyə məcbur etmək məqsədilə kompüterlərə, şəbəkələrə
qeyri-qanuni həmlə edilməsi və həmlə edilməsinə cəhddir (2, s.278).
Fikrimizcə kiberterrorçuluğa belə bir tərif verilməsi daha məqsədəuyğun olardı: “Kiberterrorçuluqkibernetik məkandan və ümumdünya kompüter şəbəkəsindən istifadə etməklə cəmiyyət üçün nəzərdə
tutulmayan məlumatların korlanması, pozulması, kənar edilməsi, təhrif olunması, terror qruplarının bir anda
maliyyələşdirilməsinin həyata keçirilməsi və bu əsasda cəmiyyəti qorxutmaq və ya ruhi əzab vermək yolu ilə
dövləti, beynəlxalq təşkilatları və yaxud fiziki şəxsləri istənilən qərarı qəbul etmələri və ya etməmələrinə təsir
göstərilməsidir”.
Kiberterrorçular interneti bir çox məqsədlər, o cümlədən terrorçu hərəkatlar üçün vəsait toplamaq, terror
hərəkatları, onların məqsəd və qarşılarına qoyduqları məsələlər barədə saytlar yaratmaq, partlayıcı maddələr,
qurğular, zəhərlər, zəhərləyici qazlar, eləcə də onların hazırlanması üçün təlimatların internet saytlarında
yerləşdirilməsi və s. üçün istifadə edirlər.
FTB-nun məlumatlarına görə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 11 sentyabr terror aktı həyata
keçirilməmişdən təqribən iki ay əvvəl internetin dünya şəbəkəsində Fələstin terror təşkilatları ilə İsrail arasında
tez ötən, lakin fövqəladə ciddi “internet-müharibə” qeydə alınmışdı. Belə bir sual meydana çıxa bilər ki, bunun
Amerika Birləşmiş Ştatlarına nə aiddiyyatı var? Deməli var imiş. İş orasındadır ki, əksər ərəb veb-saytları
meydanaçanı Texasda olan İnfoCom xostinq konpaniyası verir. Nəticə etibarı ilə demək olar ki, ərəb və israilin
xakerləri kodların sındırılması və virus mübadiləsini həyata keçirmək məsələləri üzrə məhz internetin Amerika
bölməsində ixtisaslaşmışlar.
Kimsə Amerika Birləşmiş Ştatlarının iştirakı ilə qəsdən bu internet müharibəsini törətmiş, özü isə bu
zaman tamam başqa məqsəd üçün “sınaq atəşini” həyata keçirmişdir. Ekspertlərin fikrincə terror aktlarının
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mükəmməl şəkildə həyata keçirilməsi və zamana görə sinxronlaşdırılması məhz informasiya müharibəsi
sahəsində mütəxəsislər tərəfindən təmin olunmuşdur. Ona görə də faciə günü internetdə belə bir məlumat
verilmişdir ki, terrorçular öz məqsədlərini həyata keçirmək üçün əlaqə vasitəsi kimi pornoqrafik və idman
saytlarına göndərilmiş şifrələnmiş elektron məktublardan istifadə etmişlər. Qrafiki formaya çevrilmiş mətni ələ
keçirmək çox çətindir. “Steqanoqrafiya” adını almış bu növ şifrələmə internet şəbəkəsində xeyli vaxtdır ki,
məlumdur. İnternetdə çəkilmiş bu şəkli xüsusi proqramla işlədikdən sonra o, mətnə çevrilir. Mərkəzi Kəşfiyyat
idarəsinin direktoru Corc Tenet verdiyi məlumata görə “Hezbolla”, “Həmas” , Ben Ladenin terror qrupu
internetin imkanlarından öz fəaliyyətləri üçün geniş istifadə edirlər.
Azad ekspertlər yüz faiz əminliklə təsdiq edirlər ki, 11 sentyabr terror aktında informasiya təşkil
edicilərindən istifadə olunmuşdur. Buraya terrorçuları maliyyələşdirmək üçün ani olaraq pul köçürülməsi,
kommunikasiyaların təcrid edilməsi və dağıdılması və bir sıra köməkçi xüsusi informasiya əməliyyatları daxil
olmuşdur.
Beləliklə internet artıq terrorçuların xidmətindədir. Bütün dünya bu problemə görə ciddi şəkildə narahatdır. Hələ tam məlum deyil ki, Ümumdünya İnternet şəbəkəsi kiberterrorçuluğa daha hansı imkanları verə
bilər və belə imkanlar çox böyükdür. Təsadüfi deyil ki, Amerika kəşfiyyat birliyinin bir yüksək vəzifəli şəxsi
demişdir ki, 1 milyard dollar və 20 bacarıqlı proqramçılar olsa bir neçə gün ərzində Amerikanı “ləğv
etmək”olar. Fikirləşmək olar ki, bunu terrorçu da edə bilər. Müasir elektron cəmiyyətdə demək olar ki, məxfilik yeri demək olar ki, qalmamışdır. Hətda həddi-buluğa çatmamış xaker Pentaqonun məlumat bazasına daxil
olmaqla istənilən tamamilə məxfi sistemlərə daxil ola bilir. Getdikcə bəşəriyyətin kiberterrorçuluqdan çıxılmaz
vəziyyətə düşəcəyi artacaqdır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının FTB-nun milli infrastrukturun qorunması Mərkəzinin məlumatlarına görə
hökumət təşkilatlarına hər gün kompüter hücumları olur. Təkcə 2001-2003-cü illər ərzində xakerlər tərəfindən
Amerikanın rəsmi dövlət saytlarına bir milyon dəfə hücum olmuşdur.
Kibercinayətkarlıqdan ən çox zərər çəkən maliyyə-iqtisadi və bank qrumlarıdır. İqtisadiyyat sahəsində
Qərb ölkələrinə kibercinayətkarlıqdan dəyən ziyan 450 min dollardan 1 milyard dollaradək təşkil edir.
Müxtəlif ölkələrdə illik zərər 100 milyard dollarlarla hesablanır. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 100
milyard dollar, Böyük Britaniyada 45 milyard dollar, Qərbi Avropa ölkələrində 39 milyard dollar təşkil edir
(12).
Kiberterrorçuluqda əsas diqqət “çirkli pulların yuyulması” , kompüter proqramlarını əqli mülkiyyət
hüququnun pozulması, kommersiya və ya sənaye casusluğu və elektron ödəmə kartorkaları ilə aparılan
əməliyyatlara yönəldilməlidir. Beləki, Mastercard elektron ödəmə kartı ilə 703 milyon dollar, VİSA ilə isə 1.2
milyard dollar vəsait kompüter vasitəsilə dələduzlar tərəfindən mənimsənilmişdir.
Mərkəzi və Şərqi Asiya ölkələri hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlığı üzrə İnterpolun işçi qrupunun kompüter cinayətlərinə qarşı mübarizə məsələləri üzrə altıncı iclasında Nyunster 28-30 avqust 2000-ci il
qeyd edilmişdir ki, kibercinayətkarların gəliri narkotrafika və qeyri-qanuni silah alverindən alınan gəlirdən
sonra üçüncü yeri tutur.
11 sentyabr 2001-ci il faciəsindən sonra kiberterrorçuluqda yeni virus “ soxulcan” VBS/Nedal(Laden
sözünün tərsinə yazılışı) meydana gəldi və bu “ soxulcan” həmin faciə barədə mətndən istifadə edərək hazırlanan faylları məhv edir. O, elektron poçt vasitəsilə Microsoft Outlook ünvanlar kitabında tapılan hər bir
ünvana viruslu kompüterdən göndərilməklə yayılır.Məktubun məzmunu belədir: “ Osama Bin Laden Comes
Back!”(Usama Ben Laden qayıdır) və burada İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarının tam məhv edilməsi
çağırışı yayılır.Dəfələrlə deyilmişdir ki, “əl-Qaida” komputer texnologiyası və “Promts” komputer proqramları
üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə malikdir və o bunu köməkliyi ilə Amerikanın xüsusi xidmət orqanların
fəaliyyətini izləyir, Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji obyektləri barədə məxfi məlumatları əldə edir və heç
bir problem olmadan “ çirkli pulları” yuyur (2, s.189).
İnternet vasitəsilə terrorçular öz cinayətkar planları barədə biri-birini məlumatlandırır, hərəkətlərini
əlaqələndirir, təbliğat aparır və öz sıralarına yeni üzvlər cəlb edirlər. Mərkəzi Kəşfiyyat idarəsinin məlumatına
görə “ Hezbolla”, “Həmas”, “Abu Nidal” və “ Əl-Qaida” kimi beynəlxalq terror təşkilatları kompüterin
imkanlarından öz cinayətkar fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün geniş istifadə edirlər.
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Kiberterrorçuluq getdikcə daha geniş vüsət alır.Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Şurasının geniş
miqyaslı proqnoz üzrə “Dünyanın gələcək cizgiləri 2020 layihəsi üzrə məruzə” də göstərilmişdir ki, 15 ildən
sonra “ terrorçular həyatı əhəmiyyətli” informasiya şəbəkəsini dağıtmaq üçün kiberhəmlələrə cəhd edəcəklər.
2006-cı ilin fevralında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Ticarət Palatası kiberterrorçuluqla mübarizəyə
həsr olunmuş xüsusi sayt yaratmışdır. Həmin ilin fevral ayında Daxili Təhlükəsizlik nazirliyi internetdə
Cayber Storm adı altında iri təlim keçirdi və burada mütəxəssislər bütün dünya xakerləri tərəfindən Amerika
Birləşmiş Ştatlarına qarşı modelləşdirilmiş şəbəkə həmlələrini müvəffəqiyyətlə dəf etdilər.
Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, kiberterrorçuluqin nəticələridə
beynəlxalq terrorçuluğun digər növləri kimi dünya birliyi üçün çox böyük bəlalar törədə bilər və buna görə də
ona qarşı durmaq üçün bütün texniki vasitələrdən istifadə etməklə kompleks yanaşma işlənib hazırlanmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə istər ölkədaxili, istərsə də beynəlxalq terrorçuluq yalnız ayrı-ayrı
siyasi və ictimai xadimlərin həyatı, təşkilat və dövlət üçün təhlükə yaratmır. Terrorun qlobal miqyasını və
geniş vüsət almasını nəzərə alsaq, tam əminliklə demək olar ki, o bütün bəşəriyyət üçün ölümcül təhlükədir.
Məlum faktlar ondan ibarətdir ki, beynəlxalq terrorçular dəfələrlə su hövzələrini zəhərləməyə, radioaktiv
maddələrin yayılmasına, metroda kütləvi qırğın silahlarının tətbiqinə iprit qazının tətbiq olunmasına, sibir
xorasının çöpşəkilli mikrobunun yayılmasına cəhd etmişlər ki, bu termonüvə silahının törədə biləcəyi qədər
insan qırğınına səbəb ola bilər. Terrorçular tərəfindən həm də botulinus mikroblarının istehsalı üzrə gizli
laboratoriya yaratmaları faktı da mövcuddur və həmin mikrobların 200 qramından istifadə olunması yer
üzündə olan bütün canlıların məhv edilməsi üçün kifayətdir. Beynəlxalq terrorçular tərəfindən kimyəvi və
bakteroloji silahlara çıxış əldə etmək üçün dəfələrlə cəhd göstərilmişdir.
Hələ XX əsrin birinci yarısında partlayış, kütləvi zəhərlənmə əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün
beynəlxalq terrorçuluq təcrübəsində “məktub-bomba”lardan istifadə olunmuşdur. “Məktub - bomba” kimi
şeytan silahını ilk dəfə məhz İsrail terrorçuları hazırlamışlar. 1983-cü ildə terrorçular birliyinə daxil olan
“Lexi” (“Zabitəli briqada”) xüsusi qrupunun komandiri Yakov Eliva yazmışdır ki, “məktub-bomba”ları ixtira
etmişdir.
1946-cı ildə İsrail beynəlxalq terrorçu qrupları tərəfindən Böyük Britaniyanın nazirlər kabinetinin bütün
üzvlərinə, müxalifət liderlərinə və bir sıra hərbi rəislərə göndərilməsi üçün Böyük Britaniyanın dövlət poçtu
paketlərinə 70 belə bomba hazırlanmışdır. Paketlərin üzərində onu yalnız ünvan sahibinin açması üçün
“Şəxsən özünə. “Məxfi” ştampı vurulmuşdu. 1947-ci ilin iyun ayında Belçika polisi tərəfindən həbs olundu və
“məktub-bomba”lar ələ keçirildi. İsrail terrorçuların bu üsulundan bu gün müxtəlif beynəlxalq terrorçu
təşkilatlar, o cümlədən, əl-Qaidə” tərəfindən istifadə olunur (13).
Bundan sonra terrorçular bir az uzağa gedərək özlərinin vəhşi əməllərini həyata keçirmək üçün daha da
dəhşətli silahları ələ keçirmək və onlardan istifadə etməyi qarşılarına məqsəd qoydular.
Getdikcə terrorçular tərəfindən nüvə obyektlərinə təhlükələr artmaqda davam edir. 1994-cü ildə
cinayətkar qrupların Litvada İqnalın Atom Elektrik Stansiyasına terrorçular çox kəskin təhlükə yaratmışdılar
və bununla əlaqədar məhkəmə cinayət qrupun rəhbərlərindən birinə ölüm hökmü cəzası təyin etmişdir. Sualtı
qayıqların təmiri zavodunda reaktorlar olan sexdə fəhlələrdən biri əmək haqqında gecikdirilməsinə etiraz
əlaməti olaraq partlayış təhlükəsi yaratmışdır. Çeçen ekstremistləri Moskvada İzmaylov parkında radioaktiv
izotop seziy-137 olan konteyner yerləşdirmişdilər və bu fakt Amerika Birləşmiş Ştatları Energetika
Nazirliyinin ekspertləri tərəfindən də təsdiq olunmuşdu.
Nüvə energetikasının inkişafı ilə əlaqədar olaraq daxili və beynəlxalq terrorçuluq çox aktual məsələyə
çevrilir. Nüvə terrorçuluğun inkişafında 1995-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Oklahana – Sitidə hökumət
evində və 1994-cü ildə Nyu-Yorkda Ümumdünya Ticarət Mərkəzində törədilən partlayışlar güclü indikator
rolunu oynamışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu partlayışları qıraqdan gəlmə terrorçular deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarında
yaşayan fundamentalistlər törətmişlər. Bu da onu göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında elə bir mühit
yetişmişdir ki, ölkə daxilində xaricdən verilən əmrləri yerinə yetirən terrorçular meydana gəlmişdir.
Oklahoma-Sitidə törədilmiş partlayış islam terrorçuları tərəfindən deyil, məhz Amerika Birləşmiş
Ştatları vətəndaşları olan xristian terrorçusu Timoti Makvey tərəfindən törədilmişdi. Bu hadisə göstərir ki,
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Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı terror təhlükəsi yalnız xaricdən deyil, həm də islam fundamentalizmi ilə heç
bir əlaqəsi olmayan və bu və ya digər səbəbdən federal hökumətə qarşı qarşısı alına bilməyən nifrət edən daxili
ekstremist qüvvələr tərəfindən də mövcuddur (7, s.98).
Burada qeyd etmək yerinə düşərdi ki, “beynəlmiləl terrorçular” tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarına
qarşı olan terror təhlükələri bütün dünya birliyinə də aiddir.
Fransada 1995-ci ilin dekabrında sənaye etirazlarının həyata keçirildiyi vaxt Bleys Atom Elektrik
Stansiyası-nin üçüncü enerji blokunun ikinci soyuducu konturuna sabotajçılar tərəfindən duz səpələnmişdi.
1995-ci ildə Yaponiyada dini sekta olan “Aum Sinrike”nin Tokio metrosunda zəhərləyici maddənin tətbiq
olunması terrorçular tərəfindən kütləvi qırğın silahının istifadə oluna biləcəyinin reallığa çevrilə biləcəyini
aşkar şəkildə göstərir.
Usama ben Laden bəyan etmişdir ki, onda nüvə silahı var və əgər amerikalılar Əfqanıstanda taktiki nüvə
sursatlarını tətbiq etmək fikrinə düşsələr də o, mütləq əlində olan nüvə silahından istifadə edəcəkdir. Bir sıra
analitiklər belə hesab edirlər ki, ben Laden yalandan hədə-qorxu gəlmir.
Tutaq ki, ben Laden yalan danışır, analitiklər isə səhvə yol verirlər. Bununla yanaşı belə bir imkanı da
nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, özlərində zavod şəraitində hazırlanmış nüvə partlayıcıları olsa da, onun tərəfdarları nüvə texnologiyasının nailiyyətlərindən istifadə etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Bunun üçün onlara “tam
təmiz olmayan bomba”, yəni onun partladılması nəticəsində radioaktiv çöküntülər yarada bilən radioaktiv materiallardan olan örtük içərisində yerləşdirilmiş radioaktivliyi yaya bilən qurğunun düzəldilməsi kifayətdir.
Məlumdur ki, müasir dövrdə istək və pul olduğu şəraitdə radioaktiv materialların əldə edilməsi elə də çətin
məsələ deyil.
Hələlik öz təsdiqini tapmamış olsa da Amerika Birləşmiş Ştatları kəşfiyyatının nümayəndələri belə bir
məlumata malikdirlər ki, Usama ben Ladenin beynəlxalq terrorçu təşkilatı “əl-Qaidə” “qara bazar”dan seziy137 və kobalt-60 materiallarını artıq almışlar və Əfqanıstanda radioaktivliyi yaya bilən qurğu ilə eksperiment
keçirirlər (5, s.2).
Ben Ladenin terror təşkilatlarının üzvlərinin radioaktivliyi yaya bilən qurğu ilə əylənmələri, həqiqətən
bu onda varsa, onda bu vəziyyət bütün dünya, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatları üçün heç də xoşa gələn
perspektiv vəd etmir.
Nüvə terrorçuluğu problemi nüvə silahına malik olan Rusiyada fərqli olaraq, Qərbin analoji ölkələrində
hələ XX əsrin 70-ci illərindən dərk edilməyə başlamışdır. Hazırda Qərb ölkələri və Amerika Birləşmiş
Ştatlarında nüvə obyektləri və materiallarının qorunması üzrə səmərəli, eşalon-eşalon yerləşdirilməklə müdafiə
sistemi yaradılmış, terrorçuluğa qarşı kifayət qədər təcrübə toplanmışdır.
Nüvə komplekslərinin səmərəli təhlükəsizlik sisteminin yaradılması terror aktlarının potensial
nəticələrinin təhlilinə əsaslanmalıdır. Nüvə obyektlərinin zəif yer olmasına sənayenin digər mühüm sahələrinin
müdafiəsi kontekstində baxmaq lazımdır. Nüvə obyektləri və materiallarına münasibətdə terror aktlarının
aşağıdakı qaydada təsnifləşdirmək olar.
Partlayıcı nüvə qurğusunun dağıdılması (yaxud dağıdılması təhlükəsi). Nüvə partlayışı terrorçuluğun
təzahürünün ən dəhşətli növüdür. Bununla əlaqədar olaraq strateji nüvə materiallarının (yüksək
sənayeləşdirilmiş uran və plutoniy) və silahların lazımı səviyyədə qorunması hər bir dövlətin milli
təhlükəsizliyinin həyat əhəmiyyətli məsələlərindən olmaqla, nüvə kompleksinin qorunmasının başlıca
məsələlərdəndir. Nüvə materiallarının qorunması və onlar üzərində nəzarətin qabaqlayıcı tədbirlərinə,
partladıcı nüvə qurğularının axtarılması və neytrallaşdırılması, böhran situasiyaları üzərində nəzarət üzrə
prosedurlar hazırlanmalı və zəruri texniki vasitələr yaradılmalıdır.
Radioaktiv materiallarla zəhərlənmə. Radioaktiv maddələrin (seziy-137, pluton, kobalt-60 və s.) geniş
miqyaslı terror aktlarında istifadə olunması aerozol şəklində tozlandırılması və ya su mənbələrində həll
edilməsi formasında həyata keçirilir. Belə hərəkətlərin nəticələrinin ləğv olunması çox çətin başa gəlir. Lakin
terror aktlarının əksər ssenarilərində radioaktiv zəhərlənmə lokal xarakter daşıyır və daha böyük faciəli
zərərlərə səbəb olmur.
Nüvə obyektlərində təxribatlar. Əksər hallarda tədqiqat mərkəzlərində və ya müəssisələrində istilik dövrəsində qurğuların zədələnməsi lokal xarakter daşıyır. Qlobal fəlakətlər digər nüvə qurğularından böyük mi-
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qdarda radioaktiv materiallar və yüksək daxili enerji yanma temperaturu olan Atom Elektrik Stansiyasının
reaktorlarında təxribatlar olduqda mümkündür (10, s.132).
Texniki cəhətdə savadlı olan terrorçu reaktora basqın zamanı hər şeydən əvvəl reaktor ərazisinin
əridilməsi üçün onun fəaliyyətini təmin edən sistemi sıradan çıxarmağa çalışacaqdır.
Əksər əhali üçün təhlükəli bəla bəşəriyyətin onilliklərlə üzərində işləyərək yaratdığı nüvə, kimyəvi və
bakteroloji silahlardır. Aparıcı dövlətlərin silah cəbhəxanaların da bu silah növlərindən o qədər toplanmışdır ki,
onlar yer üzərində olan bütün canlıları və yer kürəsinin özünü bir neçə dəfə məhv et-mək üçün kifayətdir.
Kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısının alınması üçün bütün tədbirlər görülsə də, onlar tədricən yer
kürəsinə səpələnir. Deyildiyi kimi kimyəvi silahlar artıq xeyli vaxtdır ki, terrorçuların əlinə keçmişdir. Bioloji
silah növlərindən olan sibir xarası vaksini yəqin ki, ben Ladenin dəstəsində vardır. Lakin onlar bundan hələlik
kütləvi vahimə silahı kimi istifadə edirlər. Lakin Kütləvi İnformasiya Vasitələrində belə bir məlumat
yayılmışdır ki, sibir xorası vaksini ilə məktub göndərilməsi ben Ladenin özünün və onun adamlarının heç bir
əlaqəsi yoxdur və onu ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər hansı bir ekstremist qrupu və yaxud da tək terrorçu
tərəfindən yayılır (13, s.3).
Deməli bu silahlar terrorçular tərəfindən nə vaxtsa kütləvi qırğın silahı kimi istifadə oluna bilər.
Ona görə də beynəlxalq birlik, əsasən də nüvə silahına malik olan dövlətlər onun yayılmasının və
terrorçuların əlinə düşməsinin qarşısının alınması üçün bütün mümkün tədbirlər görməlidirlər.
Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, kiberterrorçuluqin nəticələridə
beynəlxalq terrorçuluğun digər növləri kimi dünya birliyi üçün çox böyük bəlalar törədə bilər və buna görə də
ona qarşı durmaq üçün bütün texniki vasitələrdən istifadə etməklə kompleks yanaşma işlənib hazırlanmalıdır.
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Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində ugurlar qazanmasında geosiyasi amillərin əhəmiyyəti böyükdür.
Ölkə ən əhəmiyyətli strateji məkan hesab edilən Avrasiyanın mərkəzində yerləşir. Xəzər-Qara dəniz hövzəsi,
Avropa ilə Asiyanı birləşdirən avtomobil, dəmiryolu yolları buradan keçir. Qonşu dövlətlərlə hər növ-su,
dəmiryolu, avtomobil, hava yolu ilə əlaqələrin olması Azərbaycanın regionda ən perspektivli dövlət olmasını
səciyyələndirir. Region ölkələrinin inkişaf perspektivlerini qiymətləndirsək:
-yürütdüyü müstəqil daxili və xarici siyasəti;
-Şərq-Qərb alternativ nəqliyyat-kommunikasiya,tranzit və enerji dəhlizlərinin yaradılması sahəsində
yürütdüyü transmilli siyasəti;
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-daxili ictimai-siyasi sabitliyi təmin etməsi, demokratik dövlət, vətəndaş cəmiyyəti, bazar iqtisadiyyatı
quruculuğu prinsiplərini rəhbər tutmasını;
-son 10 ildə nail olduğu dinamik sosial-iqtisadi inkişafı və gələcək inkişaf potensialını nəzərə alaraq
Azərbaycan Respublikasını bölgənin geosiyasi cəhətdən ən əhəmiyyətli və perspektivli ölkəsi hesab etmək
olar.
Prezident Heydər Əliyevin 1994-cü ildə əsasını qoyduğu yeni neft strategiyası və transmilli enerjinəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsi Azərbaycanın dünyanın aparıcı dövlətləri və şirkətləri üçün cəlbedici
tərəfdaşa çevirmişdir. Azərbaycan həmdə hövzənin neft-qaz resurslarından istifadənin düzgün strategiyasını
müəyyənləşdirməklə və maliyyə dividentlərini gücləndirməklə özünün beynəlxalq dəyərini artırmışdır.
Azərbaycan öz enerji ehtiyatları ilə Avropanı təmin etməklə yanaşı digər Xəzəryanı ölkələr olan Qazaxıstan və
Türkmənistanın da təbii resurslarını Rusiyadan yan keçməklə Avropaya çatdırılması üçün çox mühüm coğrafi
məkanda yerləşir. Xəzər qazının alternativ yollarla Avropa ölkələrinə ixrac olunması təkcə Azərbaycanın
deyil, bütöv Xəzər hövzəsi ölkələrinin qaz ixracı ilə bağlı risklərini ciddi şəkildə azaltmış və geoiqtisadi
etibarlılığını artırmışdır. Buna əlavə olaraq transmilli Cənub qaz dəhlizinin və “Şahdəniz 2" layihəsinin
reallaşdırılması istiqamətində yeni ixrac kəmərləri- TANAP və TAP vasitəsilə Azərbaycan qazının Avropa
bazarına çıxarılması perspektivi bu etibarlılığı daha da möhkəmləndirmişdir.
Azərbaycan geosiyasi və geoiqtisadi baxımdan həm də Avrasiyanın giriş qapısı, Şərq-Qərb nəqliyyatkommunikasiya dəhlizlərinin mərkəzi dövləti hesab olunur. Rusiyadan yan keçməklə Avropa və Asiya
ölkələri arasında bağlayıcı körpü rolunu icra edən Trans-Qafqaz nəqliyyat dəhlizi (TRASEKA), strateji BakıTbilisi-Qars dəmir yolu layihələrinin təşəbbüskarı, hərəkətverici qüvvəsi və əsas təminatçısı da məhz
Azərbaycandır. Bundan başqa, Trans-Asiya nəqliyyat dəhlizində (Cənubi, Şərqi və Orta Asiya-İranAzərbaycan-Rusiya və əksinə, İranın Fars körfəzi vasitəsilə bu ölkələri Avropa ilə birləşdirən nəqliyyatkommunikasiya layihəsi - Ə.H.) əsas bağlayıcı ölkələrdən biri kimi çıxış etməsi Azərbaycanın mühüm tranzit
əhəmiyyətini bir daha təsdiq edir. Dünyanın nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrində həlledici bir vəsiləyə
çevrilməsi Azərbaycanın son bir neçə ildə həm daxili, həm də regional və beynəlxalq yol-nəqliyyat
infrastrukturunlarının, o cümlədən Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri çərçivəsində çoxsaylı tranzit
sistemlərinin müasir tələblərə uyğun yenidən qurulmasına təkan vermişdir. Beləliklə, Avrasiyanın əsas tranzit
ölkələrindən biri olaraq Azərbaycan Şərq-Qərb ticarət, enerji-yanacaq və nəqliyyat-kommunikasiya
əlaqələrinin mərkəzində dayanır. Görülən bütün işlərin başlıca məqsədi Azərbaycanın regionun tranzit mərkəzi
statusunu möhkəmlətməklə, həm də onun regionun nəqliyyat-logistika mərkəzinə çevrilməsini təmin etməkdir.
Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Almaniya, Niderland, Böyük Britaniya, Çin, Cənubi Koreya, İran və digər
ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da Nəqliyyat Logistika Mərkəzinin yaradılacağı gün heç də uzaqda
deyil.
Beləliklə, Avrasiyanın əsas tranzit ölkələrindən biri olaraq, Azərbaycan Şərq-Qərb ticarət, enerjiyanacaq və nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin mərkəzində dayanır. Bu mövqe getdikcə güclənir və ən
əsası isə dünyanın əsas qloballaşma və regional inteqrasiya mərkəzləri (Avropa Birliyi, ABŞ, Yaponiya, Çin,
Cənub-Şərqi Asiya ölkələri və b.) Azərbaycanın üçüncü minillikdə dünyanın həm alternativ enerji təminatçısı,
həm də əsas tranzit ölkə kimi qəbul edir. Azərbaycanın tranzit imkanları artdıqca, planetar geosiyasi dəyəri də
yüksəlir ki, bu da onun xarici ölkələrlə geosiyasi tərəfdaşlığını şərtləndirən əsas amillərdən biri hesab olunur.
Azərbaycanın qlobal və regional geosiyasi çəkisini artıran başlıca amillərdən biri də onun müstəqil bir dövlət
olaraq tam formalaşması, özünü təmin edən milli iqtisadiyyata, maddi, mənəvi və insan resurslarına, millivətəndaş birliyinə, əhali tərəfindən dəstəklənən milli strategiyaya, güclü ordu və müdafiə potensialına və s.
zəruri təsisatlara malik olması və bütün bunlara söykənərək müstəqil daxili və xarici siyasət yürütməsidir.
Müstəqillik əldə edildikdən sonrakı dövrdə milli dövlətin iqtisadi, hüquqi və ideoloji əsaslarının, idarəçilik
mexanizminin, daxili və xarici siyasət strategiyasının, təhlükəsizlik konsepsiyasının formalaşdırılması və
həyata keçirilməsi prosesi çox çətin idi. Prezident Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu, siyasi uzaqgörənliyi, böyük
idarəçilik təcrübəsi sayəsində 1993-2003-cü illəri əhatə edən birinci on il ərzində bütün milli resursları vahid
məqsəd uğrunda səfərbər etmək, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, onu sabit inkişaf
yoluna çıxarmaq və milli iradəyə əsaslanan müstəqil subyekt kimi beynəlxalq aləmlə sıx inteqrasiyasını təmin
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etmək mümkün olmuşdur. Nəticədə, dövlət həm özünün neft strategiyasını uğurla reallaşdırmış, həm də
gələcək inkişafının möhkəm bazasını yaratmışdır.
2003-2013-cü illəri əhatə edən ikinci onillikdə Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
sayəsində oturuşmuş liberal iqtisadiyyata və böyük maliyyə resurslarına, güclü orduya malik, özünü tam təmin
edən, heç kimdən asılı olmayan, sözünü cəsarətlə deyən, mövqeyinə və rəyinə hörmətlə yanaşılan və milli
maraqlara söykənən müstəqil siyasət yürüdən ölkəyə çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan ciddi geosiyasi amil
kimi postsovet məkanının, Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın müasir geosiyasi, geoiqtisadi və
hərbi-geostrateji xarakteristikasının müəyyənləşdirilməsinə mühüm təsir göstərir, habelə BMT, ATƏT, Avropa
Şurası, İKT, Qoşulmama Hərəkatının fəal üzvü olaraq, dünyanın güc mərkəzləri ilə yaxından əməkdaşlıq
edərək qlobal siyasətdə öz imkanlarını getdikcə genişləndirir.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadi potensialına görə də xarici aləmin diqqətini çəkir. Hazırda
dünyada Azərbaycanın mövcud və perspektiv geoiqtisadi potensialı - iqtisadi inkişaf tempi, maddi və insan
resursları, bu sahələrdə yürütdüyü praqmatik siyasət yüksək qiymətləndirilir. Zəngin təbii, xüsusən, enerji və
karbohidrogen ehtiyatlarına, əlverişli iqlim və münbit torpağa, turizm imkanlarına, kənd təsərrüfatı və sənaye
infrastrukturlarına və işlək əhaliyə malik olması ölkənin iqtisadi perspektivlərini xüsusi cəlbedici edir. Hazırda
ölkənin təsdiq olunmuş karbohidrogen ehtiyatları 4.6, ehtimal olunan isə 10 milyard ton şərti yanacaq təşkil
edir. Bunun 2 milyard tonunu neft, 2,6 trilyon kubmetri isə təbii qaz təşkil edir. Müstəqillik illərində neft
sektoruna 48 milyarddan çox ABŞ dolları miqdarında xarici sərmayə qoyulmuş, 61 yeni neft yatağı istismara
verilmiş və yaxud yararlı vəziyyətə gətirilmışdir.
Hazırda Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinə görə Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan və Belarus kimi iri
dövlətlərlə birlikdə postsovet məkanının lider dövlətlərindən biridir. Bölgədəki neft istehsalına, transmilli
nəqliyyat-tranzit imkanlarına, xarici iqtisadi əlaqələrinin intensivliyinə, enerji resursları ixracının
şaxələndirilməsinə, Qərbin Xəzərə hərbi-geostrateji çıxışının təmin edilməsi və hövzənin strateji hədəflərinə
nəzarət imkanı yaratmasına görə Azərbaycan bölgənin ən əhəmiyyətli dövləti hesab olunur.
Müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatı tamamilə xarici kapitaldan və neft
sənayesindən asılı idisə, son illərdə nisbət əsaslı şəkildə dəyişmiş, iqtisadi, sosial, infrastruktur və s. sahələrdə
yerli kapital və qeyri-neft sektorunun payı əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir. Son illər ölkənin neft amilindən
və xarici kapitaldan asılılığı kəskin şəkildə azalmış, iqtisadi inkişafın əsas yükü qeyri-neft sektorunun üzərinə
keçirilmiş, əsas valyuta ehtiyatları bu sektorun yüksəlişinə istiqamətləndirilmişdir. Bütün bunlar ölkənin
iqtisadi gələcəyi ilə bağlı əhalidə və mütəxəssislərdə nikbin əhval-ruhiyyə yaratmışdır. Azərbaycanda
yürüdülən məqsədyönlü siyasətin - neftdən gələn gəlirləri iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və qeyri-neft
sektorunun inkişafına yönəldilməsinin nəticəsi olaraq ÜDM-in strukturunda bu sahənin payı sürətlə artmışdır.
Əgər 2010-cu ildə iqtisadiyyatda qeyri-neft sektorunun payı 44,4 faiz təşkil edirdisə, 2014-cü ildə bu rəqəm
artıq 60 faizə yüksəlmişdir. Hökumətin proqnozlarına əsasən, 2015-ci ildə qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payı
61,7 faizə çatacaqdır. Azərbaycanın 2005-2013-cü illərdə strateji neft və qaz məhsullarının satışından əldə
edilən gəlirlər hesabına ölkənin enerji, nəqliyyat, rabitə-informasiya sektorunun tam yeniləşdirilməsi və bu
sahələr üzrə milli təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, sosial və iqtisadi infrastrukturun yenidən qurulması,
iqtisadiyyatının liberallaşdırılması və şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafına önəm verilməsi,
ekoloji tarazlığın təmin edilməsi və s. hesab olunur.
Azərbaycanın artan enerji ixracı potensialını düzgün qiymətləndirən ABŞ və Avropa İttifaqı 2007-ci
ildən başlayaraq Avropaya qaz ixracını nəzərdə tutan “Cənub dəhlizi” layihəsini geniş müzakirəyə çıxarmışdır.
2010-cu ildən başlayaraq Azərbaycan “Cənub dəhlizi” layihəsi- Nabbuco ilə bağlı həyata keçirilən
müzakirələrin perspektivsizliyini görərək təşəbbüsü öz əlinə almış və növbəti dəfə liderlik keyfiyyətlərini
ortaya qoymuşdur. 2011-ci ildə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında strateji enerji əməkdaşlığına dair
memorandumun, 2012-ci ildə Türkiyə ilə Trans-Anadolu layihəsi üzrə sazişin imzalanması, 2013-cü ildə isə
Trans-Adriatik layihənin əsas ixrac marşrutu kimi seçilməsi “Cənub dəhlizi”nə yeni nəfəs gətirdi. Nəticə
etibarilə 2013-cü il dekabrın 17-də Bakıda “Şahdəniz-2" layihəsinə dair yekun investisiya qərarı qəbul edildi.
Azərbaycan öz təşəbbüsü və praktiki addımları ilə yeni transmilli enerji layihələrinin əsasını qoydu, “Cənub
dəhlizi” layihəsini xilas etdi, eyni zamanda Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında daha fəal
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iştirak etmək imkanı qazandı. Azərbaycanın geosiyasi xarakteristikasının əsas göstəricilərindən biri də
onun zəngin insan resurslarına malik olması ,ölkədaxili sabit daxili ictimai-siyasi, milli-etnik və dini
vəziyyətin hökm sürməsi və dövlətin bütün bu sahələr üzərindəki nəzarət imkanları ilə bağlıdır. Azərbaycanın
insan resursları kəmiyyət və keyfiyyət baxımından digər Cənubi Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə üstün və
perspektivli görünür. Ölkənin ümumi demoqrafik göstəriciləri (əhalinin artım sürəti, gənclərin ümumi əhali
arasında sayı və s.) müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Əhalinin ümumi sayı hazırda 9 milyondan artıqdır
və artım balansı getdikcə müsbətə doğru dəyişir. Respublika üzrə hər kvadratkilometrə təxminən 96 nəfər
sakin düşür. Keyfiyyət göstəricilərinə görə də ölkə əhalisi dünya standartlarına yaxındır. Əhalinin yaşayış
səviyyəsi, təhsili, texniki və peşə hazırlığı, sağlamlıq və yaş meyarları, miqrasiya, urbanizasya göstəriciləri
həm daxili inkişaf, həm də qlobal iqtisadi əlaqələr baxımından mütəxəssislər tərəfindən yetərli hesab olunur.
Burada ən mühüm meyarlardan biri kimi 2004-cü ildən başlayaraq əhalinin yaşayış səviyyəsinin sürətlə
yüksəlməsini, adekvat olaraq yoxsulluğun azalmasını göstərmək olar.
Keçən müddətdə Azərbaycanın regionda və dünyada nümayiş etdirdiyi balanslı geosiyasət, praqmatik
xarici siyasət kursu, uğurlu neft strategiyası, transmilli enerji və nəqliyyat-kommunikasiya siyasəti, regional və
milli təhlükəsizlik strategiyası, Avropa Birliyi, NATO, ATƏT, MDB, İKT və b. beynəlxalq-regional
qurumlarla yaratdığı tərəfdaşlıq münasibətləri, Qoşulmama Hərəkatına üzv qəbul olunması, əksər beynəlxalq
konvensiyalara qoşulması və beynəlxalq aləm qarşısında götürdüyü öhdəliklərin icrası ölkənin xarici aləmlə
geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji münasibətlərinə müsbət təsir göstərən əsas amillər kimi çıxış
etmişdir. Müasir dünyada dövlətlərin geoiqtisadi dəyər ölçüləri həm də mövcud ölkədə yürüdülən iqtisadi,
siyasi, sosial, milli və s. siyasətin xarakteri və effektivliyi ilə ölçülür. Azərbaycan özünün müsbət və pozitiv
iqtisadi inkişaf meyillərini - iqtisadiyyatının liberallaşdırılmasını, Qərblə iqtisadi əlaqələrini və bazar
iqtisadiyyatı mexanizmlərini inkişaf etdirilməklə yanaşı, həm də ölkə daxilində sabit vətəndaş birliyinin
yaradılması istiqamətində mühüm nailiyyətlər qazanmışdır. Ölkədə həyata keçirilən düzgün və fəal daxili
siyasət onun ictimai-siyasi mühitini nəzərəçarpacaq dərəcədə modernləşdirmiş, cəmiyyət həyatını
demokratikləşdirmiş, sosial-mənəvi sahələri yeniləşdirmiş, vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarını formalaşdırmış və
müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmışdır. Avropa dəyərlərinə, dünyəvi və hüquqi dövlət
prinsiplərinə üstünlük verməsi, vətəndaşlarının təhsil, mədəni və intellektual səviyyəsini yüksəltməsi
onun dünyəvi geosiyasi əhəmiyyətini xeyli artırmış, planetar imicinə və geosiyasi xarakteristikasına müsbət
təsir göstərmişdir. Hazırda Azərbaycan öz ictimai-siyasi və sosial-mənəvi vəziyyəti, yekdil milli-dini-vətəndaş
birliyi, cəmiyyətinin vəziyyəti və s. ilə Cənubi Qafqazın ən sabit və tolerant ölkəsi hesab olunur. Azərbaycan
Cənubi Qafqazda həm də xristianıqla islamın sərhədlərinin və sivilizasiyaların qovuşduğu, müxtəlif millətlərin,
dinlərin və mədəniyyətlərin bir arada fəaliyyət göstərdiyi, dini dözümlülüyün hökm sürdüyü coğrafi
məkan, öz multikulturalist və tolerant cəmiyyəti, sabit ictimai mühiti ilə seçilən dövlət hesab olunur. Ölkə
rəhbərliyinin bu istiqamətdə yürütdüyü ardıcıl siyasət regionda Azərbaycanın geosiyasi nüfuzunu artırmaqla
yanaşı, həm də Cənubi Qafqaz və Xəzər hövzəsində regional sabitlik və təhlükəsizliyin təmin olunmasına ciddi
təsir göstərir. Bütün bunlar, əlbəttə ki, onun xarici aləmlə geosiyasi tərəfdaşlığına müsbət təsir göstərən əsas
amil hesab olunur.
Azərbaycanın xarici aləmlə tərəfdaşlıq münasibətlərinə mənfi təsir göstərən və geosiyasi dəyərini aşağı
salan bəzi amillər də mövcuddur. Tədqiqatçılar bu sıraya ilk növbədə Ermənistanla münaqişənin və Dağlıq
Qarabağ probleminin 20 ildən bəri həll olunmamasını aid edirlər. Ümumiyyətlə, müstəqilliyə qovuşduğu
andan Azərbaycanın milli inkişafı yolunda rastlaşdığı ən mühüm problem də məhz Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olmuşdur. Müstəqilliyin ilk illərində bu problem ölkənin bölgədə və dünyada kəsb
etdiyi geosiyasi əhəmiyyəti ciddi surətdə azaldaraq, beynəlxalq investisiya qurumlarının ölkəyə davamlı
kapital qoyuluşu siyasətinə uzun müddət mənfi təsir göstərmişdir. Bununla yanaşı, Xəzər dənizinin hüquqi
statusunun da sona qədər həll edilməməsindən, Trans Xəzər layihəsinə region dövlətlərinin fərqli
yanaşmasından qaynaqlanan bəzi bölgə problemləri də həm Azərbaycanın, həm də digər qonşu ölkələrin xarici
aləmlə tərəfdaşlığına mənfi təsir göstərir.
Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, Cənubi
Qafqaz, Xəzər-Qara dəniz hövzəsindəki regional qarşıdurmalara və bəzi ölkədaxili problemlərə görə bir
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çox maraqlı dairələr dünya investorlarına nə qədər Azərbaycanı əlverişsiz bir ölkə kimi təqdim etməyə
çalışsalar da, malik olduğu zəngin enerji resursları, Xəzər hövzəsində yürütdüyü effektli neft-qaz siyasəti və
reallaşdırdığı çoxsaylı transmilli layihələr onu bütün dünya üçün bir o qədər cəlbedici və arzuolunan tərəfdaşa
çevirmişdir.
Beləliklə, yuxarıda qeyd olunan bütün amillər onu deməyə əsas verir ki, müstəqillik illərində
Azərbaycan siyasi, iqtisadi, ictimai və mənəvi həyatın bütün sahələrində keçid dövrünü müvəffəqiyyətlə başa
vurmuş, bir dövlət olaraq tam formalaşmış, güclü regional amilə çevrilmiş və qlobal siyasətdə öz sözü, rəyi,
prinsipial mövqeyi ilə seçilən nüfuzlu dövlət kimi çıxış etməyə başlamışdır.
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BEYNƏLXALQ SEÇKİ SİSTEMLƏRİ VƏ DEMOKRATİK SEÇKİLƏRİN KEÇİRİLMƏSİNİN
TƏNZİMLƏNMƏSİ QAYDALARI
Cəmiyyət yaranandan ayrı - ayrı fərdlər onun daxil olduğu və yaşadığı ərazidə idarəetmədə və
qərarların qəbulunda iştirak etməyə çalışmışdır. Bütün dünyada cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak
etmək hüququ əsas insan hüquqlarından hesab olunur. Azərbaycan Respublikası müasir dünyanın müəyyən
coğrafi ərazi hissəsində yerləşən müstəqil dövlət olduğu üçün, təbiidir ki, mövcud seçki sistemi də beynəlxalq
hüquq sistemləri ilə uyğunluq təşkil etməlidir. Bu məqalədə müəllifin toxunduğu əsas məqam beynəlxalq seçki
sistemlərinin, xarici dövlətlərin seçki prosesində olan təcrübəsinin analizi, onların müsbət tərəflərinin önə
çəkilməsi və gələcəkdə Azərbaycan qanunvericiliyinə implementasiyası üçün elmi zəminin yaradılmasıdır.
Açar sözlər: plüralist - majoritar seçki sistemi, proporsional nümayəndəlik sistemi, yarıproporsional
sistem, qarışıq seçki sistemi.
Фуад ХАЛИЛ-ЗАДЕ,
докторант, Бакинский Государственный Университет
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРАВИЛА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ
С Создания общества,индивидумы живущие на территории определенной территории,старались принимать решения в управлении и принятий решений. Во всем мире участие в политической жизни общества и государства считается фундаментальным правом человека.
Азербайджанская Республика является независимым государством. Частью современного мира
в определенной географической области, поэтому избирательная система должна быть в соответствии с международно-правовой системой. Сутью этой статьи является то,что автор затрагивает
избирательную систему, опыт зарубежных стран, анализ избирательного процесса в продвижении
позитивных аспектов реализации законодательства, это является научной основой для имплементации Азербайджанского законодательства
Ключевые слова: плюралистическая - мажоритарная система голосования, пропорциональная
система представительства,полу- пропорциональная система, смешанная избирательная система.
Fuad KHALİL-ZADE,
doctorant, Baku State University
INTERNATIONAL ELECTION SYSTEMS AND RULES GOVERNING DEMOCRATIC
ELECTION
The creation of a society - including individuals and lived in his area to participate in governance and
decision-making process worked. All over the world to participate in the political life of society and the state is
considered a fundamental human right. Azerbaijan Republic is an independent state which located part of the
modern world in a certain geographic area, it is natural that the current electoral system should be compatible
with international legal systems. The main point of this article, the author touches the electoral system, the
experience of foreign countries, the analysis of the electoral process, and in promoting the positive aspects of
the implementation of the legislation of Azerbaijan Republic is to create a scientific basis.
Keywords: pluralistic - majority voting system, a proportional representation system, yarıproporsional
system, mixed electoral system.
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Seçki sistemi - seçkilərin keçirilməsi, səsvermənin nəticələrinin müəyyən edilməsi, seçki hüquqlarının
həyata keçirilməsi ilə bağlı qaydaları və seçki münasibətlərini tənzimləyən hüquq normalarının məcmusudur.
Seçki sisteminin anlayışı geniş və dar mənada işlədilir. (bax: 9) Geniş mənada seçki sistemi ali
hakimiyyət orqanlarına seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı tənzimlənən ictimai münasibətlərin məcmusudur. Bu
sistem Konstitusiya hüququ əsasında tənzimlənir. Seçki sisteminin reallaşdırılmasında digər normalar (adətlər,
ənənələr, siyasi etika qaydaları) da yaxından iştrak edir.
Dar mənada seçki sistemi – seçicilərin və ya digər səlahiyyətli şəxslərin səsverməsində müvafiq olaraq
deputat mandatlarının deputatlığa namizədlər arasında bölüşdürülməsi üsulu kimi işlədilir.
Öz miqyasına və siyasi prosеslərdəki roluna görə sovеtlər dönəmində o qədər də önəm kəsb еtməyən
sеçki hüququ müstəqillik illərində tədricən mürəkkəb sahələrarası hüquq normaları komplеksinə, hüquq
institutuna çеvrildi və bu gün ayrıca hüquq sahəsi kimi хaraktеrizə olunması üçün kifayət qədər əsaslar
formalaşmış oldu. Konstitusiyanın müəyyən еtdiyi prinsiplər əsasında sеçkilər siyasi hakimiyyətə gəlməyin
yеganə dеmokratik və hüquqi yolu olmaq statusu qazanmış oldu. Sеçkilər bir tərəfdən хalq hakimiyyətinin
həyata kеçirilməsinin ən gеniş tətbiq olunan bilavasitə forması, dövlət hakimiyyəti və yеrli özünüidarəеtmə
orqanlarının təşkilinin ən dеmokratik üsulu olmaqla yanaşı, digər tərəfdən vətəndaşların subyеktiv hüququ olan
sеçki hüququnun rеalizə olunması vasitəsi, onların hakim siyasətə, dövlət hakimiyyətinə təsir vasitəsi, sеçkili
dövlət hakimiyyəti və yеrli özünüidarəеtmə orqanlarının fəaliyyətinə qiymət vеrmək və təsir еtmək imkanıdır.
Sеçkilər digər bir tərəfdən cəmiyyətin siyasi baromеtridir. Məhz sеçkilər vasitəsilə vətəndaşlar hansı siyasəti
dəstəklədiklərini, cəmiyyəti hansı siyasi qüvvənin idarə еtməsini istədiklərini ifadə еdirlər. (bax: 5; s.28).
Azərbaycan xalqının iradəsi ümumi, bərabər və birbaşa seçkilərdə (bax: 10) və ümumxalq
səsverməsində - referendumda öz əksini tapır. Hər hansı bir vətəndaşı yalnız məhkəmə vasitəsilə seçki
hüququndan məhrum etmək mümkündür.
Ümumi seçki hüququ dedikdə irqindən, milliyyətindən, dinindən,cinsindən, mənşəyindən, əmlak
vəziyyətindən vs. asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları seçmək, seçilmək və referendumda
iştirak etmək hüququ başa düşülür.
Bərabər seçki hüququ :
1) Vətəndaşlar seçkilərdə bərabər əsaslarla iştirak edirlər;
2) Hər bir səsvermə zamanı hər bir vətəndaşın səsi vardır;
3) Vətəndaşların hər bir səsi eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.
Birbaşa seçki hüququ:
1) seçkilərdə namizədlərin lehinə, referenduma çıxarılan məsələnin lehinə və ya əleyhinə şəxsən səs
vermələri;
2) başqa şəxslərin yerinə səs vermələrinin qadağan olunması.
Dünyada çoxlu sayda seçki sistemləri vardır. Seçki sistemlərinin çoxluğu bu sistemlərin cəmiyyətin
bütün siyasi qüvvələrini tam qane etməməsi, bir sistemin digərindən üstün və çatışmayan cəhətlərə malik
olması ilə əlaqədardır. Bu baxımdan ölkələrin siyasi hakimiyyəti, qanunvericilik orqanları daha məqsədəuyğun
hesab etdikləri seçki sistemlərini qəbul edirlər.
Beynəlxalq təcrübədə seçki sistemlərinin iki əsas forması - plüralist majoritar seçki sistemi və
proporsional nümayəndəlik seçki sistemi fərqləndirilir. Lakin bəzi ölkələr seçkilər zamanı, əsasən də
parlament seçkilərində hər iki sistemdən istifadə edirlər ki, bu da qarışıq sistem və ya yarıproporsional sistem
adlandırılır.
Majoritar seçki sistemi. Əsasında əksəriyyət prinsipinin dayandığı majoritar (fransızca «mayorite» «əksəriyyət» deməkdir) sistem tarixən formalaşmış ilk seçki sistemi olmuşdur. Burada mahiyyət ondan
ibarətdir ki, səslərin əksəriyyətini qazanmış namizədlər seçilmiş hesab olunurlar. Plüralist majoritar sistemin
əsasında hamısı qalibə çatır prinsipi dayanır. Majoritar sistem mahiyyətcə sadə və anlaşıqlı olsa da, siyasi
partiyaların güclü olduğu dövlətlərdə bu sistemdən bütün siyasi qüvvələr razı qalmır. Çünki, səslərin nisbi
azlığını alan namizəd (seçicilərin qismən az hissəsinin müdafiə etdiyi) namizədlər kənarda qalırlar.
Majoritar seçki sisteminə birmandatlı seçki sistemi də deyilir. Yəni, ölkə ərazisi müəyyən olunmuş
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deputat yerlərinin sayına uyğun sayda dairələrə bölünür. Hər dairədən isə yalnız bir mandat – daha çox səs
qazananlar qalib müəyyən edilir. Majoritar seçki sisteminin az hallarda çoxmandatlı dairələr üzrə tətbiqi
hallarına da təsadüf edilir (məsələn, ABŞ-da prezident seçkiləri kollegiyasının seçkilərində prezident seçiciləri
siyahılarının rəqabətdə olduğu ştatlar və federal dairə çoxmandatlı seçki dairələridir).
Majoritar sistemə rəğbətin köklərini yalnız tarixdə axtarmaq düzgün olmazdı, bunun daha rasional izahı
var. Majoritar sistem parlamentdə çoxluq təşkil edən partiyaya öz proqramını həyata keçirməyə imkan verir.
Bu sistem hökumətin səmərəli fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradır. (bax: 11)
Proporsional seçki sistemi. Konstitusion quruluşun formalaşmağa başladığı ilk vaxtlarda siyasi
birliklərin proporsional təmsilçiliyi ideyaları irəli sürülməyə başlamışdı. Bu qaydaya görə, həmin birliklərin
qazandığı mandatların sayı onların namizədlərinə verilmiş səslərin sayına uyğun gəlir. Belə bir ideyanı Böyük
fransız inqilabının görkəmli xadimlərindən olmuş Lui Sen-Jüst 1793-cü ildə Fransa konventində irəli
sürmüşdü. XIX əsrin 40-cı illərində proporsional seçki layihələrini amerikalı Tomas Cilpin və isveçrəli Viktor
Konsideran təklif etmişdilər. Proporsional sistem ilk dəfə 1889-cu ildə Belçikada tətbiq olunmuşdur. XX əsrin
başlanğıcında bu sistemin 152 növü fərqləndirilirdi. Hal-hazırda ondan 60 ölkədə istifadə olunur. Proporsional
sistem də nöqsanlardan azad deyildir.
Bu sistemin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, hər bir siyasi partiya parlamentdə və ya digər nümayəndəli
orqanda onun lehinə səs vermiş seçicilərin sayına proporsional sayda mandat əldə edir. Proporsional
nümayəndəlik sistemi seçkilərdə bu və ya digər partiyaya verilmiş səslərin miqdarı ilə bu partiyanın parlamentdə alacağı yerlərin (mandatların) miqdarı arasında mümkün qədər tam uyğunluğa nail olmaq üçün
yaradılmış seçki sistemidir. Başqa sözlə, mandatlar verilən səslərin paylı bölgüsünə əsasən müəyyən edilir,
yəni hər bir partiyaya verilən səslərin miqdarı ilə parlamentdə tutduğu yerlərin sayı uyğun gəlir. Məsələn 30%
səs toplamış partiya parlamentdə yerlərin 30%-ni əldə edir. Bu sistem verilən səslərin itməməsi baxımından
cəlbedici görünür. Proporsional seçki sistemi hətta nisbətən kiçik partiyalar üçün də təmsilçiliyi təmin edir. Bu
isə parlamentli və ya qarışıq idarəçilik formasında hökumətin formalaşdırılması, sonradan isə onun fəaliyyəti
sahəsində mürəkkəb problemlər yaradır. Problemlər əsasən heç bir partiyanın və ya partiyalar koalisiyasının
parlamentdə möhkəm mütləq əksəriyyətə malik olmadıqları vəziyyətdə meydana çıxır, proporsional sistem isə
məhz belə vəziyyətin alınmasına zəmin yaradır. Bu, həmin sistemin nöqsanlarından yalnız biridir. Bu sistem
parlamentdə ədavətdə olan və rəqabət aparan çoxlu sayda partiyaların olmasına şərait yaradır ki, bu da koalision çoxluğun formalaşdırılması işini çətinləşdirir. Hətta bu cür koalisiya yarandıqda belə onun sabitliyinə
ümid az olur. Nəticədə hökumətin effektivliyi kəskin şəkildə aşağı düşür. Siyasi partiyaların daxili demokratik
quruluşu və idarəetməsi bir qayda olaraq qanunlarla tənzimlənmədiyindən proporsional seçki sistemi partiyanın dar hakim dairəsi üçün əlverişli olur və sıravi partiya üzvlərinin, partiya elektoratının siyasətdən uzaq
düşməsinə gətirib çıxarır.
Proporsional sistem yalnız çoxmandatlı seçki dairələrində tətbiq oluna bilər. Qeyd etmək lazımdır ki,
dairə böyük olduqca daha yüksək proporsionallıq dərəcəsi əldə etmək mümkün olur. İsraildə 18 yaşına çatmış
şəxslər səs vermə hüququ əldə edirlər. 21 yaşı tamam olmuş şəxslər isə Knessetə (parlamentinə) seçkilərdə öz
namizədliklərini irəli sürə bilərlər. (bax: 8) İsrail parlamentinə seçkilərdə bütün ölkə ərazisi bir dairəni təşkil
edir və 120 deputatdan ibarət olan İsrail Knesseti (parlamenti) bu yolla seçilir. Daha iri ölkələrdə ölkəni seçki
dairələrinə bölmədən keçinmək mümkün deyil. Lakin proporsional sistem üzrə seçkilər üçün seçki dairələri
yaradıldığı halda bu dairələr çox böyük olur və onların hər birindən adətən onlarla deputat seçilir. Seçki bülletenində heç də hər bir partiyadan və ya partiyalar blokundan olan namizədlərin siyahısı çap olunmur, burada
yalnız siyahının adı və onun qrafik simvolu və bir neçə liderin soyadı qeyd olunur. Siyahı partiyanın rəhbərliyi
tərəfindən tərtib edilir, seçici isə yalnız partiyaya səs verir. Bu seçki sisteminin qüsurlarını azaltmaq üçün bir
çox ölkələrdə ona müəyyən düzəlişlər edirlər.
Mandatların proporsional bölüşdürülməsi üçün daha çox seçki kvotası və bölənlər metodundan istifadə
olunur. Seçki kvotası bir namizədin seçilməsi üçün zəruri olan səs minimumudur. O, müxtəlif qaydada
müəyyən edilir. 1855-ci ildə ingilis barristeri (yüksək ixtisaslı vəkil) Tomas Her sadə “x:u” düsturu üzrə
müəyyən edilən kvotanı təklif etmişdir. Burada x-səslərin, u-isə mandatların sayıdır. Kvota müəyyən edildikdən sonra hər bir partiyanın topladığı səslər bu kvotaya bölünür və bölünmədən alınan tam ədədlər hər
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partiyaya neçə mandat düşdüyünü göstərir. Lakin bu düsturun belə bir nöqsanı var: tez-tez böyük səs qalıqları
və bölüşdürülməyən mandatlar qalır. Buna görə də məxrəcə bir, iki, üç və s. vahidlər artırmaq yolu ilə Herin
kvotasını təkmilləşdirməyə başladılar. 1868-ci ildə başqa bir ingilis barristeri Henri Drup və Bazel Universitetinin professoru Eduard Hogenbax-Bişof tərəfindən təklif edilən kvotalar daha çox populyarlıq qazandı. Drupun kvotası “{x:(u+1)}+1”, Hogenbax Bişofun kvotası isə “x:(u+1)” düsturu ilə müəyyən edilir. Bu kvotalardan istifadə edərkən Herin kvotasının tətbiqi zamanında olduğundan xeyli dərəcədə artıq mandatı dərhal
paylaşdırmaq mümkün olur. (bax: 11)
Bölənlər metodu dərhal bütün mandatları seçki dairəsində və ya bütün ölkə üzrə paylaşdırmağa imkan
verir. Onun mahiyyəti hər bir namizədlər siyahısı üzrə alınmış səsləri müəyyən bölənlər seriyasına ardıcıl
olaraq bölməkdən ibarətdir. Bu bölənlər müxtəlif cürdür. Məsələn, 1882-ci ildə Gent Universitetinin
professoru Viktor dOndt sadəcə olaraq 1-dən başlamaqla tam ədədlər ardıcıllığına bölməyi təklif edirdi. İri
partiyalar üçün daha sərfəli olan bu metod bir çox ölkələrdə (Almaniya, Argentina, Belçika, Polşa və s.) qəbul
edilmişdir.
İtaliyalı tədqiqatçı İmperialli də tam ədədlər ardıcıllığına, lakin ikidən başlamaqla bölməyi təklif edirdi; əslində
bu, dOntun metodunun bir variantıdır. 1910-cu ildə fransız alimi A.Sent-Laqüe tək ədədlərə (1-ə, 3-ə, 5-ə və
s.) bölmək ideyasını təklif etdi. Bu metod, məsələn, Latviyada tətbiq olunmuşdur. Bir sıra ölkələrdə (məsələn,
Bolqarıstanda) Sent-Laqüe metodunun mötədil və ya uyğunlaşdırılmış variantı tətbiq edilir. Bu varianta görə
birinci bölənlər 1 və 4, sonrakılar isə 3, 5, 7 və digər tək tam ədədlərdir. Danimarka metoduna görə sonrakı
bölən əvvəlkindən 3 vahid böyükdür: 1, 4, 7, 10 və s. Bölmə aparıldıqdan sonra mandatlar payına daha böyük
qismət düşən partiyalara verilir.
Dünya təcrübəsinə əsaslanaraq bəzi müəlliflər "seçki sistemləri"ni üç əsas kateqoriyada qruplaşdırırlar:
plüralist-majoritar sistemlər, proporsional nümayəndəlik sistemləri, yarıproporsional sistemlər, (qarışıq
seçki sistemi). (bax: 4). Hər seçki sisteminin özünün də növlərini qeyd edirlər.
Misal olaraq göstərmək olar ki, "Hamısı qalibə çatır" sistemi plüralist - majoritar sisteminin dörd
növündən biridir.
Onunla yanaşı, majoritar sistemin tərkibi sayılan həm də preferensial səsvermə kimi tanınan alternativ
səsvermə və Fransada tətbiq edilən iki turluq sistem də mövcuddur. Alternativ səsvermə sistemindən yalnız
Avstraliyada ( və bir də azacıq dəyişilmiş şəkildə Sakit okean bölgəsində Nauru ada - dövlətində) istifadə
olunur.
Namizədlər birmandatlı dairələr üzrə seçilir ("Hamısı qalibə çatır"-da olduğu kimi), lakin ondan fərqli
olaraq seçicilər öz rəğbətlərinə uyğun şəkildə namizədləri bir növ sıraya düzürlər (namizədlər ieraxiyası):
siyahıda birinci yeri tutana 1 bal, ikinci yer tutana 2 bal verilir və s.
Namizədlərdən heç biri səs əksəriyyətinə nail ola bilmədikdə, ən az səs toplamış namizəd sıradan çıxır
və o vaxta qədər beləcə davam edir ki, namizədlərdən hansısa biri səslərin 50 faizini toplamış olsun və onda
təkrar hesablama zamanı namizədə verilmiş "ikinci yerlərin" cəmi nəzərə alınır. Fransada tətbiq edilən "iki
turluq" sistem analoji nəticənin əldə olunmasına yönəlib. O da, Alternativ səsvermə sistemi də "Hamısı qalibə
çatır" sisteminin potensial qüsurunu aradan qaldırmağa imkan yaradır; həmin qüsur ondan ibarətdir ki, bir
mandata iki namizəd iddia etdikdə, qələbə gözlənilmədən elə bir namizədə çatır ki, seçicilərə seçim etmək
hüququ verilsə idi, onu hökmən rədd edərdilər. Alternativ səsvermə sistemi seçicilərə bu cür imkan yaradır.
Proporsional nümayəndəlik sistemi üç qrupa bölünür. Bunların arasında ən geniş yayılanı - siyahılı
sistemdir ki, onun tətbiqi halında seçicilər namizədləri siyasi partiyaların verdiyi siyahıdan seçirlər; seçicilərin
sayı bu və ya digər namizədin təmsil etdiyi partiyaya verilmiş səslərin sayına (faiz nisbətində) tam uyğun
olur. Almaniyada, İtaliyada və bu yaxınlarda Yeni Zellandiyada qəbul edilmiş sistem namizədlərin bir
hissəsinin milli siyahı üzrə, yəni proporsional nümayəndəlik əsasında, bir hissəsinin isə birmandatlı dairələr
üzrə seçilməsini nəzərdə tutur. "Siyahı"lı sistemin tərəfdarları sübut etməyə çalışırlar ki, bu sistem
Proporsional nümayəndəliyə xas olan proporsional nümayəndəliyi təmin edir və eyni zamanda, parlament
əksəriyyətinin formalaşdırılmasının öhdəsindən Proporsional nümayəndəlikdən yaxşı və "Hamısı qalibə
çatır" qədər "bacarıqla" gəlir.
Proporsional nümayəndəlik sisteminin politoloqlar tərəfindən bəyənilən, lakin nadir hallarda tətbiq
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edilən (İrlandiya istisna olmaqla, orada bu sistem 1921-ci ildən işlədilir) növlərindən biri - "bir keçici səs"
(BKS) sistemidir. Alternativ səsvermədə olduğu kimi burada da seçicilər hər bir namizədin reytinqini müəyyən
edirlər, fərq isə bundadır ki, bu sistem çoxmandatlı dairələrdə tətbiq edilir. Səslərin özünəməxsus hesablanma
metodunu tətbiq edən BKS ən yüksək reytinqə malik olan namizədlərin çoxmandatlı dairələrdə yer almasına,
habelə bu yerlərin proporsional bölgüsünə təminat verir. İrlandlar öz sistemlərindən razı qalsalar da, görünür o,
mürəkkəbliyi səbəbindən başqa yerlərdə münasib sayılmamışdır. Seçki sistemləri barədə mükəmməl elmi
mənbələrdən hesab olunan "Beynəlxalq seçki sistemləri haqqında məlumat kitabı"nda (müəllifləri Endryu
Reynolds, Ben Reylli və Andrew Ellis . dir) doqquz sistem və onların hər birindən doğan nəticələr təsvir
edilmiş, habelə "seçki sistemlərini işləyib hazırlayanlar üçün" faydalı tövsiyələr verilmişdir. (bax: 7: s.28).
Bu cür çoxsaylı seçki sisteminin mövcudluğu faktının özü aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir:
birincisi, əgər demokratik ölkədə mövcud olan seçki sistemi onun vətəndaşlarının tələbatlarına cavab
vermirsə, onlar həmin sistemi başqası ilə əvəz edə bilərlər;
ikincisi, seçki sistemi mövcud ölkənin tarixi, ənənəvi, mədəni və s. xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq
qurulur;
üçüncüsü, ölkə yeni seçki sistemini qəbul etmək (və ya köhnəsinə toxunmamaq) məsələsini həll
etməzdən öncə bütün alternativ variantlar təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən diqqətlə təhlil edilməlidir.
Parlamentə seçkilər zamanı namizədlərdən heç birinin səs çoxluğuna 50 faiz (50 faiz üstəgəl bir səs) nail
olmadığı seçki dairələrində təkrar seçkilər keçirilir. İkinci turda qeydə alınmış bütün seçicilərin səslərinin 12
faizdən çoxunu toplamış namizədlər iştirak edirlər. Bu sistem zamanı, birinci turda mandata yiyələnmək üçün
yetərincə səs toplamış kiçik partiyalar adətən iki əsas rəqibdən birinə qoşularaq tərəfdarlarını ona səs verməyə
çağırır. Almaniyada Bundestaq deputatlarının bir yarısı "Hamısı qalibə çatır" sistemi üzrə, digər yarısı isə
Proporsional nümayəndəlik sistemi üzrə seçilir. Bu variant cüzi dəyişikliklərlə İtaliyada və Yeni Zellandiyada
da tətbiq edilir.
İsveçrə, öz siyasi sistemini çoxmillətli əhalisi olan ölkənin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırmaq üçün icra
hakimiyyətinin kollektiv orqanını yaradıb. Bu təşkilat parlament tərəfindən dörd il müddətinə seçilən
müşavirədən ibarətdir. "Qocaman demokratiya" ölkələri arasında bu variant özünə görə yeganə olaraq
qalmaqdadır.
Qarışıq seçki sistemləri. Bir sıra ölkələrdə ayrı-ayrı sistemlərin üstünlüklərini birləşdirmək və onların
nöqsanlarından azad olmaq və ya bu nöqsanları əhəmiyyətli dərəcədə yumşaltmaq məqsədilə majoritar və
proporsional sistemlərin bəzi elementlərini özündə birləşdirmiş qarışıq seçki sistemləri tətbiq edilir. Məsələn,
Almaniyada qarışıq sistemdən Bundestaqa seçkilərdə istifadə olunur. Bundestaq deputatlarının yarısı bütün
ölkəni əhatə edən təkmandatlı seçki dairələrində nisbi çoxluqlu majoritar sistem üzrə seçilir. Deputatların digər
yarısı çoxmandatlı seçki dairələri rolunu oynayan alman torpaqları (federasiya subyektləri) üzrə siyasi
partiyaların irəli sürdükləri namizəd siyahıları əsasında 5 faizlik məhdudiyyət həddi və daha çox qalıq
qaydasına əsasən proporsional təmsilçilik prinsipinə uyğun seçilir. Oxşar sistem Bolqarıstanda da mövcuddur,
lakin bu, alman sistemindən onunla fərqlənir ki, təkmandatlı seçki dairələrində birinci turda daha çox səs
toplamış iki namizəd arasında ikinci turun keçirilməsini nəzərdə tutan mütləq çoxluqlu majoritar sistem tətbiq
olunur. İtaliyada hazırda Parlamentin hər iki palatasının tərkibinin dörddə üçü nisbi çoxluqlu majoritar sistem
üzrə təkmandatlı seçki dairələrində, dörddə biri isə əvvəlki proporsional sistem üzrə, lakin dörd faizlik hədlə
seçilir. Gürcüstanda parlamentdə olan 235 yerin 150-si plüralist – majoritar, 85-i isə proporsional
nümayəndəlik seçki sistemi ilə formalaşdırılır. Ukrayna parlamentində olan 450 yerdən 250-ə seçkilər plüralist-majoritar, 200 yerə isə proporsional nümayəndəlik seçki sistemi üzrə aparılır.
Bu sistemdən Rusiya Federasiyasında da istifadə olunur. Belə ki, dövlət dumasına seçkilərdə deputat
yerlərinin sayı bərabər bölüşdürülür. Proporsional seçkilərdə 5%-dən artıq səs toplayan partiyalar Dövlət
Dumasında təmsil olunma hüququ qazanır. (bax: 3; s.46).
Azərbaycan Respublikasında Milli Məclisinə birinci (1995-ci il) və ikinci çağırışda (2000-ci ildə)
seçkilər qarışıq sistem üzrə keçirilmişdir. 125 deputatdan 100-ü majoritar sistem, 25-i isə proporsional
nümayəndəlik sistemi üzrə seçilmişdir. 2002-ci ildə keçirilən ümumxalq səsverməsində proporsional sistem
ləğv edildi. Əlbəttə, bu heç də proporsional nümayəndəlik sistemindən tamamilə birdəfəlik imtina deyil.
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Hazırda siyasi partiyaların mövcud durumunda seçkilərin majoritar qaydada keçirilməsi məntiqlidir. Gələcəkdə
siyasi partiyaların daha da inkişaf edəcəyi və siyasi mədəniyyətin daha da güclənəcəyi bir zamanda proporsional sistemin bərpası məqsədəuyğun hesab edilə bilər.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 3-cü maddəsinə əsasən ölkə Konstitusiyasının qəbul
edilməsi yalnız ümumxalq səsverməsi - referendum yolu ilə mümkündür. Konstitusiyanın 95-ci maddəsinin I
hissəsinin 18-ci bəndinə və 109-cu maddəsinin 18-ci bəndinə uyğun olaraq referendum keçirilməsinə dair qərar
müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi və ya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən qəbul edilir. (bax: 1). Ən azı üç yüz min aktiv seçki hüququna malik olan Azərbaycan Respublikası
vətəndaşı Azərbaycan Respublikası Prezidentinə və ya Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə
referendumun keçirilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi təklifi ilə müraciət edə bilər. (bax: 2).
Dünyada hansı ölkələrin hansı seçki sistemlərini istifadə etdiyini təyin etmək üçün 1998-ci ildə 211 ölkə
arasında edilən araşdırma nəticələrinə görə; 113 ölkə majoritar sisteminin bir növünü, 76 ölkə proporsional
sisteminin bir növünü, 22 ölkə də isə majoritar və proporsional sistemlərinin birlikdə istifadə etdikləri aşkar
olunmuşdur. (bax: 6; s.115).
Məqalənin yekununda bu nəticəyə gəlmək olar ki, beynəlxalq seçki sistemlərini elmi cəhətdən
araşdıraraq, onun ən mükəmməl modelini Azərbaycanda keçirilən seşkilərdə tətbiq etmək və öz növbəsində
bizim seçkilər zamanı əldə etdiyimiz müsbət reformları təbliğ etməklə beynəlxalq seçki sisteminin inkişafına
töhfə verə bilərik.
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DÖVLƏTİN ƏRAZİ-SİYASİ QURULUŞU SİSTEMİNDƏ
FEDERASİYALARIN YERİ VƏ ROLU
Dövlətin ərazi-inzibati quruluşuna görə federasiyaların yaranması müxtəlif yollarla baş vermişdir.
Onlardan bəziləri müstəqil dövlətlərin ittifaqı, birliyi əsasında, bəziləri isə faktiki olaraq (lakin hüquqi yox) bir
sıra dövlətçilik əlamətlərinə malik olan dövlət qurumlarının və ya siyasi vahidlərin birləşməsi və ittifaqa daxil
olması əsasında yaranmışdır.
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МЕСТО И РОЛЬ ФЕДЕРАЦИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ
УСТРОЙСТВЕ ГОСУДАРСТВА
По административно-территориальному делению образование федераций происходит разными
способами. Одни возникают в результате объединения независимых государств, другие же в результате объединения фактических (но не юридических) государственных устройств и политических единиц.
Ключевые слова: государство, административно-территориальное деление, федерация, государственное устройство.
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THE ROLE OF THE TERRITORIAL-POLITICAL STRUCTURE
OF THE FEDERATION SYSTEM
The emergence of the territorial-administrative structure of the state federations have taken place in different ways. Some of them union of independent states, on the basis of consensus, while others actually (but not
legal), which features a number of state government agencies or political units formed the basis of the combination of Union.
Keywords: state, federal, union status
“Federasiya” termini latın sözü “federaedən” yaranmışdır ki, onun da mənası “birləşdirmək”, “ittifaqla
möhkəmləndirmək” deməkdir. Bu mürəkkəb dövlətdir. Bütövlükdə və ya əsasən inzibati-ərazi vahidlərindən
ibarət olan unitar dövlətdən fərqli olaraq federasiyaların tərkibində üzv-dövlətlər və ya dövlət qurumları vardır.
Bu subyektlər müxtəlif adlar altında nəzərdən keçirilir. ABŞ və Hindistanda ştatlar, Avstraliyada və
Almaniyada torpaqlar, Pakistan və Kanadada əyalətlər, İsveçrədə kantonlar və s. Bunlar ümumi şəkildə
federasiya subyektləri kimi nəzərdən keçirilir. Bəzən dövlətin belə subyektləri ilə yanaşı qeyri-subyektləri də
olur. Bu sıraya federal-dairə öz ətraf əraziləri ilə birlikdə paytaxt (ABŞ-da paytaxt Vaşinqtonla birlikdə
Kolumbiya dairəsi, Braziliyada paytaxt Braziliya, Nigeriyada Abuca federal dairəsi və s.). Həmçinin federal
ərazilər (məsələn, ABŞ-da Quam adası), bunlardan əlavə federal mülklər də mövcuddur. Belə mülklərə misal
olaraq adətən məskunlaşmamış və ya tez-tez dəyişən sakinlərin mayak və meteroloji xidmət işçilərinin və s.
yaşadığı sahilyanı adaları göstərmək olar. ABŞ-da həmçinin assosiativ dövlətlər – Puerto-riko, Marşal Adaları
Respublikası, Mikroneziya Birləşmiş Ştatları, Palay Respublikası da vardır. Qeyd etmək lazımdır ki,
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federasiyalarda qeyri-subyektlərin sayı çox deyildir (3, səh. 76).
Adətən federasiya subyekti olmayan tərkib hissələrin konstitutsiyaları olmur. Bəzən isə onların yerli
parlamenti yaradılır (məsələn, Hindistanda), bu parlamentlər hətta yerli qanunlar qəbul edir. Bu qanunların
təsdiqi təyin olunan qubernator tərəfindən təsdiq edilməlidir. Bu parlament əsasən qubernator yanında
məsləhətçi orqan kimi fəaliyyət göstərir. Mülklər bütünlükdə federal orqan tərəfindən idarə olunur. Assosiativ
dövlətlər isə nəzəri cəhətdən müstəqil olsa da, onların müdafiəsinə və xarici əlaqələrinə görə ABŞ höküməti
məsuliyyət daşıyır, onlar özləri heç bir xarici-siyasi fəaliyyət həyata keçirmir. Lakin Palay Respublikası,
Mikroneziya Birləşmiş Ştatları və Marşal Adaları Respublikası BMT-nin üzvüdürlər. Federasiyanın qeyrisubyektləri nadir istisnalarla, parlamentin yuxarı palatasında təmsil olunmur. ABŞ-da qeyri-subyektlər
parlamentin aşağı palatasında məşvərətçi səs hüququ ilə bir nümayəndə göndərirlər.
20-ci əsrin sonlarında dünyada dünyada 25 federativ dövlət qeydə alınmışdır. Federativ dövlətlər birbirindən müxtəlif parametrlərə görə - ərazisinə, əhalinin sayına, millət tərkibinə, linqivistik cəhətinə və s.
fərqlənirlər. Federasiyaların əksəriyyəti ərazisinə görə iri və orta dövlətlər hesab olunur. Statistik məlumatlar
göstərir ki, dünya əhalisinin üçdə birinə qədəri federasiyalarda yaşayır. Onların arasında iqtisadi cəhətdən
qüdrətli ölkələr (Almaniya, ABŞ, Kanada), yüksək inkişaf etmiş kiçik dövlətlərlə (Avstriya, Belçika, İsveçrə
və s.) yanaşı, sənayesi çox zəif inkişaf etmiş (Nigeriya) və ya ümumiyyətlə, geridə qalmış (Komar Adaları)
dövlətləri də vardır.
Federasiyaların yaranması müxtəlif yollarla baş vermişdir. Onlardan bəziləri müstəqil dövlətlərin
ittifaqı, birliyi əsasında, bəziləri isə faktiki olaraq (lakin hüquqi yox) bir sıra dövlətçilik əlamətlərinə malik
olan dövlət qurumlarının və ya siyasi vahidlərin birləşməsi və ittifaqa daxil olması əsasında yaranmışdır. Bir
çox federasiyalar dövlət hakimiyyət aktları ilə “yuxarıdan” yaradılmışdır.
Birinci qrup federasiyalar ittifaq federasiyaları və ya müqavilə federasiyaları adlandırılır. Belə
federasiyalarda ikiqat suverenlik, yəni federasiyaların və onun subyektlərinin suverenliyi konsepsiyası
yaranmışdır. Belə federasiyaların adətən öz konstitutsiyası və öz vətəndaşlığı olur. Subyektlərin sərhədləri
onların razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz.
İkinci qrup federasiyalar muxtariyyat federasiyaları və ya konstitutsiya federasiyaları hesab olunur.
Belə federasiyaların subyektləri suverenliyə malik deyildir (məsələn, Meksikada ştatların daxili suverenliyi
haqqında konstitutsiya müddəaları yalnız onlar tərəfindən daxili məsələlərin müstəqil həllini nəzərdə tutur).
Çox vaxt onların öz konstitutsiyaları olmur, onların sərhədləri bəzən mərkəzi orqanların (parlamentlərin)
aktları ilə dəyişdirilir. Bu zaman subyektlərin fikirləri dinlənilir, lakin bu məşvərətçi xarakter daşıyır.
Federasiyaların göstərilən bu iki qrupa bölünməsi şərti xarakter daşıyır.
Muasir siyasi ədabiyyatda dualist və kooperativ federasiyalar da fərqləndirilir. Federalkizmin bu iki
tipini tədqiqatçılar Amerikan federalizminin xarakterik xüsusiyyəti kimi nəzərdən keçirirlər. Lakin qeyd etmək
lazımdır ki, federalizmin dualist konsepsiyası çoxdan ABŞ-ın özündə də tənqidə məruz qalır. Çünki artıq o,
Amerikan fedralizminin reallıqlarını əks etdirmir. Dualist federalizm tədricən kooperasiya federalizmi
konsepsiyasına qarışır. Kooperativ federasiya konsepsiyası federasiya və subyektlər arasında əməkdaşlığı və
qarşılıqlı əlaqəni şərtləndirir. Belə federalizm şaquli və üfüqi əməkdaşlığı formalaşdırır.
Quruluşuna görə də federasiyalar simmetrik və assimmetrik federasiyalara bölünür. Simmetrik
federasiyaların tərkibinə yalnız eynistatuslu subyektlər daxildir. Belə federasiyalara misal olaraq, Avstriyanı,
Almaniyanı, BƏƏ-ni göstərmək olar. Belə federasiyaların tərkibinə qeyri-subyektlər, federal torpaqlar, mülklər
və s. yoxdur. Simmetrik federasiya subyektlərinin tam bərabərliyini onların eyni status və səlahiyyətlərini
nəzərdə tutur. Əslində belə federasiyaların özündə də tam simmetriklik yoxdur. Belə ki, simmetrik hesab
olunan AFR-də torpaqlar yuxarı palatada eyni dərəcədə təmsil olunmur. Konstitutsiyanın 4-cü bölməsinə
müvafiq olaraq hər əyalətin ən azı üç, əhalisi iki milyondan çox olan əyalətlərin dörd, əhalisi altı milyondan
çox olan əyalətlərin isə beş səsi vardır. Hər torpaq malik olduğu səs miqdarında təmsilçi göndərə bilər. Hər
əyalətin səsləri vahid səs olaraq yalnız iştirak edən üzvlər, ya da onların əvəzçiləri vasitəsilə verilir. BƏƏ-də
isə əmirliklər məşvərətçi Milli Məclisdə eynitəmsilçiliyə malik deyillər və s. (8.səh25).
Dünyada mövcud olan federasiyaların üçdə birində qeyri-subyektlər, xüsusi ərazi qurumları vardır.
Federasiyaların çoxunda assimmetriyanın hüquqi olmasa da, müəyyən faktiki ünsürlərə rast gəlinir. Assimetrik
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federasiyalarda subyektlərlə yanaşı qeyri-subyektlər də olur. Məsələn, Kanadada əlavə ərazilər və əyalətlər,
ABŞ-da assosiativ dövlətlər vardır. Assimmetrik federasiyalar yalnız subyektlərdən də ibarət ola bilər, lakin bu
subyektlər müxtəlif statusa və hüquqa malik ola bilərlər. Buna misal olaraq, Rusiya Federasiyasını göstərmək
olar. Çünki Rusiya Federasiyasının subyektləri hamısı eyni statusa malik deyil. Hər bir simmetrik və
assimmetrik federasiyalar özündə müsbət və mənfi məqamları birləşdirir.
Siyasi ədəbiyyatda həmçinin inteqrasiya olunmuş və devolyusiya olunmuş federasiyalar fərqləndirilir.
İnteqrasiya olunmuş federasiyalarda tərkib hissələrinin xüsusiyyətləri saxlanılmaqla mərkəzləşmə dərəcəsi
yüksəlir. Devolyasiya olunmuş federasiyalarda isə federasiyanın müxtəlif subyektlərinin xüsusiyyətlərini
daha çox nəzərə almaq meyli üstünlük təşkil etməkdədir. Ona görə də ayrı-ayrı subyektlərin statusu eyni
olmaya da bilər. Adətən birinci qrup federasiyalar mərkəzləşdirilmiş, ikinci qrup federasiyalar isə
mərkəzsizləşdirilmiş federasiyalar hesab olunur.
Muasir siyasi elmdə və konstitutsiya təcrübəsində federasiyanın quruluşuna üç müxtəlif yanaşma
mövcuddur:
1. Milli ərazi;
2. Ərazi;
3. Kompleks ərazi. (12.səh.124).
Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda onlardan heç biri təmiz şəkildə tətbiq olunmur və həmişə bir neçə
amildən istifadə olunur. Deməli, daha çox kompleks yanaşma ünsürləri mövcuddur. Bəs bu ünsürlərdən
hansına daha çox üstünlük verilə bilər?
Federasiyaların əksəriyyəti ərazi əlaməti üzrə qurulmuşdur. Belə federasiyalara misal olaraq – AFR,
Meksika, Braziliya, ABŞ, İsveçrə və b. göstərmək olar.
Markisist-Leninçi federalizm konsepsiyasında federasiya yaradılmasının milli-ərazi prinsipinə üstünlük
verilmişdir. Bu o demək idi ki, federasiyalar milli əlamət üzrə bu və ya digər etnik qrupun yığcam yaşadığı
ərazilərdə yaradılmalıdır. Milli-ərazi prinsipi 1991-ci ildə parçalanmış keçmiş Yuqaslaviya federasiyasının,
habelə 1993-cü il yanvarın 1-dən iki dövlətə - Çexiya və Slovakiyaya ayrılmış, Çexoslavakiyanın əsasını təşkil
etmişdir. Sovetlər ittifaqı da milli-ərazi prinsipi əsasında qurulmuşdur.
Hazırda elmdə və konstitutsiya təcrübəsində çox vaxt kompleks-ərazi əlamətinə üstünlük verilir.
Həmin yanaşmaya görə milli amil nəzərə alına bilər. (məsələn, Belçikada olduğu kimi). Bununla yanaşı, bütün
digər tarixi, iqtisadi, coğrafi və s. amillərdən də istifadə oluna bilər. (məsələn, Hindistanda, Pakistanda,
Malayziyada olduğu kimi) və s.
Elmi ədəbiyyatda və konstitutsiya hüququnda federasiya subyektlərinin hüquqi statusu, onların
sesessiyası problemi də nəzərdən keçirilir. Adından göründüyü kimi federativ dövlətlərin ərazisinin əksər
hissəsini federasiya subyektləri təşkil edir. Çox vaxt federasiya subyektlərinin öz konstitutsiyaları olur (ABŞda və Meksikada bütün ştatların, Tanzaniyada yalnız Lənzibarın konstitutsiyası, Hindistanda Camu və Kəşmir
ştatının isə konstitutsiya qanunu vardır). Lakin Kanada və Pakistanın əyalətlərinin, Venesuellanın ştatlarının
konstitutsiyası yoxdur. Muxtariyyətdən fərqli olaraq, federasiya subyektləri konstitutsiyalarını özləri qəbul edir
və onların mərkəzi orqanlar tərəfindən təsdiqinə ehtiyac yoxdur. Bu yalnız konstitutsiyası olan subyektlərə
aiddir. Federasiya subyektləri həmçinin özlərinin yerli parlamentini yəni qanunverici orqanlarını yaradırlar. Bu
orqanlar birpalatalı və ikipalatalı ola bilər. Belə parlamentlər dövlətin subyektinin bir hissəsində, birpalatalı
digərində ikipalatalı da ola bilər. Bun amisal olaraq, Hindistanı göstərmək olar. Subyektlərin parlamentləri
yerli əhəmiyyətli qanunlar qəbul edirlər. İsveçrədə bəzi kiçik kantonlarda qanunlar xalq yığıncaqları tərəfindən
qəbul edilir.
Federasiya subyektlərinin öz hökümətləri olur, adətən onun başçısı qubernator, baş nazir olur. Ştatların
federal məhkəmələrlə paralel fəaliyyət göstərən və ali məhkəmə də daxil olmaqla öz məhkəmə sistemi ola
bilər. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, bir çox federasiyalarda əyalətlərin öz məhkəmə sistemi olmur
(məsələn, Kanadada subyektlərin məhkəmə sistemi yoxdur).
Federasiya subyektlərinin öz vətəndaşlığı da ola bilər, bu həmin ölkənin qanunvericiliyində də öz əksini
tapır. ABŞ-da bütün ştatların öz vətəndaşlığı vardır. Bunun əksi olaraq, Hindistanın və Pakistanın
subyektlərinin öz vətəndaşlıqları yoxdur. Bəzən federasiya subyektlərinin öz simvolları (gerbi, paytaxtı,

646

bayrağı) olur. Keçmiş SSRİ-də subyektlərin belə simvolları mövcud idi. Hələ Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində
olarkən öz bayrağı, gebi, himni, paytaxtı və digər atributları mövcud idi. (8.səh.66).
Bəzən federasiya subyektləri Xarici İşlər Nazirliyinin icazəsi ilə digər dövlətlərdə öz nümayəndəliklərini
yaradırlar. Lakin bu nümayəndəliklər siyasi deyil, yalnız iqdisadi və mədəni xarakterli vəzifələri yerinə
yetirirlər.
Federasiya subyektləri federal parlamentin yuxarı palatasında təmsil olunurlar. Bu palata subyektlərin
mənafelərini ifadə edən xüsusi orqan hesab edilir. Onlar bu palatada ya bərabər, ya da qeyri-bərabər səviyyədə
təmsil olunurlar. ABŞ-da hər ştatdan 2 senator olmaqla 6 illik bir müddət üçün seçilən senatorlardan ibarətdir.
Braziliyada isə hər ştat 3 senatorla təmsil olunur. Almaniyada hər torpaqdan əhalinin sayı nəzərə alınmaqla 3dən 6-ya qədər, Hindistanda isə hər ştatdan 1-dən 34-ə qədər nümayəndə seşilir.
Tanzaniyada belə təmsilçilik yoxdur. Orada parlament bir palatalıdır və subyektlərin qanunverici
orqanda təmsil olunmasının fərqli qaydası mövcuddur. BƏƏ-də seçkili parlament olmasa da, hökümət yanında
əmirliklərin müxtəlif qaydada təmsil olunduğu birpalatalı məşvərətçi məclis fəaliyyət göstərir.
Ştatlar bəzən öz əlaqələndirici orqanlarını da yarada bilər. (Ştatların hökümət başçıları şurası,
legislatorların – ştatların qanunverici orqanlarının milli assosiasiyası), bəzən isə bir neçə ştat iri iqtisadi
rayonlarda birləşir. Bu rayonlar öz siyasi orqanlarını yaratmır, lakin ayrı-ayrı iqtisadi proqramlar üzrə müxtəlif
növ iqtisadi komitələr təşkil edir.
Hazırda konstitutsiya hüququ subyektlərinin federasiya tərkibindən çıxmaq hüququnu tanımır, yalnız
federasiya tərkibində öz müqqədəratını təyin etmək hüququ ilə tanınır.
Federasiya subyektləri müəyyən idarəetmə predmetinə malik olduğunda federativ dövlətlərin
konstitutsiayları federasiya və onun subyektlərinin idarəetmə formalarını bölür. Belə bölgünü bir neçə üsulları
mövcuddur. Bunların arasında dörd ünsürün müxtəlif uzlaşması durur:
1. federasiyanın müstəsna səlahiyyətləri;
2. subyektlərin müstəsna səlahiyyətləri;
3. federasiya və subyektlərin birgə səlahiyyətləri;
4. qalıq səlahiyyətlər.
Federasiya və onun subyektlərinin səlahiyyətlərinin bölünməsi üsulları konstitutsiyada qeyd-şərtlərin və
qadağanedici ifadələrin çoxluğu, səlahiyyət siyahısının mükəmməl olmaması, eyni bir konstitutsiyada bəzən
müxtəlif üsulların ünsürlərindən istifadə edilməsi, habelə ifadələrin qeyri-səlistliyi səbəbindən dəqiq təsnifat
aparmaq çətindir. Lakin buna baxmayaraq həmin üsullar 5 variantda göstərilə bilər. Beşinci üsul ondan
ibarətdir ki, konstitutsiya federasiyanın müstəsna səlahiyyələrini müəyyən edir, bütün qalan məsələlər isə onun
subyektlərinin səlahiyyətlərinə aiddir. Federasiyanın səlahiyyətləri onun müstəsna idarəçiliyinə aid olan
məsələləlrin saxlanılması yolu ilə müəyyən edilə bilər. 1977-ci il konstitutsiyası ilə Tanzaniyada federasiyanın
səlahiyyətləri belə müəyyən edilmişdir – orada 17 ümumi əhəmiyyətli məsələ sadalanır.
İdarəetmə predmetinin bölünməsinin ikinci üsulu ondan ibarətdir ki, federasiya subyektlərinin federal
orqanların müdaxilə edə bilmədiyi müstəsna səlahiyyətləri müəyyən edilir. İdarəetmə predmetlərinin
bölünməsinin bu nadir üsulu hazırda təmiz şəkildə tətbiq edilmir, lakin digərləri ilə yanaşı xüsusi hal kimi
ABŞ-ın, İsveçrənin və bəzi digər ölkələrin konstitutsiyalarında nəzərdə tutulur.
Bu üsul subyektlərin səlahiyyət dairəsinə federal orqanlar tərəfindən müdaxilə edən müəyyən təminatlar
verir. Lakin subyektlərin səlahiyyətlərinə adətən prinsipial əhəmiyyətli olmayan məsələlər aid edilir.
Üçüncü üsul zamanı konstitutsiyalar iki səlahiyyət dairəsi müəyyən edir: federasiya və onun
subyektlərinin səlahiyyətləri. Argentinanın və Kanadanın konstitutsiyalarında bu öz ifadəsini tapmışdır. Çox
vaxt konstitutsiyada hər iki səlahiyyət dairəsinə aid məsələlərin siyahısı verilir, bəzən isə yalnız federasiyanın
səlahiyyətləri dəqiq verilir, subyektlərinə münasibətdə hansı tədbirlər tətbiq etmək hüququna malik olmadığı
barədə danışılır. İsveçrənin konstitutsiyasında heç bir maddədə səlahiyyətlərin tam siyahısı verilməmiş,
federasiyanın və subyektlərin səlahiyyətləri ötəri şəkildə ifadə olunmuşdur ki, bu da konstitutsiyanın müxtəlif
maddələri üzrə səpələnmişdir. Bu zaman nə o, nə də o biri siyahıda verilməmiş qalıq səlahiyyətlər haqqında
məsələlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Ona görə konstitutsiyalarda sadalanmayan səlahiyyətlərin ya federasiyanın, ya da onun subyektlərinin
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səlahiyyətlərinin aid edilməsi barədə qeyd-şərt ola bilər. Bu birinci halda federasiyanın səlahiyyətlərinin
həddən artıq genişləndirilməsi, ikinci halda isə subyektlərə əlavə səlahiyyətlər verilməsi və onların
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi deməkdir.
İdarəetmə predmetlərinin bölünməsinin dördüncü üsulu onların üç dairəsini müəyyən edir:
federasiyanın səlahiyyətləri, onun subyektlərinin səlahiyyətləri bə birgə səlahiyyətlər. Birgə səlahiyyətlər
dairəsi konstitutsiyalarda və nəzəriyyədə çox vaxt üst-üstə düşən və rəqabət edən səlahiyyətlər adlanır.
Belə geniş siyahılardan biri Hindistanın 1949-cu il konstitutsiyasında verilmişdir. Bu konstitutsiyaya
xüsusi əlavədə federasiyanın səlahiyyətlərinə aid 97, üst-üstə düşən səlahiyyətlərə aid 47, ştatların
səlahiyyətlərinə aid 66 məsələ sadalanmışdır. Bu məsələlərdən bir çoxu kompleks xarakterdədir: eyni bir
bənddə heç də tam oxşar olmayan məsələlər tətbiq edilir. Qalıq səlahiyyətlər federasiyanın idarəçiliyinə aid
edilmişdir. (7.səh.31).
Səlahiyyətlərin bu bölgüsü son dərəcə mürəkkəbdir, müxtəlif siyahılarda verilmiş bir çox məsələlərin
oxşarlığı səbəbindən bu üsuldan istifadə çətindir. Hindistandan başqa heç bir federariv dövlətin konstitutsiyası
səlahiyyətləri belə təfsilatı ilə sadalamır.
Nəhayət, səlahiyyətlərin bölünməsinin beşinci üsulu Pakistanın, AFR-in və bəzi digər ölkələrin
konstitutsiyası üçün xarakterik hesab edilir. Bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, konstitutsiya yalnız iki
səlahiyyət dairəsinin – federal və birgə səlahiyyətlərin siyahısını verir. Subyektlərin müstəsna səlahiyyətlərinin
siyahısı isə göstərilmir. Konstitutsiyada belə bir ümumi ifadə vardır: göstərilən iki siyahıya daxil olmayan
bütün məsələlər (qalıq səlahiyyətlər) federasiya subyektlərinin müstəsna səlahiyyətlərinə daxildir və bu sahədə
federasiya subyektlərinin qanunu federal qanuna münasibətdə üstündür, yəni federal qanun deyil, subyektin
qanunu qüvvədədir. Belə yanaşma yuxarıda xarakterizə olunan üç elementli təsnifatla müqayisədə üstün
cəhətlərə malikdir. O, siyahıları artıq dərəcədə möhkəmlikdən xilas edir və subyektin federal konstitutsiya
çərçivəsində müstəqilliyinin gücləndirilməsinə kömək edir. Ən yeni federal konstitutsiyalarda məhz bu
üsuldan daha çox istifadə olunur.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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ABŞ-IN GEOSTRATEJİ PLANLARINDA İRANIN YERİ
İran İslam Respublikası Yaxın və Orta Şərqin mərkəzində yerləşməklə Rusiyanı Fars Körfəzinə, Uzaq
Şərq ölkələrini Avropaya birləşdirir. ABŞ-ın Yaxın Şərqlə bağlı strateji planlarının reallaşmasında İranın
geopolitik əhəmiyyəti məqalədə xüsusi vurğulanmışdır. Belə ki, İranın geopolitik mövqeyi ona imkan verir ki,
Yaxın Şərqdə bu vəya digər qüvvələrə əhəmiyyətli təsir etsin. Məhz buna görə ABŞ İranın mövqeyində
dəyişikliyə nail olmağa çalışır. ABŞ İranda möhkəmlənməklə bütün Yaın Şərq ölkələrinə təsir imkanları
artacaq. Bu məsələyə həm də confessional kontekstdən baxmaq lazımdır. Çünki bütün şiələrin (cəfəri) dini
lideri hesab etdiyi Xameneyinin iqamətgahı İranda yerləşir və o İranın maraqlarından çıxış edir. Bütün şiələr
isə onun mövqeyini qeyd-şərtsiz məqbul hesab edirlər. Məhz buna görə İran ABŞ-ın strateji planlarında
özünün əhəmiyyətinə görə xüsusi yer tutur.
Açar sözlər: “Böyük Orta Şərq Layihəsi”, İran geopolitikası, konfessional – ideoloji kontekst
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МЕСТО ИРАНА В СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНАХ США
Исламская Республика Иран своим расположением в центре Ближнего и Среднего Востока соединяет Россию с Персидским заливом и дальневосточные государства с Европой. В статье особо
подчёркивалась геополитическое значение Ирана в реализации стратегических планов США на Ближнем Востоке. Таким образом, геополитическая позиция Ирана позволяет ему значительно влиять на
эти и какие-либо силы на Ближнем Востоке. Именно поэтому США старается достичь изменений в
позиции Ирана. С укреплением США в Иране появятся возможности увеличить влияние на все страны
Ближнего Востока. На это необходимо так же смотреть в конфессиональном контексте. Потому,
что резиденция Хоменеи, считается духовным лидером всех шиитов (джафариты) и располагается в
Иране и выступает в интересах Ирана. А все шииты считают его позицию безусловно приемлемым.
Именно поэтому Иран занимает особое место в стратегических планах США.
Ключевые слова: Проект "Большой Ближний Восток", геополитика Ирана, религиозно идеологический контекст
Emin KARİMOV,
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IRAN'S LOCATION IN STRATEGIC PLANS OF THE UNITED STATES
The Islamic Republic of Iran is situated in the centre of the Near and Middle East, it connects Russia to
the Persian Gulf, the Far Eastern countries to Europe. Iran’s geopolitical importance for implementation of
the strategic plans of the United States in the Middle East is emphasized in the article. Thus, Iran’s geopolitical position in the Middle East makes it able to a significant impact on this or any other way. That’s why, the
US is trying to achieve a change in Iran’s position. The US influence will increase to the Middle Eastern countries with strengthening relations with Iran. This issue needs to look at the context for confession. Because
Khamenei’s (is considered the religious leader of all the Shiites (Jafari)) residence is located in iran and it
serves the interests of Iran. All the Shiites consider his position unconditionally accepted. That’s why Iran has
a special place for its importance in the strategic plans of the US.
Key words: "Greater Middle East" Project, Iranian geopolitics, religious - ideological context

649

İran İslam Respublikasının beynəlxalq arenada tutduğu yeri geoiqtisadi, geopolitik, konfessional –
ideoloji faktorlarla izah etmək lazımdır.
Geoiqtisadi faktor – İran iqtisadiyyatının böyüklüyünə görə dünyanın 28-ci ölkəsi olsa da, bu ölkədə
kəskin geosinklinal ərazilər sənayenin yayılmasını əngəlləyir[4.səh.253]. Digər tərəfdən ölkə iqtisadiyyatının
beynəlxalq aləmdən təcrid edilməsi, İrana tətbiq edilən embarqolar təsərrüfatın inkişafına durğunluq
gətirmişdir.
İran neft ehtiyatına görə dünyada 4-cü yeri tutur[11.səh.46]. Son hesablamalara görə ümumi rezervin
həcmi 370 mlrd. barel (50 mln. ton) müəyyən edilmişdir[16]. İranın iqtisadi dayağı sayılan neft, ölkənin üç
müxtəlif hissəsində kəşf edilmişdir. Əsas neft rayonu – cənub–qərbdə, Xuzistan ərazisinin Fars körfəzi
sahllərindədir. Digər neftlə zəngin ərazi İraq sərhəddinin şimal ərazilərində yerləşir. Bu ərazilərdəki neft
yataqları hasilatın və tədarükün az olması ilə səciyyəvidir. Üçüncü neftli torpaqlar isə Qum ətrafındakı çöküntü
laylarıdır ki, əsasən ehtiyat ərazilər kimi toxunulmaz saxlanılır. İran gündəlik 2,5 mln. barel xam neft ixrac edir
ki, bunun da 50%-dən çox hissəsi Yaponiya, Çin və Koreyaya (Cənubi Koreya) göndərilir[17]. Avropa Birliyi
ölkələri arasında isə İranın neft tərəfdaşı kimi İtaliya birinci yeri tutur[16]. İtaliya əsasən neftin digər ölkələrə
ötürülməsini realizə edir. İran büdcəsinin 60% hissəsi neft gəlirlərindən asılı olması ölkədə sosial rifahın
səviyyəsini neftin dünya bazarlarındakı qiymətindən asılı edir. Neft yataqlarının kəşfiyyat işini “İran Milli Neft
Şirkəti” (Şerkəte Milliye Nəfte İran) aparır. İslam İnqilabının təməl prinsiplərindən sayılan anti imperializm
rəsmi Tehranın iqtisadi əlaqələrində də aydın şəkildə özünü göstərir. İran Konstitutsiyasına əsasən neft hasil
edən dövlət müəssisəsinin səhmlərinin xarici kompaniyalara satılması, xarici şirkətlərin İran ərazisində neft
hasil etməsi qəti qadağandır[1.səh.51]. Neft sənayesinə bağlı olan sahələrə ayrılan vəsaitlərin digər sahələrə
ayrılan vəsaitlərdən çox olmasına baxmayaraq, İran hələ də inkişaf etmiş neft sənayesi kompleksinə malik
deyidir. İranın Abadan (65 min ton/sutka), İsfahan (34 min ton/sutka) və Bəndərabas (30 min ton/sutka)
şəhərlərində istehsal edilən neft məhsulları daxili tələbatı ödəmir[17]. Neft məhsullarının istehsalının olduqca
aşağı səviyyədə olması, İranı bu məhsulları xaricdən idxal etməyə məcbur edir (ümumiyyətlə bu amil bütün
Fars körfəzi — ölkələri üçün xarakterikdir). İranın neft məhsullarına olan tələbatının 40%-i xaricdən idxal
edilir[17]. Neft emalı sənayesinin 80%-dən çox hissəsi dövlət mülkiyyətindədir[5.səh.48]. Dünya neft
ixracatının 40%-dən də çoxu Hörmüz boğazından keçir[19]. Bu boğazdan keçən bütün neft tankerləri İran
sularından keçmək məcburiyyətindədir.
İran təbii qaz ehtiyatına görə dünyada Rusiyadan sonra ikinci yeri tutur[9.səh.47]. ABŞ Mərkəzi
Kəşfiyyat İdarəsinin 2013-cü ilin yanvarına olan məlumatına görə İranın mövcud təbii qaz ehtiyatı 33,61
trilyon m3 həcmində qiymətləndirilmişdir[17]. Əsas qaz yataqları Fars körfəzi şelfində və ölkənin şimal –
şərqində yerləşir. Lakin İran ixrac etdiyi mavi yanacağın həcminə görə xüsusi göstəriciyə malik deyildir.
Çünki daxili tələbatı ödəməyə yönəlmiş mavi yanacağın həcmi hasilatın həcminə bərabərdir. Daxili tələbatı
ödəməklə bərabər, İran hasil olunan təbii qazı ölkədaxili elektrik enejisinin istehsalına yönəldir. Hətta MKİ-in
(ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi, ingiliscə CİA) məlumatına əsasən İran 2011-ci ildə ölkədən xaricə 9 mln. m3
qaz ixrac etdiyi halda, 11 mln. m3 mavi yanacağı xaricdən idxal etmişdir (Azərbaycan və
Türkmənistandan)[17]. İrandan xaricə ixrac olunan təbii qaz Türkiyə, Azərbaycan (Naxçıvan MR) və
Ermənistan istiqamətinə göndərilir. İran Rusiyanın “Qazprom” şirkətinə Fars körfəzində birgə kəşfiyyat işləri
aparmaq üçün bir neçə dəfə təklif etmişdir. Bu təklif əslində Avropa Birliyinin sanksiyalarına cavab kimi qaz
hasil edən ölkələrin birgə hərəkətini təşkil etmək məqsədi güdürdü. Rusiya və İran qazının hesabına özünü tam
mənada qazla təmin etmiş, Türkiyə indi bu ölkələrə mavi yanacağın qiymətini diktə edəcək vəziyyətə gəlib,
çatmışdır[11.səh.46]. Türkiyənin və Avropa bazarının alternativi kimi İrandan Pakistana, Hindistana və hətta
Çinə qədər çəkilməsi planlaşdırılan “Sülh” qaz kəmərinin tikintisinin maliyyələşdirilməsində ciddi problemlər
yaranmışdır[18]. Çinin idxal etdiyi Rusiya qazına nisbətdə İran öz qazını daha ucuz təklif edir. Çin höküməti
ABŞ-ın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, 2013-cü ildə “Sülh” boru xəttinin tikintisinə 500 mln. dollar kredit
ayıracağını açıqladı. İran höküməti “Sülh” boru kəmərinin Pakistandan keçən hissəsinin vaxtından əvvəl
tikilib, təhvil verilməsi üçün qonşu dövlətə 500 mln. dollar kredit ayırdı[18]. Ümumilikdə Çin indiyə qədər
İranın neft–qaz hasilatına 100 milyard dollar kapital qoymuşdur[5.səh.94].
İran böyük miqyasda ucuz işçi qüvvəsinə malikdir. MKİ-in (ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi, ingiliscə
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CİA) 2014-cü ilin iyul ayına olan məlumatına görə İran əhalisi 80 mln. nəfərdən bir qədər çoxdur[17]. Əmək
resursları İran əhalisinin 68,1%-ni təşkil edir. İranda ictimai sahələrdə işləyən qadınlar 50% təşkil etdiyi halda,
bu göstərici Türkiyədə 29%, Misirdə isə 22% təşkil edir[15.səh.195]. Gənclərin əksəriyyət təşkil etdiyi İran
əhalisinin 27,5 %-ni 10 yaşdan balaca uşaqlar, 32,5 %-ni isə 11 yaşdan 24 yaşa qədər olan gənclər təşkil
edirlər. Təbii artım hər il 3%-dən böyük rəqəmlə ifadə olunur[8.səh.6]. İşsizliyin səviyyəsi 15 – 20% arasında
dəyişir. CİA-in məlumatlarında İranın çoxmilyonlu şəhərləri bunlardır: Tehran (7.304.287 nəfər), Məşhəd
(2.713.316 nəfər), İsfahan (1.781.1 10 nəfər), Geraş (1.635.000 nəfər), Təbriz (1.509.60 nəfər), Şiraz
(1.321.331 nəfər)[17].
İranın Asiya ölkələrinə (xüsusiylə Çin, Yaponiya, Koreya Respublikası) yaxınlaşması, əslində sadəcə
politik balansı təmin etmək zərurətindən doğur. müxtəlif təzyiqlərlə İran bazarına daxil olmaq istəyən Qərb
dövlətləri inqilab nəticəsində itirdiklərini bütün imtiyazları yenidən bərpa etmək istəyirlər. İrana edilən
təzyiqlərə qarşı rəsmi Tehran Asiyanın güclü dövlətləri ilə (xüsusiylə Çinlə) yaxınlaşmağa çalışır. Bu
yaxınlaşma İİR-in həm siyasi, həm də iqtisadi maraqlarına cavab verir. Qərb dövlətlərinin təzyiqlərinə uğurlu
müqavimət göstərmək üçün rəsmi Tehran beynəlxalq arenada özünə dəstək almağa çalışır. Asiya ölkələri İran
üçün getdikcə uğurlu ticari partnyora çevrilirlər. İran neftinə sanksiyalar tətbiq etmiş Qərbdən fərqli olaraq,
Çin özünün getdikcə artan tələbatını məhz Fars Körfəzi nefti ilə ödəməyə çalışır.
Avropa rəsmilərinin İrana münasibəti zaman keçdikcə ABŞ təsirindən azad olur. “Soyuq müharibə”
bitdikdən sonra xarici siyasətində ümumavropa maraqlarından çıxış elməyə başlayan rəsmi Berlin İrana qarşı
daha tolerant münasibəti ilə seçilir. İrana qarşı güc tətbiq etməyin qatı əleyhdarı olan Almaniya İranın ən yaxın
iqtisadi tərəfdaşlarındandır. Almaniya Avropa Birliyi ölkələri arasında İrana qoyulmuş kapitalın həcminə görə
birinci yeri tutur[8.səh.248]. Almaniya İranın 19 iri layihəsində iştirak edir. Bunların arasında su anbarları,
irriqasiya sistemləri, elektrik stansiyaları, Bəndər–Abbas limanındakı “Mehdi” alüminium kombinatı,
Çaharmahaldakı yeyinti sənayesi kompleksi, pressləmə avadanlıqlarının quraşdırılması, və s. kimi iri layihələr
vardır[16]. Almaniya İrana ağır sənaye avadanlıqları, cihazlar, dəzgahlar, neft–kimya sənayesi məhsulları,
generatorlar və avtomobil hissələri kimi sənaye məhsulları da ixrac edir. İrandan isə Almaniyaya neftdən başqa
quru meyvələr və digər kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edilir. İranın Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrlə
ticari münasibətləri zamanı ən birinci məqsədi ölkəyə yeni texnologiyaları gətirməkdən ibarətdir[9.səh.38].
Bütün Avropa Birliyinin İrana olan ixracatının 80%-i Almaniya, Fransa və İtaliyanın payına düşür. Bu ölkələr
İranın Avropa Birliyindəki əsas iqtisadi partnyorları hesab olunurlar[8.səh.208]. İran əlverişli geoiqtisadi
zonada yerləşməklə, regionun gələcək inkişafına təsir rıçaqlarına malikdir. İstənilən ictimai quruluş Yaxın və
Orta Şərq regionunda möhkəmlənmək üçün İranda ciddi dayaqlara malik olmalıdır. İranda gecikən islahatlar
eyni zamanda bütün regionda tarixi inkişafın ləngiməsinə səbəb olur. İran öz təsir rıçaqları ilə bütün qonşu
ölkələrə əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərmək imkanına malikdir. Bu amili nəzərə alan ABŞ-ın hakim dairələri
özlərinin nəzərdə tutduqları strateji layihələrində İran ərazisində möhkəmlənməyin labüd olduğunu başa düşür
və istənilən üsullarla rəsmi Tehranın müqavimətini qırmağa çalışırlar.
Geopolitik (geosiyasi) faktor – XX əsrin əvvəllərində məşhur alman geopolitiki, Adolf Hitlerin
məsləhətçilərindən biri olmuş Karl Haushoferin “pan–ideya”larında İranın geopolitik mövqeyinə xüsusi diqqət
ayrılmışdır. K.Haushofer Berlin – Moskva – Tokio oxu ilə “Kontinental güc”ün mondual hegemoniyaya nail
olmasında Berlin – Moskva – Tehran üçbucağının önəmindən söz açmışdır. Berlin – Moskva – Tokio xəttinin
yaranması üçün bu üçbucağa nəzarət etmək vacibdir[3.səh.165]. İran “Hartland”ın (Avrasiyanın) dəniz
sahillərində yerləşir. Bu sahillər “Hartland”ın qələbəsini də, məğlubiyyətini də müəyyən edir[4.səh.163].
Müasir İran özünün antiamerikan strategiyası ilə ABŞ-ın regiondakı müttəfiqi olan Səudiyyə
Ərəbistanını daha çox narahat edir. İsraillə sıx əməkdaşlıqda antişiə fəaliyyətlə məşğul olan rəsmi Ər–Riyad
hətta 2014-cü ilin yanvarında Fransa ilə birlikdə Livan ərazisində Hizbullah (İrana bağlı şiə silahlı qrup)
əleyhinə 3 milyard dollarlıq layihəni həyata keçirmək haqqında öhdəlik götürmüşdür.
Rusiya – İran yaxınlaşmasına qarşı ABŞ daha böyük koalisiya ilə (Atlantika) hücuma keçə bilər. Bu
koalisiya nə qədər qorxulu görünsə də, onun da boşluqları mövcuddur. Rusiya Avrasiya xətti ilə Fransa və
Almaniyanı İrana yaxınlaşdıra bilər. Bu da ABŞ-ın təzyiqini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər[4.səh.140].
İranla Rusiyanı yaxınlaşdıran əsas istiqamətlər aşağıdakılardır:
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1. Hər iki dövlət Orta Asiyanın, Qafqazın, Yaxın Şərqin ABŞ-a meyl edən qüvvələrdən
təmizlənməsində maraqlıdırlar.
2. Hər iki ölkəni ərəb dövlətlərindən maliyyələşən radikal – sələfılik cərəyanı narahat edir[4.səh.169].
3. Qafqaz ölkələrinə münasibətdə hər iki dövlət eyni mövqedən çıxış edirlər. Hər ikisi üçün
proamerikan Gürcüstan qeyd – şərtsiz arzuolunmazdır[4.səh.167]. Azərbaycan və Ermənistana münasibətdə isə
həm Rusiya, Həm də İran hər iki ölkəyə eyni məsafədə dayanırlar[4.səh.167].
Moskva – Tehran oxu həm də böyük bir əraziyə nəzarət etmək imkanları verir. Avrasiya enerji
daşıyıcılarının böyük bir monopoliyada birləşməsi baş verərsə atlantistlər ağır zərbə almış olarlar. Digər
tərəfdən Rusiya Hind okeanı sahillərində güclü hərbi dəniz donanması saxlamaq imkanı əldə edə
bilər[4.səh.169]. Yaxın və Orta Şərqdə malik olduğu resurslardan məhrum olan ABŞ ən yaxşı halda öz
sərhədləri daxilində milli dövlət kimi qala bilər. Lakin bu resurslardan məhrum olan Amerika kapitalizmi öz
mövcudluğunu dayandıracaq. Məhz İran üzərində dəqiq siyasi gedişlər sayəsində ABŞ-ın ədalətsiz
hegemoniyası tarixin qəbristanlığına göndərilə bilər.
ABŞ “Böyük Orta Şərq” layihəsini uğurla reallaşdırmaq üçün Yaxın və Orta Şərqin ürəyini təşkil edən
Aralıq dənizi – Xəzər dənizi – Fars körfəzi üçbucağına sahib olmalıdır. Bu geopolitik üçbucaqda
möhkəmlənmək üçün İranı ram etmək olduqca vacibdir. İranın bu üstünlüyü həm XX əsrin ikinci yarısında,
həm də yaxın tariximizdə təcrübədə sübut edilmiş və qəbul ediləndir[12.səh.19].
Makkinderin “qızıl ayparasına” uyğun olaraq kontinental Avrasiyanı (Hartland) dövrəyə almış ABŞ
ordusunun yerləşdiyi nöqtələri birləşdirən xəyali – xətt, nəhəng yarımdairə iki qütbün toqquşduğu cəbhə xətti
idi. Bu yarımdairənin (Aypara qurşağı) mərkəz hissəni təşkil edən Mərkəzi Müqavilə Təşkilatı (CENTO)
Sovet İttifaqının cənub sərhədlərini nəzarətdə saxlamalı idi. İran şahının devrilməsi ilə hakimiyyətə gələn
ruhanilər (cəfəri şiə din xadimləri) özlərinin antiamerikan baxışlarına uyğun olaraq, dərhal CENTO-dan
çıxdıqlarını elan etdilər. İran bu təşkilatı tərk etdikdən dərhal sonra təşkilatın digər üzvləri də blokdan
ayrıldılar. ABŞ-da “qızıl ayparanın” çatladığı haqqında təlatüm baş qaldırdı. Demokratlar partiyası olduqca
ağır vəziyyətə düşdü. İranı bir daha bu qurşaq daxilinə qaytarmaq rəsmi Vaşintona heç vaxt müəssər olmadı.
İranın yuxarıda sadalanan geopolitik üstünlüklərini bir qədər də dəqiqləşdirmək üçün XXI əsrin
əvvəllərində baş vermiş hadisələrə nəzər salmaq lazımdır. 2004-cü ildə İranın təzyiqi ilə İraqda İranın
sevmədiyi “müvəqqəti hökümət” devrildi. Devrilmiş hökümət öz yerini şiələrin üstünlük təşkil etdiyi
hökümətə vermişdi[15]. Bundan başqa İran müasir günlərimizdə də özünün geopolitik üstünlüyündən istifadə
edərək regionda ciddi aktor olduğunu sübut edir. Belə ki, məlum olduğu kimi 2011-ci ildən Suriyada daxili
qarşıdurmanı kəskinləşdirərək, Bəşər əl Əsədin (Suriya prezidenti) hakimiyyətinə M.Qəddafi üslubunda son
qoymağı planlaşdıran ABŞ rəsmilərini İran məyus etdi. Birbaşa Ali Dini Rəhbər–Ayətullah Xameneyinin
əmrində olan, “Qüds gücü” (Niruye – Quds), “İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (Sepahiye – Pazdarane –
Enqelabe – İslam) və “Hizbullah” qruplaşmasının köməkliyi ilə Suriyada vəziyyət kəskin şəkildə Əsəd
hökümətinin xeyrinə dəyişdi. 2013-cü ilin avqust – sentyabr aylarında xüsusiylə “Hizbullahın” cənubi Livan
ərazisindən sürətli hücumla Suriyanın dörd böyük şəhərini azad etməsi, ABŞ-la bərabər Səudiyyə
Ərəbistanının da əsəblərini tarıma çəkdi. Hətta ölüm hökmü verilmiş məhbusları da Suriyaya Əsəd hökümətinə
qarşı döyüşməyə göndərən Səudiyyə Ərəbistanı böyük maliyyə dəstəyinə baxmayaraq, uğursuzluğa düçar
oldu. 2013-cü ilin sonlarına doğru ABŞ yenidən İranı danışıqlara dəvət etdi. Bundan sonra İranın həm də uranı
zənginləşdirməsi proqramı müzakirəyə çıxarıldı.
Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, İran öz geopolitik mövqeyi ilə bu regionda açar rolunu oynayır.
İranın geopolitik strukturu ilə bir qədər daha yaxından tanış olmaq üçün onun fiziki – coğrafi quruluşunu
öyrənmək lazımdır. İran fiziki-coğrafi baxımdan sanki bir qaladır. İran ərazisi üç tərəfdən dağlarla və dördüncü
tərəfdən dənizlə əhatələnib. Bu ölkəyə müdaxilə etmək həddən artıq çətindir.
İranın mərkəzi hissələrində böyük əraziləri əhatə edən səhralar məskunlaşmaq üçün tamamiylə
yararsızdır. Lakin həm şimaldan, həm şimal – qərbdən, həm də Əfqanıstan istiqamətindən dağlarla əhatələnmiş
İran tarixən qərbdə - Mesopotamiya ərazisində yararlı düzən torpaqlar axtarışında olmuşdur. Bu ərazilər
Əhəmənilər dövlətinin yarandığı illərdən farsların əsas ekspansiya istiqamətidir. Bu ərazilərdə möhkəmlənmək
farslar üçün çətin olmamışdır. Zaqros dağlarından düzən sahələrə hücum etmək onların ən birinci üstünlüyü
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idi. İranın Qafqaz dağlarına hücumu və bu dağları aşması tarixi təcrübədə olmadığı kimi heç rentabelli də
deyildi. Farsların Əfqanıstana maraq göstərməməsi isə Əfqanıstanın dağlıq relyefi ilə izah olunmalıdır. Çünki,
İran ərazilərindən fərqlənməyən və heç bir məskunlaşma yararı olmayan dağlıq ərazilərdə çətin döyüşlər
aparmaq sadəcə itkiyə bərabər qələbə olardı[7.səh.4]. Türkmənistanın sərhəd əraziləri geniş səhralardan ibarət
olduğu üçün İranın marağını cəlb etməmişdir[7.səh.5].
Qərbə doğu irəliləmək İranı Misirə və Yunanıstana aparıb çıxarmışdır. Qərb istiqamətində əsas maneə
Zaqros dağlarıdır. Bu dağlar İranın müdafiəçisi olmaqla bərabər ekspansiya etmək üçün ciddi manedir. İran–
İraq müharibəsi göstərdi ki, bu dağlar hər iki tərəfin hücumlarının kəsərini azaldır[7.səh.5]. Mesopotamiyada
möhkəmlənmədən Aralıq dənizinə qədər genişlənmək mümkün deyildi. Bu mənada Mesopotamiyadan İrana
verilən dəstək olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir[7.səh.5]. Bu dəstək olmadan İran Fəratboyu torpaqların
zənginliyini real gücə çevirə bilməyəcək və yalnız böyük güc hesabına Babilin müqavimətini qırmaqla
resurslarını səmərəsiz şəkildə itirəcəkdi. Bu bir daha farsların zəbt etdikləri ərazilərdə yerli əhalinin dəstəyini
aldıqlarına sübutdur. Farsların yerli əhaliyə qarşı, onların mədəniyyətinə, adət - ənənələrinə qarşı nümayiş
etdirdikləri xoş münasibət həm də İran mədəniyyət arealının genişlənməsinə gətirib, çıxarmışdır[7.səh.6].
İranın ən birinci strateji vəzifəsi mövcud təbii sərhədlərini, geopolitik – qala strukturunu qoruyub
saxlamaqdır. Bu sərhədlər daxilində İran ərazisində etnik qarşıdurmalar ciddi xarakter ala bilməz. Bu
sərhədlərdən geridə İran üçün təhlükəsiz ərazi yoxdur. ABŞ-ın “Stratfor” elmi tədqiqatlar mərkəzinin
mütəxəssisi, politoloq Corc Fridman (George Friedman) İran üçün ən önəmli geopolitik vəzifələri aşağıdakı
kimi ayırır:
1. Zaqros və Elburs dağlarını nəzarətdə saxlamaq (bu dağlar qərbdən və şimaldan gələn təhlükələri
neytrallaşdırmaqda əhəmiyyətli rola malikdir);
2. İranın şərqindən cənub–şərqə doğru uzanan və Məşhədlə Zahedanı birləşdirən dağ silsiləsini
nəzarətdə saxlamaq;
3. Türk və rus təhdidini məhdudlaşdırmaq üçün qərbdə və şimalda, mümkün qədər ölkənin
dərinliklərində ikinci xətti gücləndirmək;
4. İranın Fars körfəzindəki qərb sahillərini qorumaq üçün Şəttül-ərəb çayı bayunca nəzarət xətti
formalaşdırmaq;
5. Fərqli etnik və dini qrupları bu qutunun içində nəzarətdə saxlamaq;
6. Sərhədlərdə, xüsusiylə regiondan kənar dövlətlərin güc toplamasına şərait yaratmamaq[7.səh.6].
İranın daxilinə ölkənin şimal–şərqindən müdaxilə etmək daha effektiv olmasına baxmayaraq, bu ölkəyə
ən çox cəhd edilmiş müdaxilə istiqaməti qərb istiqamətidir. Lakin İrana qərb istiqamətindən müdaxilənin çox
zaman uğursuzluqla nəticələnməsi tarixi təcrübə ilə sübut olunmuşdur. Çünki əzəmətli Zaqros dağları bütöv bir
müdafiə istehkamı kimi İran–İraq sərhəddi boyu uzanaraq silsilə təşkil edir.
Nə qədər ki, dağlar farsların əlində qalmaqda davam edir, İran öz təhlükəsizliyini təmin edəcək. Nəhayət
bir gün böyük güclər bu regiondan gedəcək, o zaman farslar öz gopolitik üstünlüklərindən bəhrələnərək, təbii
şəkildə regiona nəzarət edəcəklər[7.səh.7].
ABŞ 1979-cu ildə itirdiyi İranı yenidən əldə etmək üçün artıq 30 ildən çoxdur ki, müxtəlif üsullarla İran
coğrafiyasına qayıtmaq, orada möhkəmlənmək, İranı yenidən imperializmin nəzarət dairəsinə salmağa çalışır.
ABŞ-ın “Böyük Orta Şərq Layihəsi” çərçivəsində İraqı işğal etməsindən sonra İran bu layihədə sonuncu və ən
mühüm mərhələni təşkil edir. “Böyük Orta Şərq Layihəsi”ndə bu regionun ürəyi hesab edilən yuxarıda qeyd
etdiyimiz üçbucağın (Xəzər – Fars – Aralıq dənizi) əsas guşəsi olan İran özünün geopolitik mövqeyi ilə bu
regiona geniş nəzarət etmək imkanına malikdir. Digər guşədə Suriya və İsrail yerləşir ki, Suriyanın öz siyasi
oriyentasiyasında dəyişiklik etməsi üçün ABŞ tərəfindən edilən cəhdlər bu ölkə daxilində qanlı müharibəyə
səbəb oldu. İran bu geopolitik üçbucaqda özünün zəngin təbii resursları, dövlətçilik təcrübəsi, geopolitik
üstünlüyü, hərbi gücü və xüsusiylə havadan çox effektiv müdafiə olunan uran zənginləşdirmə sentrafuqlarına
malikdi. İran Yaxın və Orta Şərq ölkələri üzərində tam nəzarət yaratmaq üçün “açar” rolunu oynayan bir
dövlətdir. Avrasiya regionunda (Rusiya mərkəzli yaradıla biləcək Avrasiya və yaxud Gömrük İttifaqı) ABŞ-ın
digər imperialist rəqibləri ilə ittifaqa girə bilmək təhlükəsi mövcud olan İran rəsmi Vaşinqtonun bütün
planlarının taleyini həll edə bilər. Belə vəziyyət son nəticədə ABŞ üçün uğursuz cəhdlərə, rüsvayçılıqla
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geriçəkilməyə və siyasi iflasa gətirib çıxara bilər[6.səh.99].
Konfessional - ideoloji faktor – İranın region ölkələrinə təsir rıçaqlarından ən populyarı konfessional
ekspansiyadır. İran İslam coğrafiyasında şiə (cəfəri) dünyagörüşünün mərkəzi hesab olunur[7.səh.284]. İranın
böyük hissəsi (93,4%), Azərbaycanın (75%), İraqın (62,5%), Bəhreynin (61,3%), Livanın (41%) və Yəmənin
(46,9%) əhəmiyyətli hissəsi şiələr tərəfindən məskunlaşdırılmışdır[6.səh.101]. İslam İnqilabından sonra bütün
dünya şiələrinin həm dini, həm də siyasi mərkəzinə çevrilmiş İran özünün ideoloji təsiri ilə ətraf dövlətlərdə və
onların siyasi hakimiyyətlərində ciddi narahatlıq yarada bilir. Dünya neft yataqlarının 70%-nin yerləşdiyi
ərazilər şiələrin məskunlaşdığı ərazilərdir ki, bu da İrana münasibətdə nəzərə alınmalı amildir[3.səh.102].
Ali Dini Rəhbər – Fəqih öz əlində həm dünyəvi, həm də dini hakimiyyəti mərkəzləşdirmişdir. Həm
silahlı qüvvələr, həm də hökümət Ali Dini Rəhbərin iradəsi çərçivəsində fəaliyyət göstərir.
Yaxın və Orta Şərqin ən mühüm geostrateji zonasında yerləşən İran Qərbin yeni imperializm modelinin
hədəfində olmaqda bir neçə səbəbi var. Lakin bunlardan ən vacibləri:

a) Uzaq Şərq, Cənub suları və Qərb mədəniyyətləri arasında tarixi, mədəni özünəməxsusluğu,
oturuşmuş, zəngin, qədim dövlətçilik təcrübəsi, sivilizasiyaların görüşdüyü, toqquşub tanış olduğu yer kimi
İran Aralıq – Xəzər – Fars körfəzi üçbucağının mərkəzində yerləşir.
b)
c)
d)

İran zəngin təbii sərvətlərə, yeraltı karbohidrogen yataqlarına malikdir(dünyada 3-cü yer)[17]
İran zəngin sərvətlərə malik ölkələr arasında ən böyük əhali sayına malik ölkələrdəndir.
Dili, dini, təriqəti, mədəni və mənəvi bağları ilə qonşu ölkələrə geniş təsir imkanlarına sahibdir.
Ədəbiyyat siyahısı:

1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Мультикультурализм — политика, направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой
стране и в мире в целом культурных различий , и обосновывающая такую политику теория или идеология. Мyльтикультурализм (многокультурность) представляет собой относительно недавнее явление: он
возник в 70-е гг. XX в. в Канаде и США.Мультикультурализм противопоставляется концепции «плавильного котла», где предполагается слияние всех культур в одну. В качестве примеров можно привести Канаду, где культивируется подход к различным культурам как частям одной мозаики, и США, где
традиционно провозглашалась концепция «плавильного котла», но в настоящее время более политкорректной признана концепция «салатницы».
Понятие «мультикультурализм» используется, как правило, в двух основных значениях.
В первом значении мультикультурализм – это феномен этнокультурной фрагментации социума;
по-другому и более точно его можно определить как «многокультурность», в конечном счете, направленную против культуры как общенационального явления. Таким образом, речь идет не о культурной
автономии в рамках некой культурной общности, а именно об ее фрагментации. Во втором значении
мультикультурализм выступает как идеология и политика, которые в значительной степени опираются
на либеральные концепции «культурного разнообразия», проповедующие этнические, расовые и субкультурные предпочтения в экономической, политической и культурной сферах общественной жизни.
Их цель – искоренение дискриминации и достижение «равенства» различного рода меньшинств с
национальным большинством.ных значениях.
Термин мультикультурализм имеет непростую историю: он вводился в оборот в разных контекстах и первоначально выполнял исключительно инструментальную функцию. Как хорошо известно,
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впервые он появился в конце 1960-х годов в Канаде, а в 1971 году там стал официальным термином,
обозначающим новый правительственный курс. Провозглашалась цель сделать государство более чувствительным к запросам своих граждан всех культурных и языковых групп. Неофициально считалось,
что для правительства мультикультурализм был и остается способом увести политические дебаты от
противостояния англофонов и франкофонов и тем самым избежать дальнейшей поляризации канадского общества. Несколько позже лозунг мультикультурализма взяла на вооружение Австралия: правительство положило конец бесперспективной политике ассимиляции иммигрантов и дискриминации
«цветных» и постаралось сделать государство более удобным для всех жителей независимо от происхождения и языка. Разница между Канадой и Австралией заключается, в числе прочего, в том, что канадский мультикультурализм делает основной акцент на сохранении и поощрении этнических общин,
а австралийский – на свободе выбора индивидами своей культурной принадлежности и на интеграции
общества. (1,С.49.) По аналогичному пути в 1975 г. пошла Швеция, объединив под одной общей шапкой мультикультурализма политику в отношении иммигрантов и традиционных меньшинств страны.
(2,С.89.) Во всех трех случаях мультикультурализм понимался широко, как нечто, объединяющее
борьбу с дискриминацией, поддержку этнических неправительственных организаций, введение школьного обучения на языках иммигрантов и меньшинств и даже поощрение толерантности.
В США мультикультурализм возник в начале 1970-х годов как новое направление публичных дебатов, а не правительственная инициатива; точнее было бы назвать его привнесением этнокультурных
значений и интерпретаций в проблематику социального равенства. Первыми на борьбу с расовой дискриминацией и государственную поддержку чернокожего населения отреагировали активисты иммигрантских меньшинств, выдвинувшие лозунги этнического возрождения и потребовавшие публичного
признания культурного многообразия.(4, С.51–53.)
Обсуждение расовых проблем в этнических и культурных терминах поддержали академические
круги; этот подход с определенными оговорками оказался не чужд и антирасистскому движению, и
правительству. Американский мультикультурализм часто именуют дезинтегрированным, в том смысле,
что в отличие от Канады в США проблематика равенства была отделена от этнокультурных
вопросов.(5, С.67-95.) Грубо говоря, для политиков, академических кругов и средств массовой информации культурализация социального, сведение социально-структурных проблем к культурным и поведенческим стали уловкой, позволяющей уклоняться от неудобных вопросов. «Сложная система социальных противоречий «выпрямляется» до простой конфронтации «своего» и «чужого». (6,С.55.)
Такого рода дебаты отражаются и в практической политике, т.е. своего рода дифференцированной инкорпорации, в терминологии М. Смита. Прием и интеграция иностранцев в некоторых ситуациях предполагают их разделение по этническому и религиозному признакам, поддержку этнически ориентированных просветительских программ и этнических организаций.(7, С.163.)
В других западных странах в тех или иных пропорциях сочетаются все те же сценарии освоения
понятия. Обобщенное и усредненное представление о мультикультурализме как правительственной
политике сводится к следующему: это компромиссная стратегия, избегающая двух крайностей: дифференцированного инкорпорирования мигрантов (т.е., по сути, их социального исключения) и принудительной ассимиляции.(8,C 469.) За мультикультурализмом как описательным термином стоит множество разных социальных ситуаций, стратегий репрезентации и технологий власти, отличающихся по
большому числу параметров. Например, по таким, как поощрение или подавление государством этничности в приватной и публичной сферах.
Одна из основных связанных с мультикультурализмом проблем заключается в его открытом или
(чаще) латентном эссенциализме. Культура в этом контексте по умолчанию воспринимается как стабильная целостность и как объективный атрибут определенной группы, как этническая культура.
Группам приписывается гомогенность, а границы между ними не ставятся под вопрос. Мультикультурализм нередко выступает как синоним упомянутых выше плюрального общества, сегментированного
общества или культурного плюрализма и наоборот, культурный плюрализм иногда используется как
синоним мультикультурализма в нормативном или проектном смысле. Отличие заключается в том, что
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использование слова мультикультурализм чаще предполагает не только и столько описание конкретной ситуации, сколько нормативную оценку или программное требование из такой же эссенциалистской и группоцентристской перспективы.
Отправной тезис мультикультурализма, заключающийся в отрицании единого культурного стандарта, в принципе допускает много уровней (от индивидуального до глобального) и областей использования термина. Речь может идти о социализации индивида под воздействием разных культурных
сред, праве личности на самоидентификацию и выбор жизненных стратегий, различных типах полилингвизма, последствиях секуляризации и вестернизации, развитии потребительских рынков, эффектах
глобализации и пр. Но на практике все это потенциальное разнообразие сокращается до одной перспективы, которую С. Бенхабиб назвала мозаичным мультикультурализмом. Доминирует нарратив,
который, по сути, отрицает существование единого общества и признает лишь конгломерат «общин».
Показательны определения, предлагаемые обзорной и справочной литературой. Например, такое:
«Основу идеологии – и в некоторых случаях даже политики – мультикультурализма образует представление, что культурные сообщества меньшинств заслуживают уважения и признания в рамках основной (host) нации».(9, P.350.) Один из крупнейших современных авторитетов в вопросах мультикультурализма Б. Парех вроде бы делает, подобно многим другим авторам, необходимые оговорки:
культуру нельзя рассматривать как нечто застывшее и изолированное, нельзя жестко связывать культуру с определенной группой и, наоборот, нельзя отделять культурное от социального и экономического,
людям свойственна множественная и изменчивая идентичность, следует признать, что границы между
группами подвижны и проницаемы и т.п.(10, P.77.) Однако все это, по сути, перечеркивается рассуждениями в духе отношения к «общинам» как к структурам, являющимся носителями особых культурных свойств и общим определением: «мультикультурным является общество, включающее в себя две
или более культурные общины».(11, P.6.) Недвусмысленно звучит и следующая формула: «мультикультурное общество состоит из нескольких хорошо организованных культурных общин, каждая из
которых обладает более или менее специфичным пониманием того, что есть благо, и имеет свою особую историю, социальную структуру, традиции, потребности и устремления.
Одним из государств, где мультикультурализму уделяется большое внимание является Азербайджан. Президент Ильхам Алиев постоянно отмечает, что мультикультурализм в Азербайджане стал
своеобразным образом жизни. Мультикультурализм также в качестве основного курса государственной
политики способствует особому интересу стран мира, и мы готовы поделиться нашим опытом в этой
сфере. Как политический, так и социальный опыт азербайджанского мультикультурализма сегодня может многое дать системе общечеловеческих ценностей.
Открытие в Баку Религиозно-культурного центра Азербайджанской и Бакинской епархии Русской Православной церкви знаменательное событие в жизни республики. Это дает толчок развитию
мультикультурализма в Азербайджане.
"Это тоже показатель того, как межрелигиозные отношения осуществляются в Азербайджане.
Это имеет свою глубокую историю. Храм был построен в начале прошлого века при активном участии
азербайджанского мецената и восстановлен был уже в период независимости также на средства азербайджанского предпринимателя. А Религиозно-культурный центр был построен уже на средства Азербайджанского государства. Эта практика очень позитивная. Она существует, имеет глубокие корни. То
же самое можно сказать и о восстановлении мечетей, которые в большей степени восстановлены за
счет средств государства. То же самое можно сказать и о синагоге, которая была построена также на
средства государства, католической церкви, в восстановлении которой государство также принимало
участие.
Мы восстанавливаем все религиозные памятники, и Азербайджан является страной, где пересекаются религии, народы, которые всегда жили в мире, согласии, сотрудничестве. Мы по праву гордимся тем, что самая древняя церковь на Кавказе находится в Азербайджане, в небольшом селе около города Шеки. Одна из самых древних мечетей, которая была построена в 743 году, также находится в
Азербайджане, в Шамахе, она восстановлена в этом году. В Баку также как памятник нашего историче-
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ского прошлого существует Храм огнепоклонников-зороастрийцев. Католическая церковь, которая была разрушена, также восстановлена, синагоги также строятся. То есть, это показатель развития нашего
общества, в первую очередь, состояния общества, а также показатель государственной политики. И
отрадно, что и состояние общества, и государственная политика в этих вопросах идут, как говорится,
рядом", - сказал Президент Ильхам Алиев.
По его словам"Мультикультурализм в Азербайджане является государственной политикой".(1)
Мультикультурализм в Азербайджане возведен в ранг государственной политики. Более того, в
Азербайджане созданы все необходимые политические и социальные условия для развития и укрепления традиций мультикультурализма. И поэтому неудивительно, что эта тема является предметом исследования и ученых, и журналистов. Для предотвращения в мире растущих на фоне межнациональных и межрелигиозных конфликтов недоразумений, разнообразных фобий, всевозможных противостояний модель совместного проживания в Азербайджане, его формула может принести человечеству
только успех.
Всем известно, что Азербайджан - многонациональная и многоконфессиональная страна. Национальная политика определена на принципах совместного проживания и терпимости различных наций,
народностей и этнических групп.
Наряду с тем, что различные народы, проживающие в Азербайджане веками, всегда играли весомую роль в общественно-политической жизни страны, они сумели при этом не ассимилироваться, сохранить свою этническую самобытность, религию, обычаи и традиции. Иными словами, их яркая культура ничуть не поблекла рядом с другими народами, населяющими нашу страну.
Очень характерно и то, что эти группы однозначно одобряют поддержку государства по сохранению культурного наследия, политику межнациональных отношений. К сожалению, подобная солидарность не наблюдается в ряде других стран.
Безусловно, этого нельзя добиться некими силовыми методами, но необходимо что-то делать,
как-то перестраиваться. Наш народ добился этого своей традиционной толерантностью и мультикультурным характером.
Для комплексного решения проблем малочисленных народов и этнических групп, проживающих
в Азербайджане, в 1992 году при НАНА был создан Институт Национальных отношений.
После 1993 года как и во многих сферах жизни, так и в отношениях национальных меньшинств,
положение стало заметно улучшаться.
Сбалансированный курс национальной политики, решение проблем национальных меньшинств
осуществлялось не по указке из Кремля, а волевыми решениями Общенационального Лидера Гейдара
Алиева.
В 1993 году в стране было дано разрешение на функционирование тридцати трех национальнокультурных центров. Конституционный акт о суверенитете Азербайджанской Республики подтвердил
равенство всех граждан страны перед Законом.
В 2006 году в Азербайджане был принят План действий по Правам человека. Один из пунктов
этого плана предусматривал защиту культурного наследия национальных меньшинств.
28 февраля 2014 года распоряжением президента Ильхама Алиева был создан Государственный
совет по межнациональным, мультикультуралистским и религиозным вопросам. Это распоряжение
стало толчком к усилению межрелигиозного, межнационального и межкультурного диалога.
Истории мультикультурализма в Азербайджане столько же лет, сколько и народам, проживающим здесь, то есть он возник намного раньше, чем в Европе. И этим можно смело гордиться!
И хотя термин "мультикультурализм" появился недавно, однако само понятие этого было изначально, просто раньше мы его воспринимали как культурное разнообразие, которое, кстати, успешно
применяется в обществе.
Кое-кто утверждает, что мультикультурализм характерен только для развитых демократических
стран. Опыт же показывает, что именно в этих странах он не нашел развития. Лидеры таких стран, как
Франция, Германия, Великобритания (в 2010 году) утверждают, что мультикультурализм в их странах
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подвергся деградации.
В результате поддержки Ильхамом Алиевым международных инициатив в культурной сфере,
наша страна превратилась в центр мировой культуры.
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SİYASİ MÜNAQİŞƏLƏRİN MAHİYYƏTİ VƏ MƏNBƏYİ
Məqalədə siyasi münaqişələrin mahiyyəti,mənbəyi və tənzimlənməsi açıqlanır. Eləcə də siyasi
münaqişələrin sosial əsaslarına aid müasir başlıca konsepsiyaların əhəmiyyəti və subyektləri aydınlaşdırılır.
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СУТЬ И ИСТОЧНИК ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
В статье объясняется суть и источник политических конфликтов и также регулирование политических конфликтов. Также в статье исследуется современные социальные концепции политических конфликтов их важность и субъекты.
Ключевые слова: политические конфликты , противоречия, социальные конфликты, социальное
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ESSENCE AND SOURCES OF POLITICAL CONFLICTS
In the article is told about essence, sources and regulations of political conflicts. Also clarified importance and subjects of main contemporary concepts about social bases of political conflicts.
Key words: political conflicts, contradiction (collision), social conflicts, social management, public development, authority (power), material values, moral values, material resources, reputation
Münaqişə cəmiyyətin sosial və siyasi sturukturunda öz miqyası ilə səciyyələnir və özünü müxtəlif
aspektlərdə göstərir. Münaqişə o zaman əhəmiyyətli hesab olunur ki, eyni vaxtda sosial və siyasi sturukturun
bütün səviyyələrini əhatə etsin. Daha az əhəmiyyətli münaqişə isə bununla səciyyələnir ki, o, sosial sturukturun
müəyyən hissəsini əhatə etsin.
Daxili münaqişə cəmiyyətdə sabitliyin pozulmasına gətirib çıxarırsa beynəlxalq münaqişə isə
müharibələrlə nəticələnə bilər, bu da öz növbəsində böyük dağıntılara, maddi və mənəvi sərvətlərin məhvinə
gətirib çıxarır.
Cəmiyyətdə münaqişələrin mövcudluğu mübahisəsiz fakt olduğundan, onların təhlili də siyasi sistem
üçün əhəmiyyətli məsələlərdən hesab olunur.
Münaqişələr fərdlərin, qrupların, təşkilatların çıxış etdiyi sosial qarşılıqlı fəaliyyət tipidir. O cəmiyyət
üçün kənara çıxma patoloji hal sayılmamalıdır, kollektiv həyatın normal aspektidir. Cəmiyyətdə münaqişə və
əməkdaşlıq, mübarizə və konsensus qırılmaz sürətdə bağlıdır.
Münaqişə tərəfləri arasında münasibət iki formada təzahür edir :
1. Hansısa ümumi maraq və məqsədi olmayan radikal münaqişələr.
2. Qismən münaqişə.
Bu halda qismən münaqişəli tərəfləri ümumi maraq birləşdirə bilər. Yəni onlar aralarındakı
qarşıdurmaya baxmayaraq öz məqsədlərinə çatmaq naminə bir-birlərinə güzəşt edə bilərlər.
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Ama burada digər bir məqam ondan ibarətdir ki, münaqişəli tərəflər arasındakı ziddiyyətlər
kəskinləşdikdə onlar zorakılıq vasitələrinə əl ata bilərlər.
Münaqişə fərdlərin və qrupların davranışının əsasını təşkil edir, hakimiyyət sturukturlarının
dəyişməsini və siyasi proseslərin inkişafını şərtləndirir. (2, s. 585)
Münaqişələrin intensivlik dərəcəsi müxtəlif ola bilər. Bu o deməkdir ki, bəzi münaqişələrdə iştirakçılar
qarşı tərəfə güclü düşmənçilik hiss edirlər. Onlar arasında şəxsi zəmində də toqquşmalar baş verir. Digər
münaqişələr də isə şəxsi münasibətlər pisləşmir. Bir tərəfdən münaqişələr qasırğa kimi öz iştirakçılarını cəlb
etdiyi halda, digər yöndə isə münaqişələr sakit axarda cərəyan edir. Bu da münaqişələrin intensivlik dərəcəsini
göstərir.
Münaqişə eyni zamanda siyasi subyektlərin qarşılıqlı fəaliyyətini reallaşdıran, siyasi proseslərin
səmərəliliyinə əlverişli təsir göstərən sosial hadisədir.
Siyasi münaqişələrin baş vermə səbəbləri sırasında sosial dəyərlərin çatışmazlığları öznəməxsus rol
oynayır. Burada siyasət baxımından hakimiyyət, maddi nemətlər, ictimai nüfuz ( sosial nüfuz) kimi sərvətlərin
bölüşdürülməsi ilə bağlı olan münaqişələr daha mühümdür.
Amerikalı politoloq Devid İston münaqişələrin necə baş verməsini müxtəlif səbəblərlə izah etmişdir.
O qeyd edirdi ki, bütün cəmiyyətlərdə kasıblıq üstünlük təşkil edir. Cəmiyyət üzvlərinin tələbatlarını təmin
edəcək miqdarda nemətlər yoxdur. Nemətlərin qeyri- bərabərliyi də münaqişələrə gətirib çıxarır. Bizə
məlumdur ki, cəmiyyətlərdə kasıblıq dərəcəsi eyni deyildir. Ona görə də cəmiyyət daha az inkişaf etmiş, orta
inkişaf səviyyəsinə malik və inkişaf etmiş cəmiyyətlərə bölünür. Qeyd olunur ki, kasıblıq nisbi anlayışdı. Hətta
inkişaf etmiş bolluq cəmiyyətlərində də elə sosial qruplar vardır ki, onlarda kasıblıq hökm surur. ABŞ da belə
marginal sosial qruplar mövcuddur.
Con Helbert bolluq hökm sürən cəmiyyətlərdən danışaraq qeyd edirdi ki, onların özündə belə elə
qruplar vardır ki, kasıblıqdan əziyyət çəkir.
Karl Marks da münaqişələrin hakimiyyət, maddi ehtiyyatlar və ictimai nüfuz kimi sərvətlərin
çatışmaması üzündən baş verməsi ideyasını irəli sürmüşdür. O qeyd edirdi ki, ictimai siniflər arasında
münaqişələrin aradan qaldırılması üçün tələb olunan şərtlərdən biri hər kəsə tələbatına görə prinsipinin təmin
olunmasıdır. Marksın fikrincə, yalnız bolluqla sosial siniflər arasında münaqişələr uğurla həll oluna bilər.
Yuxarıda qeyd etdik ki, münaqişələr özünü müxtəlif aspektlərdə göstərir. Münaqişələrin digər
aspektləri ilə müqayisədə siyasi münaqişələr daha geniş və əhatəli anlayışdır.
Siyasi münaqişə dedikdə nə başa düşürük? Siyasi münaqişə özündə nələri ehtiva edir? Siyasi münaqişə
müxtəlif qüvvələrin irimiqyaslı toqquşmalarını, inqilabları, əksinqilabları, dövlətlər arasındakı qarşıdurmanı,
müharibələri, bir sözlə, münaqişəli tərəflərin bütün münasibətlərini özündə əks etdirir. Onuda qeyd edək ki,
münaqişə cəmiyyətdə dinamikliyə aparan yoldur. Bəzi politoloqların fikirincə münaqişə sosial sistemin
daşlaşmasının qarşısını alır. Cəmiyyətdə münaqişə labüddür, qaçılmazdır.
Həm marksist, həm də qeyri-marksist mövqeli sosioloqlar münaqişəni cəmiyyətin müvəqqəti halı kimi
qiymətləndirirdilər və onu rasional vasitələrlə aradan qaldırmağın mümkün olduğunu bildirirdilər.
Sosioloqların əksəriyyəti iddia edir ki, cəmiyyət münaqişələrsiz mövcud ola bilməz. Çünki münaqişə varlığın
ayrılmaz hissəsidir və cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərin əsas inkişaf mənbəyidir.
Münaqişə qarşılıqlı fəaliyyətdə olan tərəflərin bir-birinə zidd məqsədlərinin, mövqelərinin,
görüşlərinin toqquşmasıdır ( 3, s. 447).
Qeyd etmək lazımdır ki, istənilən aspektdə baş verən münaqişənin əasasını ziddiyyətlər təşkil edir.
Münaqişə tərəfləri arasında qarşıdurma ziddiyyətlərdən başlayır. Bu məsələni ingilis sosioloqu E.Giddens izah
etmişdir. O qeyd edirdi ki, münaqişə toqquşan maraqlara görə tərəflərin real mübarizəsidir. Bu mübarizənin
reallaşdırılması mexanizmləri müxtəlif ola bilər. Ziddiyyət isə sadəcə münaqişənin quruluşunu təşkil edən
elementlərdən biridir. (7 , s. 14)
Münaqişələrin əsasında dayanan ziddiyyətlər həm obyektiv, həm də subyektiv xarakterli ola bilər.
Obyektiv xarakterli ziddiyyətlər insanların sosial-iqtisadi həyat şəraitlərindəki fərqlərdən yaranır. Lakin
münaqişələrin əsasını təşkil edən ziddiyyətlər həmişə obyektiv xarakter daşımır. Ziddiyyətlər subyektiv
xarakterli də ola bilərlər. Bu tip səbəblərdən doğan münaqişələr də cəmiyyətdə çoxluq təşkil edir. Subyektiv
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ziddiyyətlər subyektiv amillərdən dogur.
Ziddiyyətləri münaqişənin baş verməsi üçün əsas amillərdən hesab edirik. Yəni ziddiyyətlər yaranır və
bu yaranmış qərəzli vəziyyət münaqişəyə gətirib çıxarır. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, ziddiyyətlərin
olması heç də həmişə münaqişənin baş verməsinə dəlalət etmir. Ziddiyyət yarandısa mütləq şəkildə
münaqişəyə çevrilməlidi kimi bir hökm yoxdur. Əksər hallarda ziddiyyətlər münaqişəyə çevrilməmiş də
aradan qalxa bilər. Bəzən isə ziddiyyətlər davamlı olaraq qalır, lakin münaqişə baş vermir. Deməli ziddiyyət
mövcud olsa belə, tərəflər fəal qarşıdurma nümayiş etdirməyə bilər. Belə olan halda isə heç bir münaqişədən
söhbət gedə bilməz. (6, s. 261) Deməli, münaqişənin baş verməsi üçün tərəflər arasındakı ziddiyətlər
kəskinləşməlidir. Ziddiyətlər kəskinləşərək onlar arasında fəal qarşıdurma yaratdığı halda münaqişə baş vermiş
hesab edilir. Yəni hələ ziddiyyətin olması münaqişənin olması demək deyil. Ziddiyyətlər münaqişə üçün zəmin
rolunu oynayır.
Siyasi münaqişə siyasətin subyektlərinin hakimiyyətin əldə edilməsi və bölüşdürülməsi, həmçinin,
cəmiyyətdə özlərinin siyasi statuslarının dəyişdirilməsi ilə bağlı maraq və məqsədlərin həyata keçirilməsi
uğrunda mübarizədir. (9, s. 31)
Bir çox mütəfəkkirlərin fikrincə, siyasi münaqişələrin mahiyyətini açmaq üçün siyasət və hakimiyyət
anlayışlarının izah olunması tələb olunur. Siyasət dedikdə, müxtəlif sosial qrupların dövlət hakimiyyətinin
köməyi ilə öz ziddiyyətli maraq və məqsədlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyətləri nəzərdə
tutulur. Siyasət o zaman meydana gəlir ki, cəmiyyət toqquşan maraqlara malik olan sosial qruplara bölünsün.
Buradan aydın olur ki, siyasi münaqişələr siyasətin özündən qaynaqlanır.
Hakimiyyət cəmiyyətin fəaliyyətini şərtləndirən əsas amillərdən biridir. Cəmiyyət həyatında baş verən
istənilən münaqişə insan münasibətlərini əks etdirir. Hakimiyyət də insan münasibətlərinin ayrılmaz hissəsidir.
Çünki, elə bir cəmiyyət təsəsvvür etmək olmaz ki, orada insanlar kiməsə tabe olmasınlar. Deməli siyasi
münaqişədə münaqişə subyektləri hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırlar. Əslində bütün siyasi xarakter
daşıyan münaqişələr hakimiyyət uğrunda gedən mübarizədən başqa bir şey deyildir. Burada söhbət təkcə bir
ölkə daxilində siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizədən getmir. Etnik-ərazi münaqişələrində bu hal özünü
göstərir. Hər hansı bir etnos konkret ərazi çərçivəsində hakim status iddiaları ilə çıxış edir.
Münaqişə iştirakçılarının uzlaşmayan (yaxud belə hesab etdikləri) məqsədlər səbəbindən bir-birinə
qarşı durduqları sosial münasibət tipidir. O, müxtəlif intensivliyə malik ola bilər, tənzimlənən, yaxud
tənzimlənməyən, qismən, yaxud radikal ola bilər. Nəhayət münaqişədə məcburetmənin köməyi ilə rəqib
üzərində üstünlük ən mühüm rol oynayır. (1, s. 100)
Sturuktur-funksionalizm cərəyanına mənsub olan sosioloq Luis Kozer münaqişənin mənbəyi ilə bağlı
öz yanaşmasını irəli sürmüşdür. O qeyd edirdi ki, münaqişə sosial sistemlərin daşlaşmasının qarşısını alır,
yeniləşmə və yaradııcılıq hissi doğurur. Əlbəttə, qayda-qanunun, hüquq normalarının pozulması baxımından
münaqişələr müəyyən təhlükə doğurur. Lakin onuda unutmaq olmaz ki, münaqişə cəmiyyətin dinamik
inkişafına səmərəli təsir göstərir. Bəzi cəmiyyətlərdə siyasi elita cəmiyyətdə baş qaldıran münaqişələri
gizlətməyə çalışsa da, münaqişəsiz cəmiyyət mövcud deyildir. Adətən siyasi elitalar münaqişələrin
mövcudluğunu inkar edirlər, yaxud da xarici qrupları süni surətdə münaqişə törətməkdə ittiham edirlər. Düzdü
bəzi hallarda xarici qüvvələrin fəal müdaxiləsi nəticəsində münaqişələr yarana bilər. Lakin bu hallar daim baş
verə bilməz, müəyyən həddə qədər mümkündür. Əslində isə münaqişələrin baş verməsi üçün obyektiv əsası
olan real faktlar mövcud olmalıdır.
Alman sosioloqu Darendorf münaqişələri ictimai dəyişikliklərin başlıca mənbəyi hesab edirdi. O qeyd
edirdi ki, ümumi sosial dəyişiklik prosesinin amili kimi münaqişələr əvəzolunmazdır. O yerdə ki, münaqişə
yoxdur və ya siyasi elita tərəfindən ört-basdır edilir belə halda dəyişikliklər ləngiyir və ya tamam dayanır.
Münaqişəsiz cəmiyyət təsəvvür etmək çətindir. Cəmiyyətin bütün üzvləri arasında daimi konsensus
bərqərar olsaydı onda ictimai inkişaf dayanardı.
Siyasi münaqişələrin mənbəyinə dair müxtəlif fikirlər yürüdülür. Bu məsələyə yanaşma bir mənalı
olmamışdır. Siyasi münaqişənin mənbəyini tədqiqatçılar iki başlıca amillə əlaqələndirirlər : Sosial amil və
qeyri-sosial amil
Müasir dövrümüzün etoloqu Lorens siyasi gərginliyin müxtəlif növlərinin heyvanlara xas olan daxili
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düşmənçiliyə və insanın təcavüzkar xarakterinə əsaslandığını iddia edir. Lorens görə insanın sosial davranışı
özündə elə cəhətləri əks etdirir ki, biz bunları heyvanların davranışını öyrənən zaman daha yaxşı bilirik.
Müasir elm sübut edir ki, insan təbiətində münaqişəyə meyl bir o qədər də yüksək olmamışdır.
Bəzi alimlər siyasi münaqişələrin mənbəyini sırf sosial amillərlə əlaqələndirirlər. Bu amillər sırasında
ictimai münasibətlərin müxtəlif formaları özünü göstərir. Xüsusəndə siyasətin subyektinin məqsədləri,
maraqları və müəyyən ehtiyatların çatışmazlığı burada başlıca yer tutur. Hakim dairələrlə müxtəlif qüvvələrin
mənafeyini təmsil edən təşkilatlar arasında yaranan ziddiyyətlər siyasi gərginliyə gətirib çıxarır. Siyasi
gərginlik baş verən zaman siyasi elitanın başlıca funksiyası münaqişəli tərəflər arasında tənzimləyici rol
oynamaqdan ibarətdir.
Siyasi münaqişələrin mənbələrindən biri müəyyən dəyərlərin çatışmamasıdır. Cəmiyyətdə bir sıra
narazılıqlar yaranır və bu narazılıqlar münaqişələrə gətirib çıxarır. Həmin münaqişələr cəmiyyətin qlobal
şəkildə parçalanmasına təhlükə doğurduğu üçün siyasi elitalar bu münaqişələri tənzimləməyə çalışırlar. Bəzən
bunun üçün zorakılıq vasitələrinə də əl atırlar. Bu isə xoşagəlməz nəticələrə gətirib çıxarır. Çünki
münaqişələrin boğulması hər zaman eyni nəticə vermir. Geniş kütlələr və elita əleyhinə olan qüvvələr mövcud
siyasi elitanı devirməyə nail olurlar.
Siyasi münaqişələrin digər mənbəyi sosial qrupların bəzi məsələlərdə fikir ayrılığı və bununla bağlı
yaranan ziddiyyətlərdir.
Siyasi münaqişələrin baş vermə səbəblərini araşdırarkən burada belə bir fakt da ortaya çıxmışdır ki,
vətəndaşların fərqli sosial, etnik, dini birliklərə mənsub olması onlar arasında fikir ayrılıqlarına gətirib çıxarır.
Bu fikir ayrılıqları insanın sosial və siyasi sistemdə öz yerini və rolunu başa düşməsini şərtləndirir. Belə
olduqda başqa birliklərlə münaqişələr şəraitində insanın mənsub olduğu birliyə bağlılıq hissi güclənir.
Siyasi münaqişələrin inkişaf prosesini düzgün tənzimləmək üçün bütövlükdə cəmiyyətin sosial-siyasi
vəziyyətini təhlil etmə lazımdır. Münaqişələrin inkişaf mexanizmi ilə bağlı hakimiyyətdə olan qüvvələr
düşünülmüş tədbirlər planı işləyib hazırlamalı və lazım gəldikdə onu yaranmış şəraitə uyğun şəkildə həyata
keçirməlidirlər. Münaqişələrin başa çatmasını təmin edən tənzimlənmə texnologiyası çoxcəhətli xarakter
daşıyır. Onuda qeyd edək ki, münaqişəli tərəflərin barışması tam və ya qismən həyata keçirilə bilər. J. Fave
belə hesab edirdi ki, mübahisə edən tərəflər arasında barışığın əldə olunması konsensus, kompromis,tabeolma
və güzəştə getmək vasitəsilə təmin oluna bilər. Barışığın əldə olunması iki əsas yolla həyata keçirilir: dinc və
məcburetmə yolu ilə
Münaqişəli tərəflərin barışması məqsədilə münaqişələrin tənzimlənməsində ən geniş yayılan üsul
danışıqlar aparılmasıdır. Amerika alimləri M. Doyç və S. Şaron belə hesab edirdilər ki, danışıqlar o zaman
səmərəli hesab olunur ki, mövcud problemlər mübahisədə iştirak edənlərin subyektiv maraqlarına qurban
verilmir. Problemlərə obyektiv yanaşma nümayiş etdirilir və cəmiyyətin mənafeyinə laqeyidliklə yanaşılmır.
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Məqalədə Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikası üçün iqtisadi və siyasi əhəmiyyəti və onun milli
maraqlarında rolu haqqında fikirlər nəzərdən keçiriləcək. Dəniz ticarəti və dəniz nəqliyyatı dövlət üçün çox
əhəmiyyətlidir. Dəniz üzrə maraqlar dövlətin milli marağıdır. Dövlət bu maraqları qorumaqla öz milli
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АЗЕРБАЙДЖАСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: РОЛЬ КАСПИЙ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
АЗЕРБАЙДЖАСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
B етой статье, будет рассматриваться экономическое и политическое значение Каспийского
моря и его роль в национальных интересax Азербайджанской Республики. Морская торговля и морской
траспорт является очень важным и для государства. Интересы около моря национальный интерес
государства. Государство обеспечивает свою национальную безопасность, когда защищает эти интересы.
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NATIONAL INTERESTS IN THE SISTEM OF NATIONAL SECURITY
OF AZERBAIJAN REPUBLIC: THE ROLE OF CASPIAN IN THE NATIONAL
INTERESTS OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC
Economic and political importance of Caspian Sea and role of this in national interests for Azerbaijan
Republic will look through in this article. Marine trade and marine transport is very important for state. Interests about the sea is national interest of the state. The state provides its national security while protects this
interests.
Key words: Caspian Sea, national interests, oil – gas industry, economy, security.
Azərbaycan Respublikası Xəzəryanı 5 dövlətdən biridir. Bu o anlama gəlir ki, ölkəmiz digər 4 dövlət
kimi eynihüquqlu tərəfdar olaraq Xəzər hövzəsindən istifadə edə bilər. Bu çox strateji anlayışdır. Məlumdur
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ki, dənizə çıxışı olan ölkə ilk öncə bu fürsətdən ticarət məqsədləri üçün istifadə edir. Bu qədimdən gələn və
heç kəs də şübhə doğurmayacaq bir aksiomadır. Ticarət əlaqələri quruluşundan və idarə olunma formasından
asılı olmayaraq, hər bir dövlət üçün olduqca əhəmiyyətli və strateji cəhətdən çox vacib bir addım hesab oluna
bilər.
Tarixə nəzər salsaq görərik ki, mövcud olmuş bir çox dövlətlər, hansılar ki, dəniz sahili yerləşirdilər,
bu ölkələrdə ticari əlaqələr həmişə əsas olub və dövlətin strateji siyasəti sayılıb. Zatən, digər ticari yolları çox
vaxt müharibə meydanına çevrilirdi, dəniz ən optimal yol hesab olunurdu. Bu sahə üzrə ən peşəkarları finikiyalılar hesab olunurdu
Finikiyalıların ərazisi əkinçilik və maldarlıq üçün əlverişli olmadığı üçün onların əsas məşğuliyyəti dənizçilik və dəniz ticarəti idi. E.ə. II minilliyin sonu - I minilliyin əvvəllərində finikiyalılar Aralıq
dənizində ağalıq edirdilər. Finikiyalılar ən yaxşı gəmi düzəldənlər və dənizçilər idi. Onlar burada bitən sidr və
palıd ağaclarından gəmi düzəldirdilər. Onlar Aralıq dənizi vasitəsilə üzüb ilk dəfə Atlantik okeanına çıxmışdılar. Sonra Avropa sahilləri ilə üzərək İngiltərənin cənub-qərbinə kimi gedib burada qalay mədəni
tapmışdılar. Həmin dövrdə beynəlxalq ticarət finikiyalıların əlində idi. Onlar Yunanıstan, Misir, Babilistan və
s. ölkələrlə ticarət edirdilər. Onlar Aralıq dənizinin şərq sahillərində bir çox şəhərlər saldılar. Sonralar bu
şəhərlərin hər biri ayrıca dövlətə çevrildi. Sidon, Tir, Kabil belə şəhərlərdən idi. Geniş ticarət Tir şəhərdövlətinin yüksəlməsinə şərait yalatdı. Tir şəhəri qaya ada üzərində tikilmişdi. Adaya torpaq və daş tökülmə
üsulları ilə və genişləndirilmişdi. Dəniz ticarəti nəticəsində finikiyalılar Aralıq dənizi sahillərində, Kipr, Siciliya, Sardiniya adalarında məskunlaşmışdılar.
Zaman keçdikcə qədim quldarlıq dövlətləri dağıldı. Ancaq, dəniz ticarəti öz aktuallığını qəti itirmədi.
Əksinə daha da populyarlıq qazandı və daha da inkişaf etdi. Əslində dənizçilik elə bir sahədir ki, ora yad insalar, yəni bu işdə təcrübəsi olmayan yaxud, əvvəldən bu işlə məşğul olmayan biriləri girə bilməz. Gərək ya
əzəldən dənizçi olasan ya da ki, yaşadığın mühit və ətrafın dənizlə bağlı olsun. İngilislər bu qəbildən olan
xalqlardandır.
Böyük coğrafi kəşflərdən sonra İngiltərə mühüm dəniz yollarının keçdiyi rayonlara daxil idi. Londonda çoxlu tacir kontorları və banklar meydana gəlmişdi. Manufaktura yaranandan sonra İngiltərə başqa ölkələrə
yun göndərmir, ancaq mazud, kömür, balıq və s. aparırdı. Ticarət sürətlə inkişaf edirdi. Uzaq ölkələrlə aparılan
bütün ticarət ən varlı tacirlərin təşkil etdiyi şirkətlərin əlində idi. Rusiya ilə ticarət etmək üçün Moskva şirkəti,
Hind okeanı və Sakit okeanı sahillərindəki ölkələrlə ticarət aparmaq məqsədi ilə Ost-Hind şirkəti (1600)
yaranmışdı. İngiltərədə dəniz quldurluğu çox zaman qul alveri ilə birləşirdi. Gəmi sahibi Con Hokins London
varlılarının köməyi ilə Afrikaya getmək üçün ekspedisiya təşkil etdi. Kraliça Con Hokinsə bu səyahəti üçün iki
hərbi gəmi vermişdi. O, Afrikadan 500 qul alıb İspaniyanın müstəmləkələrində satmaq istədi. Lakin ispan
qubernatoru qul satmağa icazə vermədi. Hokins toplardan atəş açdı, qubernator qul satışına icazə verməyə
məcbur oldu. Bu «qəhrəmanlığa» görə I Yelizaveta ona cəngavər rütbəsi verdi. İngilis dəniz qulduru Frensis
Dreyk kiçik donanması ilə Magellan boğazından Cənubi Amerikanın qərbinə keçmiş, qızıl və gümüş yüklənən
ispan gəmisini ələ keçirib dünya okeanmı dolaşdıqdan sonra İngiltərəyə gəlib çıxmışdı. O, Magellandan sonra
dünya səyahətini həyata keçirmişdi və taxirə düşmüşdür.
Heç şübhəsiz ki bunlar tarixi faktlardır və keçmiş sözsüz ki, nəsə bir anlam kəsb edir. Ən azından tarixi
təcrübə deyilən bir anlayış da var. Müassir dövrdə dəniz quldurları olmasa da dəniz ticarətinin təhlükəsizliyini
təmin etməkdən ötrü dövlətlər müəyyən təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirirlər. Bir neçə müddət qabaq
Hind okeanında, Somali sahillərində beynəlxalq ticarət əməliyyatlarını həyata keçirən gəmilərə və iri həcmli
tankerlərə hücumlar qeydə alınmışdır ancaq, beynəlxalq sularda bu cür cinayətlərin sonunu gözləmək o qədər
də uzun çəkmədi. Dəniz ticarətinin vacibliyi həmişə prioritet məsələ olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası da bu sahə üzrə intensiv tədbirlər görməkdədir. Xəzər Dənizinin dibinin
bölünməsi hələ də müzakirə mövzusu olsa da tam həllini tapmamışdır. Ancaq, buna baxmayaraq hökumətimiz
bu sahə üzrə diplomatic danışıqları davam etdirir və müsbət nəticəyə ümidlidir. Azərbaycan Respublikası sahilyanı dövlətlərin Xəzər dənizindən istifadə edilməsinin təşəkkül tapmış təcrübə əsasında müvafiq sektorlar
çərçivəsində ənənəvi iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsinə istinad edir.
Azərbaycan Respublikasının konseptual mövqeyinə görə Xəzər dənizi sahilyanı dövlətlərin suveren
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hüquqları və yurisdiksiyası şamil olunan müvafiq sektorlara bölünməlidir. Xəzər dənizinin sahilyanı dövlətlər
arasında sektorlara bölünməsi orta xətt prinsipi nəzərə alınmaqla, bu dənizdə təşəkkül tapmış təcrübə, beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsipləri və sahilyanı dövlətlərin Xəzər dənizində suveren hüquqlarının tətbiq
olunması əsasında həyata keçirilməlidir. Bütün bunlar Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında vahid sənəddə
öz əksini tapa bilər. Sahilyanı dövlətlərin qarşılıqlı maraq kəsb edən məsələlərdə əməkdaşlıqlarından irəli
gələn məsələlər hər bir sahilyanı dövlətin Xəzər dənizində müvafiq sektor üzrə ayrılmaz suveren hüquqlarını
təsbit edən hüquqi status haqqında əsas sənədə əsaslana bilər. Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında vahid
konvensiya qəbul olunana qədər Xəzəryanı dövlətlər Xəzər dənizində təşəkkül tapmış təcrübəyə əsasən öz suveren hüquqlarını həyata keçirirlər.
Əslində bu Azərbaycan höküməti üçün çox önəmli bir danışıqlardır. Ən azından Azərbaycan öz maraqlarını bu sahə üzrə tam təmin edə bilər. Xəzərin Azərbaycan sektoru ölkəmizin ən strateji mövqelərndən biridir. Əsas neft və qaz yataqlarları bu ərazidə yerləşmişdir. Məlum məsələdir ki, Neft və qazla zəngin ərazi ölkənin əsas iqsitadi marağı çərçivəsindədir. Müxtəlif hesablamalara görə Xəzərdə olan neft ehtiyatları 200 milyard barrelə çatır. Bundan başqa dənizdə böyük həcmdə təbii qaz ehtiyatları var. Xəzərin hidrokarbon
ehtiyatlarının çıxarılmasında ətraf dövlətlər və xarici korporasiyalar fəal şəkildə iştirak edirlər. Bu gün Xəzər
Dənizi dünyada enerji təhlükəsizliyində əsas rol oynayan regionlardan biridir. Xəzərdə hasil olunan enerji
resursları həm sahil ölkələrinin, həmdə ətraf regiona daxil olan ölkələrin inkişafında vacib rol oynayır.
Xəzər – əhəmiyyətli nəqliyyat yolu və ətraf mühitin və havanın təmizliyində əhəmiyyərli faktor
olmaqla yanaşı qiymətli təbii yataqlara malikdir. Xəzərin əsas sərvəti neft və qazdır. 1994-cü ilin sentyabr
ayında qərb dövlətlərinin konsernləri ilə bağlanan müqavilə "əsrin müqaviləsi" adlanır. Aparılan tədqiqatlar
göstərir ki, Xəzər dünyada böyük neft mənbəyidir. Hal–hazırda Azərbaycanda hasil olunan neftin 67 %-i,
qazın isə 95 %-i Xəzərdən çıxarılır. Xəzər nadir və qiymətli balıq növləri ilə də zəngindir. Abşeron
yarımadasından şərqdə, neftlə zəngin bölgədə dənizin 100 m dərinliyindən metal bünövrələrin üstündə 100-dən
çox süni adacıqlar təşkil olunub estakadalar düzəldilmişdir. Estakadaların ümumi uzunluğu 400 km-dən
çoxdur. Estakadaların üstündə çoxmərtəbəli yaşayış evləri və ictimai binaları olan "Neft daşları" şəhəri
yaradılmışdır.
Xəzər dənizi Azərbaycan üçün təkcə karbohidrogen yataqlarının zənginliyi ilə deyil həmçinin ticarət
əlaqələri üçün də çox əhəmiyyətlidir. Düzdür, Xəzərin dünya okeanına birbaşa çıxışı yoxdur ancaq, bu onun
stratejiliyini və ölkəmiz üçün nə qədər əhəmiyyətli olmasını azaltmır. Əksinə, daha da vacibləşdirir.
Azərbaycandan savayı Xəzəryanı 4 ölkə ilə ticarət əlaqələrinin qurulması və aparılması dövlətimiz üçün milli
maraq səviyyəsində təhlil edilir. Statistik rəqəmlər bu haqda daha dolğun məlumat verir. İran İslam Respublikası statistikasına görə, 2014-cü ilin İran təqvimin 7 ayının nəticələrinə əsasən, Azərbaycandan idxal
edilən məhsulun dəyəri 13,7 milyon dollar, Azərbaycana ixrac edilən məhsulun dəyəri isə 279,3 milyon
dollar olub. Müvafiq olaraq, Azərbaycan Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən, 2014-cü ilin 9 ayında
Azərbaycandan İrana ixracın həcmi 28,4 milyon dollar, İrandan idxalın həcmi isə 115,5 milyon dollar təşkil edib. Hazırda, Qazaxıstan Xəzər regionunda hazırda Azərbaycanın ikinci ticarət tərəfdaşıdır. 2014cü ilin 9 ayında Azərbaycan Stakomun məlumatına görə, Azərbaycanla Qazaxıstan arasında ticarət dövriyyəsi
34,3% azalıb. Azərbaycandan ixrac 23,3 milyon dollar, idxal isə –166,1 milyon dollar olub. Türkmənistanla
Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinə dair son məlumatı bu il oktyabrın əvvəlində baş nazirin birnci müavini Yaqub Eyyubov hökumətlərarası komissiyanın iclasında səsləndirmişdi. Onun sözlərinə görə, 2013-cü ildə
iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 82,3 milyon dollar olub. Cari il üçün hər hansı bir rəqəm bu
iclasda mətbuat üçün açıqlanmayıb. Müqayisə üçün onu demək olar ki, 2008-ci ilin 9 ayının yekunlarına görə,
iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 488,6 milyon dollara çatmışdı. Bu o il idi ki, hər iki ölkənin dövlət başçıları
qarşılıqlı səfərlər etmiş, iki ölkə arasında münbit iqtisadi əlaqələr yaranmağa başlamışdı. Ancaq sonradan
birdən birə rəsmi Aşqabadın Bakını Xəzərin hüquqi statusu həllini tapmamış neft yataqlarını işləməyə görə
Beynəlxalq İqtisadi Məhkəmə ilə hədələməsi ilə bu əlaqələr soyudu və təbii ki, iqtisadiyyatda da özünü
göstərdi. Rusiya Azərbaycanın Xəzəryanı ölkələr içərisində bir nömrəli ticarət tərəfdaşıdır. Cari ilin 9 ayının
yekunlarına görə, Azərbaycanın Rusiya ilə ticarət dövriyyəsi 1,368 milyard dollar təşkil edib ki, bunun da cəmi
470,262 milyon dolları ixracın payına düşüb. Başqa sözlə, Rusiyaya ixrac Azərbaycanın ümumi ixracatında
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olan payının 2.7%-ni təşkil edib. Sözügedən dövrdə Rusiyadan idxal həcmi 897,794 milyon dollar olub ki, bu
da Azərbaycanın ümumi idxalınin 13,8%-nə bərabərdir.
Bütün bunlar təbii ki, ölkələrarası ticarət əlaqələrinin statistik göstəricisidi. Ancaq, bu göstərici
Azərbaycanın bu konteksdə çox həssas olduğunu büruzə verir. Heç şübhəsiz, Xəzəryanı dövlətlərlə ticari
əlaqələr və bunun artan dövriyyəsi ölkəmizin iqtisadi cəhətdən strateji mövqeyidir və milli maraqlar
çərçivəsində qorunur. XXI əsrdə ölkəmizin təhlükəsizliyinə əsas təhdid Azərbaycan Respublikasının Dağlıq
Qarabağ regionunda və onun ətrafında baş verən münaqişənin mövcudluğudur. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi
işğal altındadır və milli müdafiə ehtiyatlarının əksər hissəsi münaqişənin həlli üçün sərf olunur. Eyni zamanda,
Azərbaycanın iqtisadi və enerji təhlükəsizliyi, əsasən, dəniz təhlükəsizliyinin təmin olunması və xüsusilə
dənizdə enerji infrastrukturunun mühafizəsi ilə əlaqədardır. Bu baxımdan dəniz təhlükəsizliyi Azərbaycan
üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində daha dəqiq qeyd etsək,
Azərbaycan Respublikası milli təhlukəsizlik haqqında konsepsiyasında Azərbaycanın Xəzər regionundaki milli
maraqları çox aydın şəkildə qeyd olunub: dənizdə sülh şəraitinin təmin olunması və dənizdən qanunvericilik
çərçivəsində istifadə, Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub hissəsindən və oradakı sərvətlərdən
dövlətin istifadə imkanları, dənizdə Azərbaycan Respublikasının əleyhinə yönəlmiş hər hansı diskriminasiya
aktının qarşısının alınması, Xəzər dənizinin sərvətlərindən istifadəyə və onların tədqiqinə aid olan beynəlxalq
hüquqi problemlərin əlverişli şəkildə tənzimlənməsi, sosial-iqtisadi inkişaf məqsədi ilə Xəzər dənizinin təbii
sərvətlərindən məqsədyönlü istifadə olunması və onların inkişaf etdirilməsi, dənizdə effektiv nəqliyyat
şəbəkəsinin yaradılması, bu şəbəkəyə nəzarət və onun təhlükəsizliyinin təmin olunması.
Qeyd etdiyimiz kimi, bütün bu maraqlar Azərbaycan Respublikasının Milli təhlükəsizlik konsepsiyası
və Azərbaycan Respublikasının Hərbi Doktrinası tərəfindən hüquqi baxımdan tənzimlənir və qanunvericiliklə
qorunur. Azərbaycan Respublikasının milli maraqlar sistemində Xəzər dənizinin rolu həm neft – qaz
sektorunun inkişafı, həm də Xəzər sahili dövlətləri ilə ticarət əlaqələri baxımından çox əhəmiyyətlidir. Xəzər
dənizinin Azərbaycan üçün iqtisadi cəhətdən stratejiliyi bir daha vurğulandı və Azərbaycan hökumətinin bu
tip iqtisadi maraqları təmin etmək üçün həyata keçirtdiyi siyasət Xəzər regionunda bu baxımdan çox
əhəmiyyətlidir. Xəzər dənizi Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarının ayrılmaz bir hissəsidir və bu
Azərbaycan Respublikasının qanunverciliyi ilə qorunur.
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QLOBALLAŞMA VƏ MÜASİR BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR
Magistrant Aysən Xəlilova, bu məqalədə qloballaşma prosesinin beynəlxalq münasibətlər konteksində
təsvir edir. O cümlədən, qloballaşma prosesinin müsbət və mənfi yönləri dəqiq analiz edilir.
Açar sözlər: qloballaşma tendensiyası, ictimai tərəqqi, mədəni əlaqələr, iqtisadi inkişaf, beynəlxalq
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В статье автор магистрант Айсан Халилова описывает процесс глобализации в контексте
международных отношений. В том числе, детально анализировано положительные и отрицательные
аспекты процесса глобализации.
Ключевые слова: тенденция глобализации, социальный прогресс, культурные связи, экономическое развитие, международные организации, внутренняя фрагментация, признание национальных ценностей, межобщинные отношения, цивилизация.
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GLOBALIZATION AND CONTEMPRORARY INTERNATIONAL RELATIONS
The undergraduate Aysan Khalilova escribes the process of globalization in the context of international
relations. In particular, given a detailed analysis of the positive and negative aspects of globalization.
Keywords: the trend of globalization, social progress and cultural ties, economic development, international organizations, internal fragmentation, a recognition of national values, community relations, civilization.
Qloballaşma anlayışı yaxın zamanlarda ABŞ professoru C.Robertsonun adı ilə bağlı olmağına baxmayaraq qloballaşmanı yaradan amillər qədim insan birliklərinin meydana gəldiyi dövrdən başlayır. Qloballaşmanın xarakterizə edərək biz bugünkü dünyada gedən iqtisadi proseslərin ümumi təsirini deyil, qloballaşmanı yaradan mənəvi iqtisadi sosial siyasi amilllərin daha dərin qatlardakı nüfuz edici və birləşdirici
amillərini dəyərləndirməliyik. Qloballaşmanın radikal əleyhdarlarından fərqli olaraq transformasiyaçılardan
E.Giddens və onun ardıcılları qloballaşmanı müasir cəmiyyətləri və dünya düzənini ərsəyə gətirən güclü sosial-iqtisadi və siyasi amil olaraq qəbul edirlər. Müasir dövrdə qloballaşma yeni xarakter alaraq dünya
düzəninin mahiyyətinə yeni məzmun verir (1,86).
Qloballşamanın tarixi mahiyyətini araşdıran görkəmli tətqiqatçı Y.V.Yokovets qloballaşma haqqındakı
suallara cavabını bu cür ifadə edərək: “Sosial-iqtisadi fenomen kimi qloballaşmanın tarixi yeri haradadır? O
necə yaranıb və gələcək perspektivləri haqqında nə demək olar? Görkəmli tətqiqatçı qoyduğu sualları cavablandırarkən qloballaşmanın yaradan əsas səbəblərə universal deyil, birtərəfli qaydada yanaşır.
Qloballaşmaya münasibətdə transformasiyaçılığı qəbul edən V.N.Lavrinenko isə qloballaşmanı xarakterizə edərkən belə bir nəticəyə gəlir ki, “qloballaşma bəşəriyyətinin inkişafında obyektiv qanunauyğunluq
kimi çıxış edir”. O, bu qanunauyğunluğun üç obyektiv xüsusiyyətini göstərir:
1. XX əsrin əvvəllərində Yer kürəsi dövlətlər və xalqlar arasında bölüşdürüldü. Nəticədə, dünya öz
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qapalılığını, sonlu olmasını biruzə verdi.
2. XX əsrin 60-cı illərində ortaya çıxan ümumdünyəvi problemlərin təzyiqi altında insanlar özlərini
qlobal vəhdət halında dərk edirlər. Bu qlobal problemləri bir və ya bir neçə dövlətlərin səyi nəticəsində həll
etmək mümkünsüz göründü.
3. İnformasiya və texnologiya sahəsində əldə edilən inqilabi dəyişikliklər, kommunikasiya sistemlərinin
yeni nəslinin meydana gəlməsi XX əsrin sonlarında yer kürəsinin hər bir sahəsini real zaman kəsiyində insanlar, kapital, ideyalar və sənədləşmələr üçün əlçatan etdi(7,81).
Görkəmli professor V.N.Lavrinenkonun qloballaşmanın obyektiv qanunauyğunluqaları haqqında olan
yuxarıdakı müddəaları qloballaşmanı yaradan ümumvəhdət prinsiplərinin izahı üçün tam yetərli deyil.
Əvvəlcə qeyd edək ki, qloballaşma özündə bir çox sahələri ehtiva etməklə yanaşı dünyanın siyasi,
iqtisadi, sosial və mənəvi həyatında yeni çalar gətirmişdir(2,129). Bir çox filosoflar və tətqiqatçılar qloballaşmanı cəmiyyətlərin tələbatı kimi deyil müxtəlif güc mərkəzlərinin “yeni imperializm siyasəti” kimi
dəyərləndirirlər. ABŞ-ın tanınmış simalarından olan S.Hantinqtonun məşhur “Sivilizasiyaların qarşıdurması”
əsərində qloballaşmanın mərkəzində ABŞ-ın durduğunu iddia edir. Bu fikrin siyasi tərəfi ilə razılaşmalı olsaq
da, məsələnin sosial və mənəvi tərəfləri ilə razılaşmaq mümkün deyil. Ümumvəhdət ideyalarının populyar və
cəlbedici xüsusiyyətə malik olması təkcə onun nəzəri tərəflərinin aktuallığı ilə deyil, onun özü mənəvi hadisə
kimi cəmiyyətlərarası münasibətdə təzahür edir. İnsan birliklərinin yarandığı erkən dövrlərdən cəmiyyətlərarası münasibət və əlaqələr təkamülü xarakter alaraq minilliklər boyu qarşısıalınmaz bir prosesə çevrilmişdir.
Dini ideologiyaların hakim olduğu dövrlərdə müxtəlif cəmiyyətlərin antoqonist qüvvələri arasında
ümumvəhdət prinsiplərinin axtarılması cəmiyyətin qloballaşma olan münasibətlərin ifadəsidir. Bu gün qloballaşmada transformasiyaçılığı qəbul edən mütəxəssislər planetdə gələcəkdə vahid sivilizasiyanın yaranmasını
insanların təhlükəsizliyinin əsas qarantiyası kimi görüllər. Dünyada mövcud olan problemlərin miqyasının lokal məkanda qlobal miqyas alaraq böhran vəziyyətinə gəlməsi artıq bir ölkənin deyil bəşəriyyətin problemi
kimi dəyərləndirilir. Belə bir dəyərləndirmə qloballaşmaya münasibətdə skeptik və antiqlobalost mövqelərin
getdikcə zəifləməsinə transformasiyaçı mövqelərin isə daha çox müdafiə olunaraq özünün cəlbedici tərəfləri ilə
beynəlxalq səviyyədə daha çox tərəfdar qazanmasına gətirib cıxarır.
Qeyd etməliyik ki, cəmiyytələrarası sosio-mədəni əlaqələrin inkişafı özünün məna çalarına görə cəmiyyətin nəzəri kulturoloji baxışları deyil, real obyektiv gerçəkliyə söykənərək mənəvi-mədəni prosesdir. Bu proses tarixən formalaşmaqda davam edərək müasir dövr qloballaşmasında ən təsiredici faktora çevrilmişdir.
Qloballaşma prosesinin inkişaf tendensiyası və sosio-mədəni təsiri dünyada ictimai hadisəyə cevirilərək
müxtəlif tədqiqatcıların elmi konsepsiyaslarına hazır material verir. Bu prosesin özünə carpaz baxışların meydana gəlməsinin əsas səbəblərindən biri məsələnin araşdırılmasında fəlsəfi təhlillərin aparılmaması ilə
dəyərləndirsək yanılmarıq. Yuxarıda müraciət etdiyimiz müəlliflərin qloballaşmaya sosioloji və ya paltoloji
mövqedən yanaşmaları qarşıya qoyulan məsələnin həllinə universal deyil, natamam və birtərəfli əsəslandırmalar üzərində qurulması ilə baglıdır.
İndi isə məsələyə fəlsəfi aspektdən yanaşaraq qloballaşma ayrı-ayrı dövlətlərin problemi kimi yox,
ümumdünya siyasi, iqtisadi, sosial və mənəvı proseslərin harmoniyası kimi nəzərdən kecirək. Böyük alman
filosofu İ.kantın irəli sürdüyü kosmik hipotezalar və planetar dövlət ideyasında insan və təbiət münasibətlərin
üzvi və qeyri üzvi əlaqələrlərini ifadə edərək göstərir ki, insan lokal mənada deyil planetar səviyyədə dünyanın
universallıgında öz yerini tapa bilər. Hegelin ümumdünya- tarixi təfəkkür ideyası isə insanı tarixin mürəkkəb
proseslərindən kecən dünyanın vahid tamı kimi qəbul edir.
Apardığımız fəlsəfi yanaşmalardan belə qənaətə gəlmək mümkün olur ki, bəşəriyyəti təmsil edən hər bir
fərdin öz xoşbəxtliyinin qarantuiyasını yaşadıgı lokal məkanda deyil, qlobal proseslərin mahiyyətində
axtarmaq lazımdır. Bir cox müəlliflərin qloballaşma yaradan prosesə dövlətlərin və cəmiyyətlərin problemi
kimi yanaşmaları dünya ictimaiyyətinin diqqətini məsələnin mahiyyətindən uzaqlaşdıraraq hədəfdən
yayındırır. Belə oldugu təqdirdə bəs görəsən qloballaşma özü problemdir, yoxsa makro problemlərin həllinə
olan münasibət qloballaşmadır?(5,132).
Qoyduğumuz sualın cavabını əsaslandırmaq ücün yenidən biz bəzi müəlliflərin fikirlərinə müraciət
edək.L.H.Samaylovun “İctimai tərəqqinin qlobal problemləri” əsərində, qarışıq sosial həyat və təbiət
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münasibətlərini əsas fərqləndirici ideya kimi qəbul edərək dünya ictimaiyyətinin müzakirəsinə verir.Müəllif
hesab edir ki, bu yanaşma qlobal problemləri sosial-iqtisadi, siyasi-ideoloji problemlərdən fərqləndirən əsas
cəhətdir(9,61). Belə bir tərəfli yanaşmalardan məlum olur ki, təqdim olunan məsələnin müxtəlif tərəflərini
qloballaşma adı altinda problem kimi təsvir etmək hec bir fəlsəfi əsaslandırmalara uygun gəlmir.
Tarixi faktlar göstərir ki, bəşəriyyət kecdiyi tarixin inkişaf mərhələlərində coxlu sayda problem və
təhlükələrlə sınağa cəkilmişdir. Təbiidir ki, məsələyə dialektik yanaşdıqsda insanları təhdid edən problem və
təhlükələrə qarşı milli, irqi və dini baxışlarından asılı olmayaraq insanlarda həmin təhlükə ilə mübarizəyə
ümumi rəy formalaşır. Məhz bu təhlükələr insanın mövcud ildugu ilk mərhələdə insan birliyinin meydana
gəlməsinin şərti olaraq qloballaşmaya gedən yolun əsasını təşkil edir. Demək fərddən başlayan və ən geniş
insan birliklərinə gedən yolda qloballaşma ücün coxlu əlaqələr tapmaq münkündür. Fikirlərimizdə fəlsəfi
ümumiləşdirmələr apararaq qeyd edək ki, bəşəriyyətin ümumi tarixi prosesində ictimai –iqtisadi formasiyaların
bir-birini əvəz etməsinə dialektik yanaşan filosoflar müxtəlif dəlillərlə sübut edillər ki, antoqonizmsiz inkişaf
yoxdur. Bəşəriyyətin mürəkkəb inkişaf yolu bu qanuna tabe olaraq yaratdığı qloballaşma tendensiyası, öz
daxili ziddiyyətləri ilə əlaqələndirilməsi və əsaslandırılması sadə olmayan suallar yaradır.
Tanınmış nəzəriyyəci A.Toynbi özünün məşhur “Sivilizasiya tarixin məhkəməsi qarşısında” əsərində
yazır ki, qərb mədəniyyətinin yaratdıgı dəyərlərin qəbul olunması əslində elə bir təsirdir ki, bir müddətdən
sonra o ənənəvı cəmiyyətə nüfuz edərək onu ikiyə parcalayacaqdır.Ənənəvi cəmiyyətlər ücün sipər rolunu
oynayan bu ideya konservativ tərəfləri ilə özünün ətrafına coxlu sayda tərəfdar toplayır(10,98). Qloballaşmanın
bu cür siyasi və ideoloji cəhətdən araşdırılaraq insanların müzakirəsinə verilməsi cəmiyyətin qloballaşmaya
olan münasibətində qeyri elmi zidiyyətləri qacılmaz edir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK KONSEPSİYASINDA MİLLİ
TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİN OLUNMASI İSTİQAMƏTLƏRİ
Məqalədə milli təhlükəsizliyin təmin olunması sahəsində vacib şərtlər araşdırılmışdır. Eləcədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasıda öz əksini tapmış məsələlər təhlil edilmişdir.
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НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ В
КОНСЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В статье изучается важные черты в области обеспечение национальный безопастности. Также в статье анализироваеться важные вопросы в консепция Национальной Безопастности Азербайджанской Республики.
Ключевые слова: национальной безопасност, концепция, правительство, политика, социальная
безопасность, идентичность , общество, закон
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ENSURING AREAS OF NATIONAL SECURITY IN NATIONAL SECURITY
CONCEPT OF REPUBLIC OF AZERBAIJAN
In the article has been analyzed the necessary conditions for ensuring national security. Also have been
analyzed most important issues in the conception of national security Azerbaijan Republic.
Key words: national security, conception, government, politics, social security, personality, society, law
Dünya dövlətlərinin siyasi vəziyyəti, çox qütblü siyasi münasibətlərin yarandığı bir dövrdə Milli
Təhlükəsizlik anlayışı böyük aktuallıq kəsb edir. Bir çox müəlliflərin elmi əsər və monoqrafiyalarında geniş yer
tutmuş bu anlayış məzmun etibarı ilə siyasətin də əsas problemlərindən biridir. Milli təhlükəsizlik dövlətin
mövcudluq şərti olaraq çıxış edir.
Milli təhlükəsizlik anlayışı XX əsrin əvvəllərində ABŞ- da meydana gəlmişdir. Anlayışın mürəkkəbliyi
onun izahı ilə bağlı olan çox saylı yanaşmalarda öz əksini tapır. Beləki H. Kissencer milli təhlükəsizliyi
insanlarının həyat tələbatının ödənilməsi kimi, Z. Bjezinski isə dövlətin hərbi qüdrətə malik olması, və onun
iqtisadi, sosial, siyasi, mənəvi inkişaf sahələrində təhlükəsizliyin təmini kimi görürdü. Termini elmi dövriyyəyə
gətirən T. Ruzvelt isə milli təhlükəsizliyi siyasi elmin mühüm kateqoriyası kimi səciyyələndirir və qeyd edirdi ki,
milli təhlükəsizlik dedikdə sosial təsisatların vəziyyəti, şəxsiyyət və cəmiyyətin mövcudluğu və inkişafının
səmərəli şəraitinin qorunub saxlanılması məqsədi ilə həmin təsisatların təsirli fəaliyyəti nəzərdə tutulmalıdır. Bu
mühüm anlayış siyasətdə tətbiq edilərkən bir neçə səviyyə nəzərdə tutulmalıdır. Bu səviyyələrə nəzər saldıqda
milli təhlükəsizliyin 3 səviyyəsini görə bilərik:
Şəxsiyyətin təhlükəsiyliyi;
Cəmiyyətin təhlükəsizliyi;
Dövlətin təhlükəsizliyi (6, s. 36)
Bu səviyyələrin hər biri digəri ilə sıx bağlı olub, eyni zamanda asılılıq təşkil edirlər. Şəxsiyyətin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi bir başa olaraq dövlətin təhlükəsizliyinin təminatnı şərtləndirir.
Мilli təhlükəsizlik siyasəti ölkə konstitusiyasına, daxili qanunlara və prinsiplərə, insanların, cəmiyyətin və
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dövlətin maraqları arasında tarazlığın gözlənməsinə, beynəlxalq hüquq normalarına, həmin tərəflərin qarşılıqlı
məsuliyyətinə əsaslanmalıdır. Azərbaycan Respublikası müstəqilliyə qovuşduğu andan hüquqi və dünyəvi dövlət
və konstitusiya quruluşunu dövlətin əsası elan edərək, qonşu ölkələr ilə sülh şəraitində, dünyanın qabaqcıl siyasi,
iqtisadi və təhlükəsizlik sistemləri ilə əməkdaşlıq etmək və bu strukturlara inteqrasiya olunmaq siyasətini həyata
keçirir. Bütün bu vəzifələr həm daxili təhlükəsizliyi təmin edən, həm də region və dünya güc qütbləşməsi
nəticəsində ortaya çıxmış mərkəzləri, geosiyasi məsələlərin aktorları, transmilli strukturlar ilə münasibətlərə dair
xüsusi diqqətlə formalaşdırılmış və ardıcıl həyata keçirilən Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının reallaşdırılmasını
tələb edirdi. Bu konsepsiyanın yaradılması və bütün şərt və vəziyyətlərə uyun olaraq düzgün hesablanmış
qaydada ölkənin milli təhlükəsizlik siyasətinin doğru həyata keçirilməsi əsas məqsəd və vəzifələrindən birini
təşkil edirdi.
Respublikamızda milli təhlükəsizliyin təminatı yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Şərqdə ilk demokratik
respublika olan və 23 ay fəaliyyətini həyata keçirimiş müstəqil Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları 28 mart
1919-cu ildən başlayan təqribən bir illik səmərəli fəaliyyəti eyni zamanda kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat sistemini
təkmilləşdirmə istəyi və bunun üçün göstərilən bütün cəhdlər, 1920-ci il aprelin 28-də bolşevik işğalı ilə öz
nəticəsinə nail olmamış sonlandı. Ölkə daxilində daima mövcud olmuş mütəqillik mübarizəsi və bu hədəfə
çatmaq üçün göstərilən fəaliyyət heç vaxt dayandırılmamışdır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hələ SSRİ
rəhbərliyində çalışdığı müddətdə Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətini daima diqqət mərkəzində
saxlamış eyni zamanda bir çox bu sahə ilə bağlı strukturların formalaşması üçün çalışmışdır. 1991-ci ilin oktyabr
ayında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edilmiş və bu müstəqilliyin , dövlətin mövcudluğunun daha da
möhkəmləndirilməsini təmin etmək məqsədi ilə 1 noyabr 1991- ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təsis
edilmiş ilə təhlükəsizlik orqanlarının tarixində yeni dövr başlanmışdır.
XX əsrin sonunda müstəqillik əldə etməsi Azərbaycanın dövlət quruluşunda əsaslı dəyişikliklərin həyata
keçirilməsi, yeni ictimai, siyasi eyni zamanda sosial, iqtisadi münasibətlərin formalaşdırılmasını şərtləndirirdi.
Lakin bu əlaqələrin yaranması milli təhlükəsizliyin qayğısı məsuliyyətini daha da qabardırdı. Sırf bütün bu
sadalananların nəticəsi idi ki, uzaq görən siyasət nəticəsində “Əsrin müqaviləsi” bağlanıldı. Bu müqavilə ilk
baxışda iqtisadi motivlərə arxalanmış olaraq görünsədə, əslində tam olartəhlükəsizliyin təminini şərtləndirirdi.
Dediklərimizə daha da aydınlıq gətirərək, qeyd etməliyik ki, “Əsrin müqaviləsi” dünya ictimaəti qarşısında söz
sahibi olan, güc qütblərinin sahibi kimi çıxış edən ölkələrin marağını ölkəmizə cəlb etməklə yanaşı eyni zaman
da, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və sabitliyinin yüksək səviyyədə təmini və xarici təhdidlər
olduğu halda qorunmasını bu dövlətlərin milli mənafeyində yer tutmasına səbəb oldu. Əlbəttə ki, milyonlarla
investisya yatırmış və bunun müqabilində iqtisadiyyatında gəlirlərin olacağını heasblamış heç bir ölkə
respublikamızda sabitliyin pozulmasına razı olmaz. Hazır ki, gündə də təhlükəsizlik və sabitlik bağlanılmış
müqavilə və həyata keçirilən bir çox iqtisadi, kommunikativ, inteqrativ əsaslı layihələrdə qorunma və daimi
diqqət mərkəzində qalmaq üçün qarantını təmin etmişdir.
Müstəqil dövlətçilik maraqlarının təmin edilməsi, coğrafi məkanda söz sahibi olan aktorlarla ünsiyyəti,
qeyd etdiyimiz kimi, iqtisadi, ictimai, siyasi münasibətləri, vətəndaş cəmiyyəti, bazar iqtisadiyyatı və digər bu
kimi qısa müddətdə qazanılmış bir çox nəaliyyətlər respublikamızda şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin
təhlükəsizliyinə dair yeni-yeni yanaşmaların, proqram və konsepsiyaların yaradılması artıq zərurət olmuşdu.
Bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının uyğun qurumları və müvafiq qurumlarda fəaliyyət göstərən
məsul şəxslərini ölkənin milli maraqlarının, mənafeinin və bütünlükdə təhlükəsizliyinin əsas vəzifə və tələblərinə
uyğun gələn Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasını formalaşdırmağa məcbur etdi.
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin nəzəri əsaslarını müəyyən edən təhlükəsizlik
konsepsiyasının müəyyənləşib, ərsəyə gəlməsi eyni zamanda təhlükəsizlik siyasətinin bütün istiqamətlərini
özündə əks etdirən bu konsepsiyanın formalaşdırılması bu məqsədlə aparılmış böyük bir mübarizənin nəticəsi
olaraq çıxış edirdi. Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının qəbul olunmasından əvvəl Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisi tərəfindən 2004-cü ildə "Milli təhlükəsizlik haqqında" qanun qəbul olunmuş və respublika
Prezidentinin 2004-cü il 29 iyun tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının mənbəyini təşkil edən bu qanuna qısaca nəzər salaq. "Milli
təhlükəsizlik haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda ölkənin milli təhlükəsizlik sisteminin əsas
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vəzifələri aşağıdakı kimi göstərilmişdir:
- Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlərin aşkarlanması, təhlili və
proqnozlaşdırılması;
- Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlərin qabaqlanması üzrə tədbirlərin hazırlanması
və həyata keçirilməsi;
- Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizliyini təmin edən qüvvə və vasitələrin formalaşdırılması və
hazırlığının təmin edilməsi;
- Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə bilavasitə təhdid və qəsdlərin yarandığı təqdirdə bütün
qüvvə və vasitələrin səfərbər edilməsi, müvafiq əks-tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsi, yaranmış
vəziyyətin mümkün nəticələrinin lokallaşdırılması və aradan qaldırılması;
- Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq öhdəliklərinə müvafiq olaraq ümumi və regional təhlükəsizlikdə
iştirak (10) .
Qanunda öz əksini tapmış əsas müddəalar milli təhlükəsizlik konsepsiyasını şərtləndirməklə bərabər eyni
zamanda həmdə dövlətin mövcudluğunun mənbəyini təşkil edir. Bütün bu müddəalar şərt və siyasətin
yürüdülməsi istiqaməti olaraq konsepsiyada öz əksini tapmışdır.
Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası ölkənin milli təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsində
uzunmüddətli siyasət istiqamətlərini, ölkənin idarə edilməsi, daxili və xarici siyasətinin həyata keçirilməsi üçün
vacib şərt olan strateji vəzifə və prioritetləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir.
Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası Azərbaycan Prezidentinin 2007-ci il 23 may
tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş və fəaliyyət üçün əsas götürülmüşdür (5).
Konsepsiya Girişdən, dörd bölmədən və yekun müddəalardan ibarət olan MTK XXI əsrdə ölkənin milli
maraqlarının təmin olunması ilə bağlı hakimiyyət strukturlarının bəzi fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edir və
milli təhlükəsizlik sahəsində dövlət siyasətinin normativ-hüquqi bazasını təkmilləşdirir (5).
Milli təhlükəsizlik siyasəti təkcə ölkənin idarə edilməsi və siyasətində əks olunan maraqlar və onların
təmin edilməsi ilə deyil, həm də geosiyasi regionda və dünya təhlükəsizlik mühitinin yaxşılaşması kimi mühum
vəzifəyə xidmət göstərməlidir. Buradan beleə bir qənaətə gəliik ki, Azərbaycanın təhlükəsizlik siyasətinin
məqsədi və istiqamətləri sırasına yüksək səviyyədə təmin olunmuş sabit, demokratik və ədalətli olan və təminatlı
əhaliyə malik dünya mühiti naminə beynəlxalq proseslərə müsbət təsir, yalnız geosyasi məkanda deyil
ümumilikdə dövlətlər arasında bərabərhüquqlara malik, qarşılıqlı şəkildə həyata keçirilən faydalı əməkdaşlıq
münasibətlərini müəyyənləşdirmək, bütün bu deyilənlərlə bərabər olaraq milli mənafelərin təmin olunması
məqsədi daşıyan dövlətlər və dövlətlər arası birliklərlin mənafe və maraqları ilə üst-üstə düşən, uzlaşan ortaq
maraqlar tapmaq və bu maraqlar əsasında ikitərəfli, çoxtərəfli tərəfdaşlıq münasibətləri formalaşdırmaq
məqsədinə malik olan məsələlər daxildir .
Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasına nəzər salaq:
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasında göstərilir: milli maraqlar xalqımızın
fundamental dəyər və məqsədlərini, eyni zamanda insan, cəmiyyət və dövlətin tərəqqisini təmin edən siyasi,
iqtisadi, sosial və digər tələbatların məcmusudur və aşağıdakılardan ibarətdir:
• dövlətin müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması, onun beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi;
• Azərbaycan xalqının vahidliyinin qorunub saxlanılması, azərbaycançılıq ideyasının təşviqi;
• vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması, insan hüquq və əsas azadlıqlarının təmin olunması;
• demokratik və vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının inkişafı, qanunun aliliyi, asayişin təmini yolu ilə dövlətin
funksiyalarının yerinə yetirilməsinin gücləndirilməsi, əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması;
• beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmək, qlobal və regional təhlükəsizliyə, sabitliyə töhfə vermək üçün
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi;
• bazar iqtisadiyyatının inkişafı, onun hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi, iqtisadi sabitliyin təmin
olunması məqsədilə daxili və xarici sərmayələr üçün əlverişli şəraitin yaradılması;
• təbii sərvətlərdən tam səmərəli istifadə edilməsi, davamlı iqtisadi inkişaf, ətraf mühitin qorunması, təhsil,
elmi və texnoloji potensialın artırılması yolu ilə xalqımızın gələcək inkişafının, əhalinin layiqli həyat səviyyəsinin
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və fiziki sağlamlığının təmin edilməsi;
• milli özünəməxsusluğun və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi;
• xalqımızın mədəni-tarixi irsinin və mənəvi dəyərlərinin qorunması, ümumbəşəri dəyərlərlə
zənginləşdirilməsi;
• özünüdərk, vətənpərvərlik və milli iftixar hissinin, intellektual potensialın inkişaf etdirilməsi (12).
Konsepsiyada öz əksini tapmış olan vacib məsəslərə ayrılıqda diqqət yetirək. Beləki,
dövlətin müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması, onun beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin
toxunulmazlığının təmin edilməsi ilkin olaraq dövlətin mövcudluq şərtlərini özündə əks etdirir. Əlbəttə ki, ərazi
bütövlüyü mövcud olmadıqda müstəqillik, sabitlik və təhlukəsizlik məsələlərinin müəyyən olunmuş norma və
aktlara uyğun olaraq həyata keçirilməsi çox çətindir. Bildiyimiz kimi, ərazi bütövlüyü Ermənistan- Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nəticəsində pozulmuş respublikamızda bu məsələlərin həyata keçirilməsi
çətinliklərlə üzləşir. Milli təhlükəsizliyin həyata keçirilməsində daha əvvəl də səviyyələr qeyd etmişdik ki, bu
səviyyələrdə şəxsiyyət ilk yerdə durur. Yəni şəxsiyyətinin, vətəndaşının təhlükəsizliyini təmin edən dövlət hər bir
halda daha yuxarı səviyyədə öz əksini tapmış cəmiyyət və dövlətin də təhlükəsizliyini həyata keçirə biləcəkdir.
Lakin bu münaqişənin hələ də davam etməsi, gündəlik olaraq atəşkəsin dəfələrlə pozulması həm əsgərlərimiz
həmdə mülkü vətəndaşlıq səviyyəsində təhlükəli şəraitə səbəb olur.
Digər bir məsələ Azərbaycan xalqının vahidliyinin qorunub saxlanılması, azərbaycançılıq ideyasının
təşviqi məsəsləsidir. Azərbaycan xalqının vahidliyinin qorunması daxili və xarici siyasətin əsas istiqaməti
olmaqla bərabər eyni zamanda idarə etmədə də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Vahidlik təhlükəsizliyin
formalaşmasının əsas şərtidir. Xalqın vahidliyi ilk növbdə vahid mənafelərin formalaşdırılmasını şərtləndirir.
Kiçik bir qrup ilə analogiya da götürək, qrupun mövcudluq şərti kimi ortaq, hamının maraqlarını özündə əks
etdirən mənafenin varlığı çıxış edir. Bu eyni formada xalqda da öz əksini tapır. Azərbaycançılıq ideyası, əsası ulu
öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. İdeyanın əsasını: Hər şey Azərbaycan üçün fikri təşkil edir.
Yəni hər bir kəs öz fəaliyyətində respublikamıza fayda vermək, daha da inkişaf etdirmək hədəfinə çatmaq üçün
çalışmalıdır.Məhz bu ideyanın nəticəsidir ki, sürətli inkişaf etmişdir dövlətimiz.
Növbəti bir məsəsləyə diqqət yetirsək, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması, insan hüquq və
azadlıqlarının təmin olunması problemini görə bilərik. Müstəqilliyin ilk dövrlərində bu məsəslə problem kimi
çıxış etsədə hazırda müəyyən olunmuş humanist siyasət nəticəsində vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması üçün
lazımi şərait mövcuddur. Vətətndaş cəmiyyəti sanksiyaların çox daha az tətbiq edildiyi və qanun və normalar da
hər hansı bir məsələ öz əksini tapdığı üçün deyil, vətəndaşlar bu məsələni vacib olduğu üçün həll etdiyi bir
cəmiyət formasıdır. Basqa sözlə qanun və məcburiyyət deyil, iradə , ədalət və vicdan əsasında müəyyən edilmiş
bir cəmiyyətdir. İnsan və azadlıqları konstitutsiyamızda çox geniş yer tutur. Olüm hökmünün ləgvi özlüyündə bu
məsəsləyə olan diqqəti əks etdirir.Konstitutsiyamızda öz əksini tapmış: bərabər yaşamaq hüququ, təhsil hüququ
eyni zamanda vicdan, söz, toplaşmaq və digər bu kimi adı sadalanmayan azadlıq və hüquqlar respublikamızda
məsəslənin önəmini bir daha vuruğulayır.
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ERMƏNİ TERRORİZMİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ
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Məqalə beynəlxalq terrorizmin mühüm tərkib hissələrindən biri olan və dövlət səviyyəsində dəstəklənən
erməni terrorizminə həsr olunmuşdur. Məqalədə Azərbaycan Respublikasında erməni terrorçuları tərəfindən
həyata keçirilən terror aktları və təxribatları dövlətimizə qarşı olan təhdid kimi tədqiq edilmişdir.
Açar sözlər: Terrorizm, erməni, Dağlıq Qarabağ, terror aktları
Мюшфиг РАГИМЛИ,
магистр, Бакинский Государственный Университет
АРМЯНСКИЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья посвящена являющемуся одной из важных составных частей международного
терроризма и поддерживаемого на государственном уровне армянскому терроризму. В статье совершаемые террористические акты и провокации армянскими террористами в Азербайджанской
Республике были исследованы как угроза нашему государствую.
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ARMENIAN TERRORISM AS A GLOBAL THREAT TO THE NATIONAL SECURITY OF
THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
The article is about the armenian terrorism, which is one of the important components of international
terrorism and supported at the state level. İn this article, terrorist attacks and provocations carried out by armenian terrorists in the Republic of Azerbaijan was studied as a threat against our country.
Key words: Terrorism, armenian terrorism, Nagorno-Karabakh, terrorist attacks
Beynəlxalq terrorizmin mühüm tərkib hissələrindən biri erməni terrorizmidir. Daha çox Türkiyə
vətəndaşlarına və azərbaycanlılara qarşı istər başqa dövlətlərin istərsə də Türkiyə və Azərbaycanın ərazilərində
erməni terrorçularının həyata keçirdikləri terror aktlarına görə erməni terrorizmi beynəlxalq terrorizm kimi
qiymətləndirilir. Azərbaycanlılar üçün ciddi təhlükə yaradan erməni terrorizminə qarşı beynəlxalq səviyyədə
ciddi addımlar atılmamışdır. Hələ 19-cu əsrdən etibarən lokal şəkildə mövcud olan erməni terrorizmi hesabına
Azərbaycan terrorla mübarizə sahəsində artıq yüzillik təcrübəyə malikdir. Belə ki, 19-cu əsrin əvvəllərində,
xüsusən 1828-ci il Türkmənçay sülh müqaviləsindən sonrakı dövrdə Azərbaycana köçürülən ermənilər bir
müddət keçmiş ərazi iddialarına düşərək təcavüzkar siyasətə başlamışlar. 1908-ci ilədək Çar Rusiyasının
Osmanlı İmperiyasından və İrandan erməni əhalisini köçürtmə siyasəti nəticəsində Qafqaz bölgəsində
ermənilərin sayı artıq təqribən 1 milyon 300 min nəfərə çatmış, həmin bölgədə demoqrafik vəziyyəti xeyli
dəyişmişdi. Bir müddət sonra ermənilər terror dəstələri yaratdılar. Nəticə olaraq ərazi iddialarını həyata
keçirmək istəyən ermənilər Azərbaycan əhalisinə qarşı terror aksiyalarını həyata keçirməyə başladılar. Əslində
həmin terror aksiyalarını hələ 1905-1906-cı illərdən başlayaraq Bakı, Şuşa, İrəvan, Naxçıvan, Gəncə,
Zəngəzur, Qazax və Tiflisdə yaşayan azərbaycanlılara qarşı həyata keçirmişdilər. Məlum olduğu kimi, 1918-ci
ilin mart ayında bolşevik bayrağı altında və Sovet Rusiyasının köməyi ilə “Böyük Ermənistan” yaratmağı
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reallaşdırmaq istəyən ermənilər Sovet Rusiyasının hərbi yardımı ilə Bakıda soyqırım törədərək təxminən 15
min nəfəri qətlə yetirdilər. Şamaxı, Quba, Ağsu, Kürdəmir, Salyan və Lənkəran kimi rayonlarda isə 50 min
nəfərdən artıq insan öldürdülər. (7)
Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qarşı iddiaları onların “Böyük
Ermənistan” yaratmağa yönəlmiş strateji planlarının tərkib hissəsdir. Ona görə də ermənilər, “ənənələrinə”
sadiq qalaraq, həmişə əlverişli şərait yaranan kimi bu planın reallaşdırılması uğrunda mübarizəyə başlamışlar.
Xüsusilə 80-ci illərin sonlarından başlayaraq, Ermənistan dövlətinin və erməni diasporunun maliyyə və
təşkilati yardımı ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən erməni terrorçu təşkilatlarının (
Daşnaksütyun, ASALA, MAQ, Erməni birliyi, Erməni Azadlıq Cəbhəsi ) Azərbaycana qarşı apardığı terror
müharibəsi ardıcıl xarakter almışdır. (3, s. 11) Ermənistanın 1987-1988-ci illərdən başlayaraq Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı tutduğu mövqe və atdığı hər bir addım beynəlxalq hüquqla qadağan edilmiş zor tətbiq
etməyə, digər dövlətin ərazisini ilhaq etməyə əsaslanırdı. 1988-ci ildən ortaya atılan qondarma Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin əsasında məhz bu ərazinin müəyyən bəhanələrlə Azərbaycandan qoparılaraq Ermənistana
birləşdirilməsi məqsədi dayanırdı. Hələ 1980-ci illərin ortalarından başlayaraq ermənilər sosial – iqtisadi
problemlər pərdəsi altında öz çirkin əməllərini davam etdirməyə və bununla da Qarabağda vəziyyəti
gərginləşdirməyə başladılar. Hadisələr 1988-ci ilin yanvarında heç bir səbəb olmadan Mardakert ( Ağdərə)
rayonundakı Sırxavənd kəndində bir qrup azərbaycanlı gəncin rayon mərkəzində ermənilər tərəfindən
döyülməsi ilə başlandı. (1, s. 289)
1988-ci ilin fevralın sonlarında Azərbaycanın böyük sənaye şəhəri olan Sumqayıtda erməni xüsusi
xidmət orqanları və SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik orqanlarının iştirakı ilə əvvəlcədən hazırlanmış qəsdlər
törədildi. Çox keçmədən Sumqayıt hadisələrinin nə üçün törədildiyi aydın oldu. Əvvəlcədən planlaşdırıldığı
kimi bu hadisə Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara qarşı və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
Azərbaycan SSR tərkibindən qoparılıb çıxarılması üçün istifadə edildi. “Martın 10-da İrəvandan cənubda
azərbaycanlılara məxsus Mehmandar kəndinin 4 sakini qətlə yetirildi. Martın 25-də Ararat rayonunun
azərbaycanlı kəndlərində 100-dən çox ev talan edilib yandırıldı, əhalisi qovuldu. Mayın ortalarında İrəvan
yaxınlığındakı Azərbaycan kəndlərinə yenidən basqın edildi. Beləliklə, tarixdə azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə
təkrar olunmuş erməni vəhşilikləri və soyqırımları yenidən tüğyan etməyə başladı. (6)
Bütün dünyanın terrorizmi pisləməsinə baxmayaraq, erməni terrorizmi Ermənistan dövləti səviyyəsində
müdafiə edilir. Belə ki, məşhur terrorçu, Qərbi Avropada “ASALA-nın inqilabi hərəkatı” adlı qruplaşmasının
rəhbəri, 28 noyabr 1985-ci ildə 6 il müddətinə həbs olunmuş Monte Melkonyan 1990-cı ildə Fransa
həbsxanasından buraxılaraq Ermənistana gəlmiş və terror fəaliyyətini davam etdirmək üçün buradan Dağlıq
Qarabağa göndərilmişdir. Livanın Bekaa vadisində terrorçular hazırlanan düşərgədə təlim keçmiş Monte
Melkonyan Azərbaycanın Xocavənd rayonunun işğalı zamanı erməni terror dəstəsinin komandanı olmuş və
Dağlıq Qarabağda həyata keçirilən bir çox əməliyyatlarda iştirak etmişdir. 1993-cü ilin yayında Dağlıq
Qarabağdakı hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgərləri tərəfindən öldürülən
terrorçunun Yerevanda dəfn mərasimində rəsmi şəxslər, o cümlədən Ermənistan prezidenti də iştirak etmişdir.
Ermənistanın milli qəhrəmanı elan olunmuş bu beynəlxalq terrorçunun adı Müdafiə Nazirliyinin diversiya
mərkəzlərindən birinə verilmişdir. Digər erməni terrorçusu Vazqen Sislyan 1992-ci ildə Yerevandan
Xankəndinə göndərilmişdir. Vazgen Sislyan azərbaycanlılara qarşı terror aktlarının keçirilməsində fəal
iştiraklarına görə prezident Robert Koçaryan tərəfindən “Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı” adına layiq
görülmüşdür. Bu faktlar Ermənistanın dövlət səviyyəsində terrorizmi dəstəkləməsinin əyani sübutudur. (8)
Hətta, terrorizmin dəstəklənməsi barədə vaxtilə Kanadanın baş naziri olmuş Jan Kreiten çıxşlarının birində
qeyd etmişdir ki: “Heç bir dövlət terrorizmə dəstək verməsinə görə cavabsız qalmamalıdır”. (3, s. 9)
Azərbaycanlılara qarşı terror aksiyalarının həyata keçirilməsində Ermənistanın xüsusi xidmət
orqanlarının rolu böyükdür. Belə ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və onun ətrafındakı 7 rayonun
işğalı zamanı kütləvi vahimə yaratmaq, çoxlu insan tələfatına nail olmaq məqsədi ilə Ermənistanın xüsusi
xidmət orqanları hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərdən xeyli uzaqda, dinc azərbaycanlı əhalisinin yaşadığı
məntəqələrdə terror aktları təşkil etmiş, nəticədə yüzlərlə günahsız insan həlak olmuşdur. Əsasən də
Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən Bakı metropolitenin stansiyalarında həyata keçirilən terror
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aksiyalarını qeyd etmək lazımdır. Belə ki, 19 mart 1994-cü il Bakı metropolitenin “20 Yanvar”stansiyasında
törədilmiş partlayış nəticəsində 14 nəfər həlak olmuş, 49 nəfər yaralanmışdır. Məhkəmə sübut etmişdir ki,
terror aksiyası Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən hazırlanmış, separatçı “Sadval” ləzgi təşkilatının
üzvləri tərəfindən həyata keçirilmişdir. (10)
Müəyyən olunmuşdur ki, “Sadval” separatçı təşkilatının həmin fəalları 1992-ci ildən etibarən dəfələrlə
Ermənistanda olmuş, bu ölkənin “Milli Təhlükəsizlik Baş İdarəsi” təşkilatının formalaşmasında,
maliyyələşməsində və silahlanmasında yaxından iştirak etmişdir. Hadisəni törədən azərbaycanlı ləzgi Oqatay
Qurbaov da daxil olmaqla 30 nəfər milliyyətcə ləzgi olan Azərbaycan vətəndaşı 1992-ci ilin aprel - may
aylarında Ermənistanın Nairi rayonunun Lusakert qəsəbəsində yerləşən təlim - məşq bazasında xüsusi terror təxribat hazırlığı keçmişdir. Digər terror aksiyası 3 iyul 1994-cü ildə Bakı metropolitenin “28 May” və
“Gənclik” stansiyaları arasında elektrik qatarının partladılması nəticəsində baş tutmuşdur. Bu partlayış
nəticəsində 13 nəfər həlak olmuş, 42 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almışdır. Terror aksiyası
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb
edilmiş Aslanov Azər Salman oğlu tərəfindən törədilmişdir. (10)
Ümumiyyətlə, 1989 - 1994-cü illər arasında Azərbaycan ərazisində erməni xüsusi xidmət orqanları
tərəfindən 32 terror aktı törədilmiş və bu heç kimdən yan keçməmişdir. Həmin müddətdə bu subyektlər hədəfə
alınırdı:
1. Sərnişin nəqliyyatı vasitələri: 13 sərinişin avtobusu, qatar vaqonları yaxud dəmiryol stansiyaları,
paytaxt Bakıda 2 metro stansiyası, eləcə də bərəyə yönəldilmiş terror aktı həyata keçirildi. Onların nəticəsində
124 nəfər həlak olmuş və 330 nəfərdən artıq insan yaralanmışdır.
2. Yüksək səviyyəli şəxslər: 7 ayrı hadisədə, o cümlədən 1991-ci il noyabrın 20-də Mİ-8 tipli
vertolyotun vurulması və 1994-cü il martın 18-dəki Herkules tipli təyyarənin vurulması zamanı 50 nəfərdən
çox insan öldürüldü. Onların aralarında nazirlər, millət vəkilləri və diplomatlar var idi.
3. Azərbaycan Respublikasının tarixində ən qanlı hadisələrdən biri də 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a
keçən gecə Xocalı şəhərində həyata keçirilmiş soyqırımdır. “Müxtəlif terrorçu birləşmələrin, xaricdən gətirilən
muzdlu döyüşçülərin və erməni ordusunun şəhərdə həyata keçirdiyi soyqırım nəticəsində 613 nəfər
öldürülmüşdür”.
Adı çəkilənlərdən əlavə, binalar, körpülər və digər ictimai obyektlərə, eləcə də dinc sakinlərə yönəldilən
hücumlar nəticəsində 2000-ə yaxın azərbaycanlı öz həyatını itirmişdir. (7) Erməni xüsusi xidmət orqanlarının
dəstəyi və təşkilatçılığı ilə erməni terrorçuları tərəfindən Azərbaycana qarşı həyata keçirilmiş terror aktlarında
şübhəli bilinən 100-ə yaxın erməni terrorçusu Azərbaycan hüquq - mühafizə orqanları tərəfindən tutularaq
cəzalarına çatdırılmışdır.
Təbii ki, erməni vəhşiliklərini bütün dünya görür və heç kim buna biganə qala bilməz. Məşhur yazıçı –
jurnalist Yuri Pompeyev qeyd etmişdir ki: “Xocalı hadisəsi Hitler faşizminin Xatın kəndində törətdiyi
müsibətlə müqayisədə daha dəhşətli idi. Ermənilər bu qəddar terror aktı ilə öz vəhşiliklərini bütün dünyaya
bəyan etdilər”. (3, s. 10)
Dağlıq Qarabağda baş verən hadisələr uzun müddət beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmədi.
Lakin, 1993-cü ilin 30 aprelindən başlayaraq BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən Dağlıq Qarabağda baş
verən hadisələrlə bağlı müxtəlif vaxtlarda 4 qətnamə ( 822, 853, 874, 884 saylı) qəbul edildi. Hər bir qətnamə
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərinin Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən
işğalı nəticəsində qəbul edilmişdir. Bu qətnamələr Azərbaycanın ərazi toxunulmazlığını yenidən təsdiq edərək,
dərhal atəşkəs elan olunması, hərbi əməliyyatlara son qoyulması və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan
Respublikası ərazisindən çıxarılması tələblərini irəli sürmüşdür. (2, s. 76-81) Təəssüf ki, məlum qətnamələrin
müddəaları indiyə kimi yerinə yetirilməmişdir.
Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən terror aktları göstərir ki, Azərbaycan
Respublikasının terrorizm əleyhinə mübarizə təcrübəsi az deyildir. İstər erməni millətçiləri, istər radikal dini
təmayüllü qruplar, istərsə də dünyəvi ekstremist qruplar, son yüz il ərzində Azərbaycanda qeyri - sabitlik
yaratmaq üçün kifayət qədər fəaliyyət göstərmişlər. Terrorizmə qarşı hüquqi əsasda mübarizə aparmaq üçün
1999-cu il iyunun 18-də Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən “Terrorçuluğa qarşı mübarizə
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haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edildi. Ümummili lider Heydər Əliyev terrorizmi
pisləyərək belə bir fikir söyləmişdir: “Azərbaycan Respublikası daim bütün dünya üçün təhlükə olan terrorizmi
pisləyir və ona qarşı aparılan beynəlxalq əhəmiyyətli mübarizəni dəstəkləyir”. (3, s. 9) Sonralar isə prezident
İlham Əliyevin 2007-ci il 23 may tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının “Milli Təhlükəsizlik
konsepsiyası” təsdiq edildi. Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik konsepsiyası, ilk öncə dövlətin
müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, cəmiyyəti və əhalisini daxili və xarici təhdidlərdən qorumağa yönəlmiş
siyasətin və müvafiq tədbirlərin məcmusudur. Həmin konsepsiya göstərir ki, terrorçuluğa qarşı mübarizədə
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, Ali Dövlət Hakimiyyəti və İdarəetmə
Orqanlarının Baş Mühafizə İdarəsi, eləcə də Hərbi Əks - Kəşfiyyat Xidməti birgə surətdə iştirak edirlər. (7)
Azərbaycanlılara qarşı ermənilər tərəfindən törədilən terror aktlarının xarakteri belə deməyə əsas verir
ki, ermənilərin əsas metodlarından olan terrorçuluq Ermənistanda dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir.
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə, onun maraqlarına, mənafelərinə mümkün təhdidlərin
qarşısının alınması üçün ölkəmizdə bütün zəruri qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir və əməliyyat şəraitinə
nəzarət olunur. Ermənistanın istənilən mənfur məqsədinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan kifayət qədər
imkanlara malikdir. Dövlətimizin gücü istənilən növ təhdidin qarşısının alınmasına ən yüksək səviyyədə imkan
verir.
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Большинство сформированных в прошлом идеологий настаивали на том, что межэтнические противоречия должны уйти в прошлое под влиянием таких факторов процесса глобализации, как интернационализации экономики и культуры. Но происходит обратный процесс – нарастание противоречий и конфликтов, волна суверенизаций этнонациональных групп (7, с. 312).
Это обусловлено тем, что, пытаясь «нивелировать» мир в соответствии с западным видением «лучшего общества», глобализация подрывает себя изнутри, разрушая свои фундаментальные основы. Следует
отметить, что всплеск этнического сознания у народов, живущих в «постиндустриальном обществе», вызван именно неосознанным сопротивлением нивелирующему воздействию современных технологий и моделей образа жизни, угрожающих сохранению культурной традиции и национальной самобытности. В этих
условиях быстро растут национальное самосознание и национализм. Данный феномен был назван учеными
«этническим ренессансом», «этническим парадоксом современности» (17). Сопротивление со стороны этносов носит не только пассивный характер, но и часто перерастает в форму конфликта.
Межэтнический конфликт – одна из форм отношений между национальными общностями, характеризующаяся обострением взаимных претензий, открытым противостоянием этносов, народов и наций друг
другу (20).
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По данным Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира, более 70%
всех военных конфликтов в середине 90-х годов по всей планете были межэтническими. Поэтому проблема
этнических конфликтов в этнологической науке является самым важным и актуальным направлением исследований (13, с 304).
Принято считать, что этнические войны - это войны за национальную самоидентификацию групп
людей, объединенных по различным признакам - в силу общего цвета кожи, религии, языка, истории и т.д.
Только в период 1980-1995 гг. в мире было 72 гражданские войны (на этнической, национальной, религиозной и расовой почве), а также войны другого типа (государства против государства). Это продолжалось
и после 1995 г. Агрессия в Югославии в 1999 г., гражданские войны в Анголе, Либерии, Судане, в поясе
центральноафриканских государств, в Израиле, на Филиппинах, Цейлоне и т.д., особенно кровавые этнические конфликты в Руанде, Боснии и Герцеговине, в Косово и Метохии, Чечне, отчасти и в Македонии,
террористическое нападение на Нью-Йорк и Вашингтон, вооруженная интервенция США в Афганистане,
оккупация Ирака - все это свидетельствует, что война в том или ином виде постоянно присутствует в мире
(1, с. 20).
Основываясь на вышеуказанном, можно сделать вывод, что глобализация стимулирует обострение
как застарелых исторически сформировавшихся, так и новых этнических противоречий, всё чаще приводящее к вооруженному противостоянию.
Особенность межэтнических конфликтов в период глобализации заключается в том, что в условиях
глобализации межэтнические конфликты создают серьезную угрозу мировому сообществу в связи с возможностью их расширения, опасностью экологических и военных катастроф, высокой вероятностью массовых миграций населения, способных дестабилизировать ситуацию в сопредельных государствах. Таким
образом, можно утверждать, что усилилась тенденция к размыванию границ между внутренними и международными конфликтами.
Нет оснований предполагать, что сегодняшний тип глобализации приведет к мировому сообществу,
скрепленному тесными связями между государствами и народами. Война неотделима от глобализации,
хотя причины ее крайне сложны, разнообразны и связаны не только с глобализацией политики насилия, но
и с сопротивлением этой политике.
В научной литературе существуют два подхода к анализу причин, сущности и эволюции этнополитических конфликтов.
Первый – социологический. Причины конфликтов объясняются на основе анализа этнических параметров основных социальных групп и слоев, а также на исследовании взаимосвязи и взаимовлияния социальной стратификации общества и разделения труда с этническими характеристиками региона, переживающего этнополитическую напряженность.
Второй – политологический. Центральное внимание уделяется трактовке роли национальных элит в
мобилизации чувств в процессе межэтнической напряженности и ее эскалации до уровня открытого конфликта. В качестве ключевого исследуется вопрос о власти, доступе к ресурсам. Анализируются социальнопсихологические механизмы этнополитических конфликтов (17).
Существуют и другие мнения на этот счет, к примеру, Тед Роберт Гарр считает, что взгляды и подходы ученых, исследующих проблему возникновения этнических конфликтов, можно разделить на три основные группы.
Первые отдают приоритет в своем анализе исключительно материальным причинам - борьбе за ресурсы, территорию, контроль над экономикой, другие - нематериальным: политическим, историческим,
религиозным, проблемам безопасности и пр. Третьи придерживаются мнения, что этнические конфликты
возникают в результате действий элит, по тем или иным причинам заинтересованным в насилии. Хотя
большинство исследователей этой проблемы сходятся во мнении, что каждый конфликт уникален и, соответственно, имеет уникальные предпосылки (3).
Существует ряд подходов к изучению причин межэтнических конфликтов. Большим влиянием на
Западе пользуется культурно-плюралистический подход. Сторонники этого подхода считают причиной
межэтнической враждебности иррациональные ксенофобии, вызываемые несходством культур. Если одна
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из взаимодействующих групп доминирует, она пытается навязать свои нормы, принудить другую группу к
ассимиляции, что может усугубить ситуацию. Теоретическое оформление данный подход получил в работах С. Хантингтона. С. Хантингтон считает, что на Земле сосуществуют 8 цивилизаций (западная, конфуцианская, японская, исламская, индуистская, православно-славянская, латиноамериканская и африканская
цивилизации), неспособных жить в мире из-за различий в ценностях и нормах. Конфликты происходят там,
где цивилизации соприкасаются (так называемые «этнические разломы») (18).
Сторонники психологического подхода основывают свои взгляды на теории социальной идентичности Т. Тернера и А. Теджфела, согласно которой этническая идентичность сама по себе должна порождать
враждебность, как и любой другой вид идентичности (22, с. 7-24).
Другим представителем психологического подхода является З.Фрейд, который разделял взгляды
Тернера и Теджфела, и, более того, считал, что функция такого рода враждебности – поддержание сплоченности и стабильности группы (16, с. 229).
Причины межэтнических конфликтов часто служат основой их классификации. Существует большое
количество классификаций межэтнических конфликтов. На основе анализа конфликтов постсоветского
пространства наиболее полный вариант типологии межнациональных конфликтов предложил Я. Этингер
(19, с.89).
С большей или меньшей степенью условности он сводит их к нескольким основным типам:
1. Территориальные конфликты, часто тесно связанные с воссоединением раздробленных в прошлом
этносов. Их источник – внутреннее, политическое, а нередко и вооруженное столкновение между стоящими у власти правительством и каким-либо национально-освободительным движением или той или иной
ирредентистской и сепаратистской группировкой, пользующейся политической и военной поддержкой соседнего государства. Классический пример – ситуация в Южной Осетии;
2. Конфликты, порожденные стремлением этнического меньшинства реализовать право на самоопределение в форме создания независимого государственного образования. Таково положение в Абхазии, Гагаузии, отчасти в Приднестровье;
3. Конфликты, связанные с восстановлением территориальных прав депортированных народов. Спор
между осетинами и ингушами из-за принадлежности Пригородного района – яркое тому свидетельство;
4. Конфликты, в основе которых лежат притязания того или иного государства на часть территории
соседнего государства. Например, стремление Эстонии и Латвии присоединить к себе ряд районов Псковской области, которые, как известно, были включены в состав этих двух государств при провозглашении их
независимости, а в 40-е годы перешли к РСФСР;
5. Конфликты, источниками которых служат последствия произвольных территориальных изменений, осуществляемых в советский период. Это прежде всего проблема Крыма и в потенциале – территориальное урегулирование в Средней Азии;
6. Конфликты как следствие столкновений экономических интересов, когда за выступающими на поверхность национальными противоречиями в действительности стоят интересы правящих политических
элит, недовольных своей долей в общегосударственном федеративном «пироге». Думается, что именно эти
обстоятельства определяют взаимоотношения между Грозным и Москвой, Казанью и Москвой;
7. Конфликты, в основе которых лежат факторы исторического характера, обусловленные традициями многолетней национально-освободительной борьбы против метрополии. Например, конфронтация между Конфедерацией народов Кавказа и российскими властями;
8. Конфликты, порожденные многолетним пребыванием депортированных народов на территориях
других республик. Таковы проблемы месхетинских турок в Узбекистане, чеченцев в Казахстане;
9. Конфликты, в которых за лингвистическими спорами (какой язык должен быть государственным и
каков должен быть статус иных языков) часто скрываются глубокие разногласия между различными национальными общинами, как это происходит, например, в Молдове, Казахстане.
Также подробный анализ типологии межэтнических конфликтов дал В.А. Тишков (15).
Так, по форме проявления принято различать латентные (скрытые) и актуализированные (открытые)
конфликты. Латентные конфликты могут существовать десятилетиями и более и перерастать в открытые
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лишь в определенных общественных условиях. Как правило, латентные конфликты непосредственно не
создают угрозы для жизнедеятельности людей, и именно в этой форме конфликты лучше всего разрешать.
Межэтнические конфликты можно также классифицировать по характеру действий конфликтующих
сторон (насильственные или ненасильственные). В свою очередь, насильственные конфликты проявляются
в форме: региональных войн, т.е. вооруженных столкновений с участием регулярных войск и использованием тяжелых вооружений; кратковременных вооруженных столкновений, продолжающихся несколько
дней и сопровождающихся жертвами. Такие столкновения еще принято называть конфликтами-бунтами,
конфликтами-погромами. Другие конфликты по форме их проявления можно отнести к невооруженным.
Среди них выделяются институциональные формы конфликта, когда в противоречие приходят нормы конституций, законодательства, реализующие интересы конфликтующих сторон. Другой формой невооруженных конфликтов являются митинги, демонстранции, голодовки, акции гражданского неповиновения.
Другой тип классификации конфликтов – по основным целям, выдвигаемым конфликтующими сторонами. Типологизация на основе содержания конфликтов, целевых устремлений конфликтующих сторон в
настоящее время является самой актуальной и распространенной. В рамках данной типологизации оказываются конфликты с самым широким диапазоном целей: от этнополитических до этнотерриториальных.
Этнотерриториальный тип этнического конфликта предполагает притязания и споры этнической
группы за право проживать на той или иной территории, владеть или управлять ею. При этом оспаривается
право другого этноса проживать на спорной территории. Современные этнотерриториальные конфликты,
как правило, являются следствием этнических репрессий и возникают в ходе реабилитационного процесса.
Другие конфликты этнотерриториального типа возникают в ходе восстановления территориальной автономии (немцы Поволжья, крымские татары) или правовой, социальной, культурной реабилитации этноса
(греки, корейцы и др.).
В эту группу конфликтов также входят конфликты, вызванные стремлением некоторых этносов воссоединиться с соседним «материнским» или «родственным» государством (косовские албанцы). Обычно
такие конфликты самые трудные для разрешения, так как компромисс здесь обычно невозможен, конфликт
может быть либо подавлен силой, либо разрешен эмиграцией (депортацией) конфликтогенного меньшинства.
К этой же группе относятся социально-экономические конфликты, возникающие на основе требования выравнивания уровня жизни у представителей разных этносов, вхождения в элиту или прекращения
льгот, субсидий и экономической помощи другим народам. Эти конфликты можно привести к компромиссному варианту за счет перераспределения власти и экономических ресурсов при сохранении исходной
структуры общества.
Культурно-языковые конфликты возникают на основе требований оказать содействие усилиям по сохранению или возрождению языка и культуры этнического меньшинства в частной или общественной жизни. Здесь также возможен компромисс за счет изменения культурно-языковой политики при сохранении
исходного общества или путем признания территориальной автономии этнических меньшинств.
Свою классификацию предложил известный этнолог Д. Горовиц. Она основана на специфике соотношения относительных уровней экономического развития и социальной модернизированности сепаратистских регионов и этнических групп по сравнению со средним для государства в целом и для доминирующего большинства его населения в частности. С этой точки зрения возможны четыре варианта конфликтов:
1) сепаратизм отсталой этнической группы в отсталом регионе страны;
2) сепаратизм отсталой этнической группы в развитом регионе страны;
3) сепаратизм развитой этнической группы в отсталом регионе;
4) сепаратизм развитой этнической группы в развитом регионе страны.
Таким образом, суммируя все вышеуказанное, можно говорить о том, что процесс глобализации
представляет собой с одной стороны – угрозу существованию этноса, так как нивелирует его культурные
ценности и игнорирует особенности этнического развития, а с другой стороны – является интегрирующим
элементом, катализатором процессов этнического объединения – тенденции, которая преобладает в совре-
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менном мире. Но не стоит забывать и о тенденции к этнической дезинтеграции, которая порождается недовольством «интервенцией» глобализации во внутриэтническое пространство. Этносы пытаются огородить
себя от внешнего влияния, что зачастую выражается в агрессивных формах поведения, как на внутригосударственном, так и на внешнем уровне. Таков механизм разгорания межэтнического конфликта, причины
которых варьируются от биологических (врожденное чувство «чужака» по отношению к другим этническим группам) вплоть до политических (неприятие концентрации власти в руках одной этнической группы).
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MİLLİ MARAQ AMİLİNİN MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN
TƏMİN OLUNMASINDAKI ROLU
Məqalədə həmçinin milli təhlükəsizliyin funksiyaları, onun məqsədləri, vəzifələri ətraflı şəkildə izah
edilmişdir. Milli maraqların əsas prinsipləri və milli təhlükəsizlik baxımından əhəmiyyəti öyrənilmişdir. Işdə
eyni zamanda dövlət müstəqilliyinin təmin olunmasında milli maraq amilinin rolu da tədqiq edilmişdir.
Açar sözlər: milli maraq, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq münasibətlər, siyasi realizm, milli təhlükəsizlik,
siyasi sabitlik, xarici siyasət, siyasi əxlaq, kollektiv təhlükəsizlik, maraqların harmoniyası, beynəlxalq sülh,
siyasi maraq, milli münaqişə, separatizm meyilləri, sosial-iqtisadi inkişaf.
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магистр, Бакинский Государственный Университет
РОЛЬ ФАКТОРА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСТНОСТИ.
В статье также детально объясняются функции национальной безопастности ее цели и задачи. Была учтена важность основных принципов национального интереса и национальной безопастности. В то же самое время в обеспечении государственной независимости был также исследован
национальный интерес.
Ключевые слова: национальные интересы, территориальную целостность, международные
отношения, политический реализм, национальной безопасности, политической стабильности,
внешняя политика, политической морали, коллективной безопасности, гармония интересов,
международный мир, политическая интерес, национальный конфликт, сепаратистские тенденции,
социально-экономическое развитие.
Ulvi HUSEYNLI,
master, Baku State University
THE ROLE OF FACTOR OF NATIONAL INTEREST IN ENSURING NATIONAL SECURITY
İn the article also features of national security, its goals and objectives were explained in detail. Studied
the importance of the basic principles of national interest and national security. Also investigated the role of
national interest factor in ensuring state independence.
Keywords: national interests, territorial integrity, international relations, political realism, national security, political stability, foreign policy, political morality, collective security, harmony of interests, international peace, political interest, national conflicts, separatist tendencies, socio-economic development.
Məlum olduğu kimi, hər bir dövlətin sabitliyinin, davamlı inkişafının və monolitliyinin təmin
edilməsində milli maraqlar amili hər zaman xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu mənada hər bir dövlət, onu
formalaşdıran xalq üçün milli maraqların müəyyən olunması və təmin edilməsi daim əsas vəzifələrdən biri
kimi çıxış edir.
Milli maraq amilinin milli təhlükəsizliyin təmin olunmasındakı əhəmiyyəti, nəzəri bir konsepsiya
olaraq ilk dəfə siyasi realizm məktəbində işlənib hazırlanmışdır. Siyasi realizm məktəbinin ən görkəmli
nümayəndələrindən
biri olan Hans Morqentau beynəlxalq münasibətlərin nəzəri problemlərinin
öyrənilməsində böyük rol oynamışdır. O, beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi fənninin əsas məktəblərindən
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biri olan siyasi realizmin əsasını qoyanlardan biri olmuşdur. Onun milli maraq konsepsiyası tədqiq etdiyi
beynəlxalq münasibətlərin nəzəri problemlərinin sırasında mühüm yer tutur. Başqa sözlə desək, bu
konsepsiya onun siyasi realizm nəzəriyyəsinin özülünü təşkil edir
Morqentaunun milli maraq konsepsiyasının mahiyyətini və əhəmiyyətini göstərməkdən öncə onun
siyasi realizm nəzəriyyəsinin mahiyyətini izah etmək lazımdır. Morqentau ilk dəfə siyasi realizm
nəzəriyyəsini bütöv bir konsepsiya şəklində “Millətlər arasında siyasət. Hakimiyyət və sülh uğrunda
mübarizə” (“Politics among nations. The Struggle for Power and Peace.”) (1948) adlı əsərində təqdim
etmişdir.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra yazılmış bu əsər realistlərin çox mühüm əsəri hesab olunur. O
vaxt ABŞ dünyada həm iqtisadi, həm də hərbi-strateji sahələrdə öz hegemonluğunu yeridirdi. Bu əsər
realizmin əsas prinsiplərini ön plana çəkməklə yanaşı, eyni zamanda yaranmış şəraitdə ABŞ-ın oynayacağı
rola intellektual dəstək verirdi. Sözügedən əsər bir tərəfdən, siyasi mühitdə realizmin mövqelərinin
möhkəmlənməsinə xidmət edir, digər tərəfdən, müharibədən sonrakı dövrdə ABŞ-ın xarici siyasətini
istiqamətləndirirdi.
Morqentau beynəlxalq münasibətlərin öyrənilməsinə təbiət elmlərinin pozitivist metodologiyasını
tətbiq edirdi və bu yolla beynəlxalq siyasət elmini yaratmaq istəyirdi. Bu yanaşmanın intellektual dəqiqliyi
dünya siyasətinin əsasını təşkil edən gerçəkliyi aşkarlayır. Heç də təsadüfi deyildir ki, Morqentaunun
ideyalarında qanuna, prinsiplərə, gerçəkliyə və elmə istinad edilir. Məsələn, Morqentaunun nəzəriyyəyə
verdiyi tərif təbiət elmlərindən alınmışdır. Morqentauya görə, nəzəriyyə abstrakt prinsiplərə, yaxud
gerçəkliklə bağlı olmayan məfhumlarla deyil, bizi əhatə edən hadisələrə qayda və məna gətirməklə özünü
göstərməlidir (5, s. 7-11).
Morqentau öz konsepsiyasını liberalizmin tənqidi üzərində qurmuşdur. Məlum olduğu kimi hər bir
nəzəriyyə faktlara uyğun gəlməlidir. Belə ki, nəzəriyyə fakta əsaslanan və müstəqil olmalıdır. O, təcrübi və
məntiqi meyarlara da cavab verməlidir. Morqentauya görə, xarici siyasətin də rasional mahiyyəti vardır.
Xarici siyasətin rasional mahiyyətini də məhz nəzəriyyələr aşkar etməlidir. Bu, pozitivizmin metodoloji
əsasıdır. Morqentaunun bu mülahizələri 1980-ci illərdə beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi fənnində özünü
büruzə verən epistemoloji debatlara və mübahisələrə səbəb olmuşdur.
Morqentaunun beynəlxalq münasibətlərdə milli maraqların öyrənilməsinə yönəlmiş nəzəriyyəsinin
əsasını siyasi realizmin prinsipləri təşkil edir.
Hər şeydən öncə siyasət obyektiv qanunlarla idarə olunur. Bu qanunların ilkin mənbəyi insan
təbiətindədir. Vaxt keçdikcə bu qanunlar dəyişmir və bizim onlara olan münasibətimizdən asılı deyildir. Biz
bu faktları dərk etməliyik. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi bu qanunlara əsaslanır. Məhz bu
qanunların əsasında rasional siyasi davranışı proqnozlaşdırmaq mümkündür.
Beynəlxalq siyasətin dərk olunmasının düyün nöqtəsi qüvvə, güc kimi tərif verilən maraq
məfhumudur. Bu məfhum siyasəti fəaliyyətin müstəqil bir sahəsi kimi görməyə kömək edir, siyasətin
predmetinə rasional qayda qoyur və siyasətin nəzəri şəkildə dərk olunmasını mümkün edir. Hakimiyyət kimi
təqdim olunan maraq ideyası siyasətçilərin həqiqi davranışlarını izah edir. Xarici siyasətin müəyyən
edilməsində və həyata keçirilməsində etik məsələlərə, siyasi fəlsəfəyə və ya fərdi maraqlara yer yoxdur.
Hakimiyyət beynəlxalq münasibətlərin öyrənilməsində əsas məsələdir. Beynəlxalq siyasət də daxili siyasət
kimi hakimiyyət, qüvvə uğrunda mübarizədir. Beynəlxalq siyasətin son məqsədi nə olursa olsun, onun
bilavasitə məqsədi həmişə hakimiyyətdir, qüvvədir. Morqentauya görə, siyasi güc, hakimiyyət, qüvvə –
insanın başqalarının fikirlərinə və hərəkətlərinə nəzarət deməkdir.
Siyasi şəraitdən, zamandan, məkandan və kontekstdən asılı olaraq dövlət hakimiyyətinin formaları və
mahiyyəti dəyişsə də, maraq məfhumu dəyişməz olaraq qalacaqdır. Beləliklə də, siyasi, mədəni və strateji
mühit hakimiyyətin formalarına mühüm təsir göstərəcəkdir. Bu isə o deməkdir ki milli dövlət tarixin
məhsulu kimi gələcəkdə yox olacaqdır. Buna görə də realistlər maraq və milli dövlət arasında olan əlaqəni
mütləqləşdirməməlidirlər.
Bütün dünyada qəbul olunmuş universal etik prinsiplər dövlətin fəaliyyətini müəyyən edə bilməz.
Lakin buna baxmayaraq, şübhəsiz ki, dövlətin fəaliyyətinin etik və mənəvi əhəmiyyəti olmalıdır. Mənəvi
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prinsiplər fərdlərə təsir edir, lakin dövlətlər üçün prioritet məsələ mənəviyyat deyil. Buna görə də,
dövlətlərin beynəlxalq fəaliyyətini izah etmək cəhdi mənəvi prinsiplərə yönəl-məməlidir, lakin siyasi
fəaliyyət bu fəaliyyətdən irəli gələn siyasi nəticələrə uyğun qiymətləndirilir. Mənəvi fəaliyyət ilə siyasi
fəaliyyətin tələbləri arasında ziddiyyət isə hər zaman vardır və daim olacaqdır.
Digər tərəfdən isə, qeyd olunmalıdır ki, siyasətdə universal şəkildə razılaşdırılmış mənəvi prinsiplərin
məcmusu yoxdur. Belə ki, dövlətlərin öz fəaliyyətlərini etik müstəvidə insan hüquqlarının müdafiəçisi kim
qələmə verməyə çalışmasına baxmayaraq, onların əsas məqsədi beynəlxalq sahədə fəaliyyətlərinə bəraət
vermək üçün mənəvi prinsiplərə əl ataraq öz üstünlüklərini göstərmək və milli maraqlarını müdafiə
etməkdir. Universal mənəvi prinsiplər dövlətin fəaliyyətinin etibarlı istiqamətləndiricisi deyil. Morqentauya
görə, dövlətlər universal prinsipləri irəli sürməklə, əsas etibarilə, öz milli yaxud mədəni dəyərlərini dünyaya
tanıtmaq istəyirlər. Maraq elə bir daimi standartdır ki, onun vasitəsilə siyasi fəaliyyətə qiymət verilir və o,
istiqamətləndirilir (5, s. 78).
Siyasi sahə intellektual nöqteyi-nəzərdən heç də digər sahələrdən asılı deyil. Buna görə də beynəlxalq
sahə, onun təhlil və dəyərləndirmə meyarları da fərqlidir. “Bu siyasət millətin, dövlətin hakimiyyətinə necə
təsir edir” kimi əsas suallar beynəlxalq münasibətlərdə əsas sual hesab olunur. Morqentaunun irəli sürdüyü
bu prinsiplər mövcud şəraitin intellektual əhval-ruhiyyəsini əks etdirirdi. Bu prinsiplər əsas etibarilə
liberalizmə qarşı yönəlmişdir. Morqentauya görə, beynəlxalq siyasət dövlətlər arasında hakimiyyət uğrunda
mübarizədir. Deməli, milli maraqları güdmək normal, arzuolunan və eyni zamanda da zəruri bir
fəaliyyətdir.
Morqentaunun milli maraq konsepsiyası mənəvi ləyaqətdən azad deyil. Mövcud seçimlərdən ən az pis
olanı götürmək lazımdır. Siyasi fəaliyyət mənəvi dəyərləri hakimiyyət vasitəsilə həyata keçirmək cəhdi
təqdim edilə bilər. Milli maraq bütün xalqlar üçün azadlıqdan və siyasi rifahdan daha üstündür (2, s 80).
Morqentaunun siyasi realizminin əsasında belə bir fikir durur ki, siyasi qanunlar insanın təbiəti ilə
bağlıdır. Dünyada daim xeyir və şər, ölüm və həyat, işıq və zülmət arasında mübarizə gedir. Bu mübarizə
tez-tez insana və cəmiyyətə düşmən olan qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnir. Yaşadığımız dünya bir-birinə
zidd olan və münaqişə edən maraqların dünyasıdır. İnsanın iki xüsusiyyəti münaqişənin və şərin səbəbidir:
eqoizm və hakimiyyət arzusu. Eqoizm münaqişəyə səbəb olur, çünki birisi nə istəsə, başqası da həmin şeyi
istəyir, yaxud onda həmin şey artıq vardır. Eqoizm heç də irrasional deyil. Onun tələbi yerinə yetirilə bilər.
Buna görə də Morqentau hesab edir ki, insanın insana qarşı müharibəsi eqoizm kimi izah edilə bilməz. Bu
müharibənin əsas səbəbi hakimiyyət arzusudur. Eqoizmdən fərqli olaraq bu istəyin həddi-hüdudu yoxdur.
Bu, irrasional impulsdur. Hakimiyyət arzusu hər cür siyasi davranışın əsas mahiyyətini təşkil edir.
Morqentaunun milli maraq konsepsiyası bu qeyd olunan müddəaların məntiqi nəticəsidir. Dövlətin
milli marağı dedikdə Morqentau ilk növbədə onun güclü olmasını nəzərdə tutur. Əgər hər hansı bir dövlətin
milli marağı onun beynəlxalq münasibətlər sistemində hər sahədə güclü olmasına yönəlmirsə, onda belə
dövlətin digər dövlətlər tərəfindən işğal olması ilə qaçınılmazdır (2, s 82).
Deməli, beynəlxalq münasibətlər sistemində milli maraq hər bir dövlət üçün ən etibarlı istiqamətverici
amildir. Bunun üçün hər bir dövlət öz milli maraqlarını əsas hesab etməlidir. Digər tərəfdən isə, milli
marağın əsasını dövlətin beynəlxalq münasibətlər sistemində hərbi-iqtisadi gücü və beynəlxalq nüfuzu təşkil
edir, çünki yalnız güclü olmaqla dövlət öz məqsədlərinə nail ola bilər.
Ən önəmlisi isə, milli maraq abstrakt prinsiplərə deyil, konkret faktlara, gerçəkliyə əsaslanmalıdır. Öz
xarici siyasətini kosmopolit ideyalar əsasında quran dövlət gec-tez beynəlxalq münasibətlər sistemində
nüfuzunu itirməyə məhkumdur. Bu isə öz növbəsində belə dövlətin daxili böhranla üzləşməsinə səbəb
olacaqdır. Milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət isə şüurlu və rasional xarakter daşıyır.
Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində bu müddəaların və ümumiyyətlə Morqentaunun milli
maraq konsepsiyasının hər bir dövlət üçün əhəmiyyəti xüsusilə artmaqdadır. Bu isə özünü ilk növbədə qeyd
olunan müddəaların dövlətlər arasındakı münaqişələrin səbəblərinin dərk olunmasında göstərir.
Milli maraqların rolu haqda fikirlər Tomas Hobbsun da siyasi görüşlərində öz əksini tapmışdır. Tomas
Hobbs özünün “Leviafan” adlı əsərində göstərir ki, müharibə insanların qarşılıqlı münasibətinin ən təbii
halıdır. İnsanlar bir-birini tamamilə qırmamaq üçün ictimai müqavilə bağlayaraq dövləti yaradırlar. Dövlətin
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yaranması zamanı insanlar ictimai qayda-qanunu əldə etmək üçün öz hüquq və azadlıqlarını da dövlətə
həvalə etməlidirlər. Dövlətlər təbii halda olaraq bir-birilə heç bir məhdudiyyətlə bağlı deyil. Dövlətlər
arasındakı münasibətlərin yeganə tənzimləyicisi gücdür və dövlətlər müharibəyə hazır vəziyyətdə duraraq
bir-birinə nəzarət etməlidirlər.
Siyasi realizmin daha bir görkəmli nümayəndəsi Edvard Karra görə, liberalların universal hesab
etdikləri prinsipləri (sülh, maraqların harmoniyası, kollektiv təhlükəsizlik və sərbəst ticarət) milli maraqların
əsas istiqamətverici prinsipləri olaraq qəbul etmək düzgün deyil. Zira bu prinsiplər konkret vaxtda milli
marağın konkret anlayışına əsaslanan milli siyasətin şüursuz əks olunmasından başqa bir şey deyil. Bu,
“Universal maraqların harmoniyası” doktrinasının bir hissəsidir. Liberalizmin əsası olan “Universal
maraqların harmoniyası” isə ayrı-ayrı ölkələrdəki elitanın konkret marağıdır. Maraqların harmoniyası
doktrinası elə bir mənəvi plandır ki, elita ondan öz hakim mövqeyini təsdiq etmək və saxlamaq üçün istifadə
edir. Karr qeyd edir ki, “sənaye kapitalizmi və sinfi sistem cəmiyyətin qəbul olunmuş strukturu olan kimi,
maraqların harmoniyası haqqında doktrina öz maraqlarını bütün cəmiyyətin maraqları kimi təqdim etməklə
öz üstünlüyünü qorumaq istəyən hakim sinfin ideologiyasına çevrildi” (4, s 58).
Qədim dövlətçilik tarixinə malik Azərbaycan üçün də milli maraqlar, onun cəmiyyət, fərd həyatında,
eləcə də dövlətin daxili və xarici siyasətində oynadığı rol xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycançılıq
məfkurəsinə görə, ölkəmizin milli maraqları Azərbaycan xalqının fundamental dəyər və məqsədlərini,
həmçinin insan, cəmiyyət və dövlətin tərəqqisini təmin edən siyasi, iqtisadi, sosial və digər tələbatların
məcmusunun ifadəsi kimi çıxış edir. Məsələyə bu kontekstdən yanaşıldıqda Azərbaycan xalqının və onun
siyasi hakimiyyətini mənbəyi olduğu milli dövlətin milli maraqları əsas etibarilə dövlətin müstəqilliyinin və
ərazi bütövlüyünün qorunması, onun beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin
edilməsidir. Qeyd olunmalıdır ki, milli maraqların formalaşmasına ictimai-siyasi şərait bilavasitə təsir
göstərir. Yəni Azərbaycanın yenidən müstəqil dövlət olması ilə onun Sovet dönəmindən tam fərqli və tarixi
ənənələrə bağlı olan milli maraqları formalaşdı. Həmin maraqlar sırasında ən önəmli məsələ ərazi bütövlüyü
çərçivəsində qazanılmış müstəqilliyin qorunmasıdır. Müasir Azərbaycan cəmiyyətində bu amilin ictimai
şüura tam hakim kəsildiyi artıq heç kimdə şübhə doğurmur. Məhz bu cəhət cəmiyyətdə bir-birindən fərqli
siyasi, mədəni, eləcə də, sosioloji baxışlara malik fərd və qrupları da bir araya gətirən ən önəmli amildir.
Ərazi bütövlüyünün qorunub-saxlanması dövlətimiz üçün ən önəmli məsələlərdən biridir. Belə ki,
ərazi bütövlüyünün qorunması kimi vacib milli maraq ölkədə əsas etibarilə, siyasi sabitliyin qorunub
saxlanılmasına yönəlmiş olsa da, eyni zamanda xalqın həmrəyliyini formalaşdırır, onu bir yumruq kimi
birləşdirir. Bu zaman şəxsi və qrup maraq və ambisiyaların, müxtəlif siyasi, iqtisadi, mədəni baxışların
konkret mənafeləri arxa plana keçir. Beləliklə, ictimai təfəkkürdə bu istiqamət üzrə milli maraq daim ön
planda yer alır. Azərbaycan xalqının bütövlüyünün qorunub saxlanılması, azərbaycançılıq ideyasının təşviqi
və eyni zamanda təbliği, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması, insan hüquq və azadlıqlarının təmin
olunması da bu gün fundamental milli maraqlar kimi çıxış edir. Ölkə cəmiyyətinin, onu təmsil edən müxtəlif
siyasi qüvvələrin bu məsələyə yanaşması yenə ümumi və vahid xarakteri olan cəhətlərə malikdir. Qeyd
olunan bu cəhətlər dövlətin xarici və daxili siyasətinin formalaşmasında nəzərə alınan əsas
xüsusiyyətlərdəndir.
Milli maraqların təmin olunmasında yalnız ölkə daxilindəki siyasi təşkilatlar və institutlar deyil, eyni
zamanda ölkə xaricində fəaliyyət göstərən milli təşkilatların da rolu əhəmiyyətli dərəcədədir. Bununla
əlaqədar olaraq qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan xalqının vahidliyinin qorunub saxlanılması,
azərbaycançılıq ideyasının təşviqi coğrafi cəhətdən təkcə Azərbaycan sərhədləri ilə məhdudlaşmır, eyni
zamanda dünyanın ən müxtəlif yerlərində yaşayan azərbaycanlıları özündə ehtiva edir. Bu gün dünya
azərbaycanlılarını bir araya gətirən məqamlardan biri məhz azərbaycançılıq ideyasıdır.
Azərbaycanın milli maraqlarının qorunması üçün daha bir önəmli məqam təbii sərvətlərdən səmərəli
şəkildə istifadə edilməsi, davamlı və stabil iqtisadi inkişaf, ətraf mühitin qorunması, təhsil, elmi və texnoloji
potensialın artırılması yolu ilə Azərbaycan xalqının gələcək inkişafının, əhalinin layiqli həyat səviyyəsinin
və fiziki və əqli sağlamlığının təmin edilməsindən ibarətdir. Çünki sadalanan cəhətlər bir növ Azərbaycanın
müstəqil dövlət olaraq gələcək taleyinin əsas fundamenti hesab edilməlidir. Bu fundament nə qədər
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möhkəm olarsa, Azərbaycanın gələcəyi də bir o qədər aydın və nurlu olar. Bu gün Azərbaycan xeyli sayda
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən BMT-nin, ATƏT-in, Avropa Şurasının, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının və digər beynəlxalq təşkilatların üzvüdür. Həmin təşkilatların əsas məqsədləri isə yer üzündə
sabitliyə və firavanlığa nail olmaqdır. Deməli, bu təşkilatlara üzv olmaqla Azərbaycan da bir daha sabitlik
və firavanlıq uğrunda çalışan, bu yolda səy göstərən dövlətlərdən biri olduğunu göstərmiş olur.
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В статье рассматривается система международных отношений. Приведены факторы указывающие на необходимость роли государства как субъекта международной системы безопасности. Раскрыта проблема проведения внешней политики в связи с неординарностью и изменчивостью международных отношений. Рассмотрена необходимость учитывания национальных и государственных интересов в решении проблем национальной безопасности.
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MİLLİ DÖVLƏT BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRİN ƏSAS SUBYEKTİ KİMİ
Məqalədə beynəlxalq münasibətlər sistemi müzakirə olunur. Beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin subyekti
kimi dövlətin iştirakına ehtiyac olduğunu işarə edən amillər göstərilir. Beynəlxalq münasibətlərin qeyri-ənənəvi
olması və dəyişkənliyi səbəbindən xarici siyasətin aparılmasında olan problemlər açıqlanır. Milli təhlükəsizlik
problemlərin həllində milli və dövlət maraqlarının nəzərə alınmasında ehtiyac olduğu nəzərdən keçirilib.
Açar sözlər: beynəlxalq münasibətlər sistemi, dövlətin rolu, dünya siyasəti faktorları, xarici siyasət, milli
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THE NATIONAL STATE AS THE MAIN SUBJECT OF INTERNATIONAL RELATIONS
The article discusses the system of international relations. It shows the factors pointing to the necessity of
the role of the state as a subject of international security system. Revealed the problem of foreign policy due to
the eccentricity and volatility of international relations. Considered the necessity of considering the national and
state interests in solving the problems of national security.
Keywords: the system of international relations, the role of the state, factors of world politics, foreign policy, national and state interests, national security, diplomacy
Содержание и предназначение системы международных отношений состоит в том, чтобы найти
пути и способы разрешения конфликтов между государствами и странами, возникающими прежде всего
в результате столкновения их реальных и нередко превратно понятых национальных интересов. В этом
контексте политология уделяет особое внимание механизмам принятия решений, роли и функциям важнейших институтов при решении международных конфликтов и достижении консенсуса между государствами.
Роль государства очень велика. Она заключается в полномочии представлять в мировой политике
общество в целом, а не какую либо отдельно взятую социальную группу или политическую организацию.
Вопросы, связанные с общенациональными задачами обеспечения суверенитета, безопасности, территориальной целостности, находятся в ведении именно государства. Политологи подчеркивают, что государство - единственный общенациональный институт, имеющий легитимные полномочия участвовать в
отношениях с другими государствами, заключать договоры, объявлять войну. (1, с.125).
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Государства по-прежнему остаются основными субъектами мировой политики и международных
отношений. Влияние, силу государства на мировой арене можно представить как его способность, защищая собственные интересы, воздействовать на другие государства, на ход событий в мире.
Силу государства, его положение в системе международных отношений обусловливает целый ряд
факторов. Еще недавно считалось, что главным для этого является военная мощь. Безусловно, военный
потенциал страны во многом определяет ее могущество и соответствующее положение на международной арене. Реальное положение государства на мировой арене определяется более широкими показателями. К ним принято относить величину территории, природные и людские ресурсы, структуру национальной экономики, объем и качество промышленного и сельскохозяйственного производства, умение обеспечивать поступательное развитие страны, гарантировать экономическую безопасность обществ, а также
способность страны оказывать прогрессивное влияние на международное развитие.
Международные отношения как систему нельзя понять без взаимосвязи с такой категорией, как
"внешняя политика". В конечном итоге международные отношения складываются, прежде всего, из совокупности внешнеполитической деятельности государств, которые являются основными участниками
международных отношений и в качестве самостоятельных субъектов, и как члены каких-либо организаций.
Внешняя политика регулирует отношения данного государства с другими государствами, обеспечивает реализацию его потребностей и интересов на международной арене. Внешняя политика есть деятельность и взаимодействие официальных субъектов, имеющих или присвоивших право выступать от
имени общества, выражать интересы общества, избирать определенные методы и способы их реализации.
Внешнеполитическая деятельность по достижению поставленных целей реализуется различными средствами: политическими, экономическими, военными, информационно-пропагандистскими(4, с.72).
Каждое суверенное государство как субъект международных отношений проводит собственную
внешнюю политику, которая определяется множеством детерминант, включая уровень социальноэкономического и общественно-политического развития, географическое положение, ее национальноисторические традиции, цели и потребности обеспечения суверенитета и безопасности и т.д. Все они в
переложении на внешнюю политику фокусируются в концепции национального интереса. Можно сказать, что реальные, объективные национальные или государственные интересы, затрагивающие суверенитет, территориальную целостность, принцип невмешательства во внутренние дела и т.д., составляют
главный движущий фактор внешнеполитической деятельности государств и реализации международных
отношений. При формулировании национальных интересов и принятии на их основе внешнеполитических решений руководители государств учитывают объективные экономические, политические, географические и прочие факторы, внутриполитические интересы, политические маневры различных социально-политических сил, заинтересованных групп, организаций и т.д. Учитываются также возможные реакции на эти решения со стороны тех государств, которые они затрагивают.
Таким образом, главной детерминирующей силой внешнеполитической деятельности является
национальный или государственный интерес. Но сама концепция национального интереса пронизана
ценностными нормами и идеологическим содержанием. Это особенно верно в отношении ложно понятых
и превратно сформулированных национальных интересов. В формулировании обеих категорий интересов
и формировании внешнеполитической стратегии, призванной их реализовать, немаловажное значение
имеет система ценностных ориентации, установок, принципов и убеждений государственных деятелей,
то, как они воспринимают окружающий мир и как оценивают место своей страны в мировом сообществе.
Среди главных целей государства в системе мирового сообщества, соответствующих его национальным интересам, можно назвать обеспечение безопасности, стабильности и процветания. Каждое государство по-своему оценивает относительную важность каждой из преследуемых им целей. Значимость
для государства каждой из них и его способность реализовать их зависят от многих факторов: его геополитического положения, истории, культуры, политической системы, руководства, характера взаимоотношений с другими государствами и т.д. В целом государство не может обеспечить реализацию всех целей в полном объеме. (3, с.128).
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Национальная безопасность - это одновременно и аналитическая концепция, и особая сфера исследований. В первом случае речь идет о способности того или иного национального государства защищать
и отстаивать свои внутренние ценности от внешних угроз, принимая меры по предотвращению непосредственных угроз физическому единству национального общества, косвенных, долгосрочных и случайных
непредсказуемых угроз, а также угроз самому образу жизни. В крайнем своем выражении эта цель выступает как обеспечение выживания государства. Очевидно, что область исследования национальной
безопасности охватывает средства, формы и методы, с помощью которых национальные государства
планируют, принимают и оценивают решения и политические курсы. Национальная безопасность неразрывно связана с национальным интересом. Отдельные элементы концепции национальной безопасности
можно обнаружить уже у Дж. Медисона, у известного американского историка Ч. Бирда в начале XX в.
Все же первым, кто четко сформулировал эту концепцию, был У. Липпман: "Нация обеспечивает свою
безопасность, когда она не жертвует своими законными интересами для избежания войны и способна, в
случае если эти интересы подвергаются опасности, отстаивать их с помощью войны." (2, с.210)
В современных условиях главные цели мирового сообщества - сохранение и обеспечение международной безопасности, создание условий, исключающих нарушение всеобщего мира или возникновение
угрозы безопасности народов в какой бы то ни было форме. Основные принципы поддержания мира и
международной безопасности сформулированы в Уставе и других документах ООН. Эти принципы
предусматривают, в частности, принятие коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы
миру, подавление актов агрессии, неприменение насилия при разрешении международных споров и т.д.
В соответствии с Уставом ООН главная ответственность за поддержание мира и международной безопасности возложена на Совет Безопасности ООН. Большое значение с рассматриваемой точки зрения
имело принятие между народным сообществом определения агрессии. Впервые это было сделано в резолюции, одобренной в 1974 г. на XXIX сессии Генеральной Ассамблеи ООН:
К актам агрессии в соответствии с этой резолюцией отнесены такие действия, как вторжение или
нападение вооруженных сил одного государства на территорию другого государства, любая военная оккупация или любая аннексия территории другого государства с применением силы, бомбардировка территории другого государства, блокада его портов или берегов, предоставление государством своей территории в распоряжение другого государства для совершения акта агрессии против третьего государства
и т.д. Особо важное значение данного определения состоит в том, что в нем агрессия и агрессивная война
квалифицируются как преступление против международного мира, которые не могут быть оправданы
никакими соображениями и доводами. (6, с.215).
Главным средством предотвращения войн, агрессии и разного рода конфликтов между государствами является внешняя политика суверенных государств. Она призвана регулировать отношения каждого отдельного государства с другими государствами и народами на основе соответствующих принципов, методов и механизмов. Наиболее распространенным и общепринятым из этих механизмов является
дипломатия. Дипломатия восходит к древнейшей истории человечества, хотя первые постоянные миссии
стали учреждаться с конца XV в.
Задача дипломатической практики - обеспечить представителям государства условия для вступления в регулярные дискуссии и переговоры с представителями других стран. Так, большинство государств
содержит специально подготовленных людей (послов, культурных, военных атташе и др.), а также институты (посольства, торговые представительства и т.д.), в задачу которых входит продвижение их интересов и разрешение возникающих проблем с помощью нормальных дипломатических каналов и неформальных связей.
Дипломатия представляет собой совокупность практических мероприятий, приемов и методов невоенного характера, применяемых с учетом конкретных условий и характера решаемых задач. Ее осуществление входит в задачу глав государств и правительств, министров иностранных дел, дипломатических представительств за рубежом и т.д.
В наиболее очевидной форме сотрудничество между государствами проявляется в двух - и многосторонних договорах и союзах. Союзы представляют собой формальные или неформальные договорен-

691

ности между государствами по вопросу сотрудничества или взаимопомощи в военной, экономической
или политической сферах. Договоры имеют те же цели, но носят более формальный и правовой характер.
Они могут варьироваться от прямых соглашений по культурному обмену между двумя дружественными
странами до сложных договоров об ограничении стратегических ядерных вооружений между двумя и
более великими державами. В современном мире большинство важных договоров - это, как правило, торговые соглашения и взаимные соглашения о безопасности между различными странами. Наиболее типичным примером многостороннего международного соглашения является Генеральное соглашение о
тарифах и торговле (ГАТТ), которое содержит комплекс, или свод, правовых норм, регулирующих торговые отношения между странами-участницами. Это соглашение представляет одновременно международную организацию для проведения консультаций и Переговоров по торговым вопросам. Оно было подписано в Женеве 23 странами в 1947 г. и вступило в силу 1 января 1948 г. (8, с.136)
После второй мировой войны важное место в международной политике заняла проблема защиты
прав человека. В этой сфере был принят ряд международных актов, которые стали составной частью
международного права. Они призваны обеспечить между народно-правовую базу для гарантии прав и
свобод личности не зависимо от национальности, социального происхождения, религиозной веры и т.д.
Примером таких актов служит Европейская конвенция по правам человека от 4 ноября 1950 г. Государства подписавшие эту конвенцию, взяли на себя обязательства разрешать своим гражданам обращаться с
жалобой в Европейскую комиссию по правам человека в случае нарушения их прав и свобод.
Немаловажным фактором мировой политики стали ежегодные совещания по важнейшим экономическим и внешнеполитическим вопросам так называемой Большой семерки, в которую вошли семь
наиболее индустриально развитых стран: США, ФРГ, Франция, Великобритания, Япония, Италия и Канада. По месту проведения первой такой встречи, состоявшейся в 1975 г. в Рамбуйе близ Парижа, "семерка" иногда именуется Клубом Рамбуйе. Главное внимание на совещаниях "семерки", как правило,
уделяется решению таких вопросов, как обеспечение экономического роста, сглаживание несбалансированности внешнеэкономических связей, инфляция, безработица и т.д. Вместе с тем все большее внимание
уделяется военно-стратегическим, внешнеполитическим и иным вопросам.
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Miqrasiya siyasəti sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq və Azərbaycan
Beynəlxalq miqrasiya siyasəti üçüncü minilliyin ən vacib problemlərindən biri olub qlobal səciyyə
daşıyır. Miqrasiya siyasətinin tənzimlənməsi lokal sərhədlərlə məhdudlaşmayaraq milli və regional
çərçivələri aşır, dövlətlərarası və beynəlxalq mahiyyət kəsb edir. Sürətli qloballaşmanın açdığı yeni era
miqrasiya sahəsində yeni imkanlarla bərabər həm də bütün dünyada cəmiyyətlər və ölkələr qarşısında yeni
problemlər ortaya qoymuşdur. Bu problemlərdən biri də dövlətlərin miqrasiya siyasəti strategiyasının milli
maraqlara və təhlükəsizliyə eyni zamanda insan hüquqlarının qorunmasına xidmət etməsindən ibarətdir.
Ölkənin idarə olunmayan miqrasiya siyasəti onun üçün nəinki sosial-iqtisadi, həm də sosial zərbələr
vurub xalqın milli genefondunun dəyişməsi, dövlətçiliyin, milli-mənəvi dəyərlərin məhvinə səbəb ola, ölkədə
ekstremist, şovinist meyllərin yaranması ilə nəticələnə bilər. Eyni zamanda miqrasiya təkcə əcnəbilərin və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin yerdəyişməsi olmayıb, daha geniş mənada qanunsuz miqrasiya, insan alveri,
qaçqın və məcburi köçkün problemləri ilə şərtlənir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Beynəlxalq miqrasiya
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təşkilatının 2013-cü ilə olan statistik məlumatlarına əsasən dünya əhalisinin 3.2% və ya 232 milyonu
beynəlxalq miqrantdır.
2015-ci ildə isə BMT-nin rəsmi açıqlamasının olmamasına baxmayaraq bəzi mənbələr Yaxın Şərqdə baş
verən hadisələr səbəbindən miqrantların sayının 270 milyonu keçdiyini göstərmişdir. (En.wikipedia.org)
2015-ci ildə Avropanın Suriyalı qaçqınlarla üzləşməsi, Yaxın Şərqdə baş verən məlum hadisələr miqrasiya
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı zəruri etmişdir. Məhz bu da beynəlxalq miqrasiyanın nəzəri konseptual
əsaslarının yenidən işlənməsini zəruri etmişdir.
Dövlətin miqrasiya siyasəti ilk növbədə miqrasiya konsepsiyası, proqramı, doktrinası və strategiyası
kimi obyektiv elmi əsaslar üzərində həyata keçirilir. Sadalanan əsaslar müəyyən edildikdə ölkənin üzərinə
götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri və əməkdaşlığı nəzərə almaqla milli praktikaya uyğun miqrasiya siyasəti
həyata keçirilir. Bəs bu siyasət öz əsasını nədən götürür? Hər bir ölkənin əhalisi aşağıda göstərilən şəxslərdən
ibarətdir: vətəndaşlardan, əcnəbilərdən və vətəndaşlığı olmayan şəxslərdən. Eləcə də hər bir dövlət öz ərazisinə
əcnəbilərin gəlməsi, onların bu ərazidə müvəqqəti və ya daimi yaşaması və fəaliyyəti ilə bağlı bütün məsələləri
müstəqil həll edir. Bununla belə dövlət bu zaman öz beynəlxalq öhdəliklərini, xüsusilə insan hüquqları
sahəsindəki beynəlxalq sənədləri nəzərə almaya bilməz. Dövlətin əcnəbilər üçün müəyyən etdiyi hüquq və
vəzifələrin məcmusu “miqrasiya rejimi” termini ilə ifadə olunur. Miqrasiya rejiminin 3 növü vardır: milli
rejim, ən əlverişli rejim və xüsusi rejim. Milli rejim - əcnəbilərə müəyyən məhdudiyyətlərlə dövlətin öz
vətəndaşları ilə bərabər status verilməsidir. Ən əlverişli rejim – bu halda əcnəbilərə hər hansı bir sahədə
istənilən üçüncü dövlətin vətəndaşlarına verilən hüquqlar verilir. Belə rejimdə əcnəbilərin hüquq və
vəzifələrinin məcmusu bütün əcnəbi dövlətlər üçün eynidir, lakin əksər hallarda o milli rejimdə olduğundan
azdır. Xüsusi rejim - əcnəbilərə hər hansı bir sahədə dövlətin öz vətəndaşları üçün həmin sahədə nəzərdə
tutulduğundan fərqli hüquqların verilməsidir. Lakin heç bir dövlətdə bu və ya digər ideal tip olmur, müxtəlif
sahələr fərqli rejimlərlə tənzimlənir. Hər bir dövlət özünün milli maraqlarına, mənafelərinə, geosiyasi
mövqeyinə və inkişaf dərəcəsinə uyğun olaraq özünün miqrasiya siyasəti strategiyasını işləyib hazırlayır.
Azərbaycan Respublikası hüquqi dövlət olduğundan ölkənin miqrasiya siyasətinin əsasları qanunvericiliklə
müəyyənləşdirilmiş və bu sahədə qısa bir vaxt ərzində müasir dövrün tələblərinə cavab verən mükəmməl
qanuni baza yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikasının miqrasiya siyasəti öz əsasını Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasından götürmüşdür. Konstitusiyanın 69-cu maddəsi ilə əcnəbilərin və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqları tanınmışdır. Belə ki, Konstitusiyamıza görə əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında olarkən, qanunla və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilə ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə
bərabər bütün hüquqlardan istifadə edə bilər və bütün vəzifələri yerinə yetirməlidirlər. Azərbaycan
Respublikası ərazisində daimi yaşayan və ya müvəqqəti qalan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin
hüquq və azadlıqları yalnız beynəlxalq hüquq normalarına və Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun
olaraq məhdudlaşdırıla bilər. Göründüyü kimi Azərbaycan Respublikası yuxarıda qeyd etdiyimiz miqrasiya
rejimlərindən milli rejimi özü üçün seçmişdir. (4, s.289) Yəni ki, ölkə vətəndaşları üçün müəyyən edilmiş
hüquqi rejim əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə də şamil edilmişdir.
Son illərin təhlili göstərir ki, Azərbaycanda müşahidə olunan sürətli sosial-iqtisadi inkişaf, energetika və
nəqliyyat sahələrində beynəlxalq kommunikasiyaların genişlənməsi, eyni zamanda, ölkəmizin geosiyasi
mövqeyi miqrasiya proseslərinin intensivləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu da öz növbəsində ölkənin inkişafı
və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından milli maraqlara uyğun miqrasiya siyasətinin həyata
keçirilməsini, onun əsasında miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi məsələlərinin təkmilləşdirilməsini
şərtləndirir. Azərbaycan Respublikasında miqrasiya sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi,
qanunvericiliyin beynəlxalq normalara və müasir dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi, milli
təhlükəsizliyin və sabit sosial-iqtisadi, demoqrafik inkişafın təmin edilməsi, əmək ehtiyatlarından səmərəli
istifadə edilməsi, ölkə ərazisində əhalinin mütənasib yerləşdirilməsi, miqrantların intellektual və əmək
potensialından istifadə edilməsi, tənzimlənməyən miqrasiya proseslərinin mənfi təsirinin aradan qaldırılması,
insan alveri də daxil olmaqla, qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınması məqsədilə 2006-2008-ci illər üçün
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Proqramı qəbul olunmuşdur. (2, s.9) Miqrasiya sahəsində
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dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, idarəetmə sisteminin inkişaf etdirilməsi, miqrasiya proseslərinin
tənzimlənməsi və proqnozlaşdırılması, bu sahədə müvafiq dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi
məqsədi ilə Dövlət Miqrasiya Xidməti yaradılmışdır. Ölkədə miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi hazırda effektiv immiqrasiya siyasətinin formalaşdırılmasını, emiqrasiya
proseslərinin nəzarətdə saxlanılmasını və vahid informasiya bazasının yaradılmasını və Azərbaycan
Respublikasının miqrasiya siyasəti sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsini zəruri edir.
Artıq qeyd etdiyimiz kimi miqrasiya siyasətinin tənzimlənməsi beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində
mümkündür. Beynəlxalq miqrasiyanın tənzimlənməsi proseslərinin ilk mərhələsi XX əsrin 50-ci illərinə
təsadüf edir. Bu dövrdə miqrasiya axınlarının həm strukturunda, həm də tərkibində əhəmiyyətli dəyişikliklər
baş vermişdir. İkinci dünya müharibəsindən sonra Avropa dövlətlərinin inteqrasiya siyasətini öz başlanğıcını
götürməsi, bu məkanda miqrasiya siyasətinin koordinasiya edilmiş şəkildə həyata keçirilməsini tələb edirdi.
Ümumilikdə isə həm regional, həm də ümumdünya səviyyələrində miqrasiyanın tənzimlənməsinin beynəlxalq
mexanizmlərinin, dövlətlərin bu istiqamətdə əməkdaşlığının praktikaya çevrilməsini aşağıdakı səbəblər
şərtləndirmişdir: məcburi miqrantların, qaçqın kateqoriyalı insanların sayının artması, onlara sığınacaq
verilməsi və yardım edilməsi sahəsində ümumi beynəlxalq siyasətin formalaşdırılması zərurəti; qeyri-qanuni
miqrasiyanın idarəolunmaz, kortəbii axına çevrilməsinin qarşısını almaq üçün milli və beynəlxalq
qanunvericiliklərin uyğunlaşdırılması; dünya əmək bazarında əmək miqrasiyasının inkişaf qanunauyğunluqlarını nizamlana bilən çərçivəyə salınması üçün dövlətlərin səylərini bir araya gətirmək; həm miqrant
göndərən, həm də qəbul edən dövlətlər arasında əməkdaşlığın beynəlxalq normalara uyğun tənzimlənməsinin
vacibliyi; XX əsrin ən böyük nailiyyəti hesab olunan insan hüquqlarının üumi kontekstində miqrantların
fundamental, hüquq və azadlıqların təminatı məsələsi; Vahid Avropa bazarında işçi qüvvəsinin azad dövranını
təmin etmək üçün müvafiq, dövlətüstü qurumların və siyasi-hüquqi tənzimləmə mexanizmlərinin yaradılması.
İstər bütün dünyada, istərsə də regional əməkdaşlıq çərçivəsində miqrasiya siyasətinin
balanslaşdırılması, ona düzəlişlər edilməsi son dövrlərdə hiss olunacaq dərəcədə intensivləşmişdir. Bunun
səbəbi miqrasiyanın idarə olunmasında beynəlxalq əməkdaşlığın uğurlarının cüzi nəticələr verməsi,
immiqrantların Avropada bir sıra sosial münaqişələrin və terrorların səbəbkarı qismində çıxış etməsi,
ümumiyyətlə beynəlxalq səviyyədə irəliləyişin hədsiz ləng getməsi ilə izah oluna bilər. Bu isə son dərəcə
intensivləşən qloballaşma, inteqrasiya və miqrasiya proseslərinin qarşılıqlı təsirindən doğan yeni-yeni
problemlər işığında yolverilməz bir vəziyyətdir. Miqrasiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın yeni
istiqamətlərinin gündəmə gəlməsində ən böyük təsir göstərən problemlərdən biri, müasir Qərb cəmiyyətində
miqrantları qəbul edən ölkədə cəmiyyətə inteqrasiyası olmuşdur desək, yanılmarıq. Bu o dərəcədə mühüm
məsələdir ki, hazırda immiqrasiyanın yüksək olduğu qabaqcıl ölkələrdə sabitlik, təhlükəsizlik və iqtisadi
inkişafın perspektivləri bu məsələdən asılıdır. Buna görə də miqrasiya, inteqrasiya, dezinteqrasiya və
reinteqrasiya mövzusu ən son illərdə həm politoloji fikirdə, həm də beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığın ən çox
müzakirə olunan mövzusudur. BMT-nin baş katibi Kofi Annan miqrasiyanın həm qabaqcıl həm də inkişafda
olan ölkələr üçün faydalı olmasını qeyd edərək yazırdı: “Miqrasiya bəşəriyyət qədər qədimdir. Onun gələcək
üçün də əhəmiyyətini dəyərləndirməmək olmaz. Bu səbəbdən də milli qanunvericilkə yanaşı, beynəlxalq
sazişlərin qəbul edilməsi çox zəruridir. Daha doğrusu bu məsələ son dərəcə intensiv beynəlxalq əməkdaşlıq
tələb edir”. Məhz K. Annanın təşəbbüsü ilə 2003-cü ildə “Beynəlxalq Miqrasiya üzrə Qlobal Komissiya”
yaradıldı. (3, s.212) Komissiyanın başlıca məqsədi miqrasiya siyasətinin bütün tərəflərin maraqlarını nəzərə
almaqla tənzimləyən beynəlxalq norma və səmərəli tədbirlərin hazırlanmasına dəstək göstərmək idi. Onun
mandatı beynəlxalq miqrasiya adlı qlobal problemə vaxtında, sistemli, məqsədəuyğun və adekvat qlobal cavab
vermək kimi müəyyən edilmişdi. Yüksək səviyyəli beynəlxalq təcrübəyə malik olan mütəxəssislər regional
məsləhətləşmələr və müzakirələr, xüsusi tədqiqatlar əsasında miqrasiya problemlərini təhlil edərək dünya
dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar üçün tövsiyə xarakterli məruzə hazırlamışdır. Məruzə 2005-ci ilin oktyabrın
5-də təqdim olunmuş və “Qarşılıqlı bağlılığın artdığı dünyada miqrasiya” adlanır. Bu məruzədə miqrasiya
dövrün qlobal problemi adlandırılmışdır. Onun qlobal problem statusunu kəsb etməsi məruzədə hərtərəfli
əsaslandırılmışdır. Belə ki, XXI əsrdə dünya reallığında radikal dəyişikliklərin baş verməsi qloballaşma
proseslərinin də buna mühüm təsir göstərməsi vurğulanmışdır. Bu da bir daha sübut etdi ki, miqrasiya siyasəti
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hər bir dövlətin təkcə daxili siyasəti deyil. Miqrasiya siyasətini daxili üsullarla tənzimləmək mümkün deyil, bu
sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın aparılması olduqca vacibdir.
Azərbaycan Respublikasının miqrasiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı həm çoxtərəfli həm də
ikitərəfli münasibətlər çərçivəsində inkişaf edir. Bu siyasətin həyata keçirilməsində institutsional vəzifə
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidmətinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Xarici İşlər
Nazirliyinin və Daxili İşlər Nazirliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələri ilə tənzimlənən və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
səlahiyyətinə aid olan məsələlər üzrə Azərbaycan Respublikasının götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsini
təmin edir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnaməyə uyğun olaraq
miqrasiya sahəsində Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin həyata keçirilməsində öz səlahiyyətləri daxilində iştirak etmək, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq öhdəliklərinin
icrasını təmin etmək və readmissiya haqqında Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin
bağlanmasında iştirak etmək səlahiyyətləri Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vəzifələri sırasına daxil edilmişdir.
Bu sahədə Xarici İşlər Nazirliyinin üzərinə əsasən aşağıdakı vəzifələr düşür : Əcnəbilərin ölkəyə gəlməsi üçün
dünya üzrə 60-dək səfirlik və konsulluqlar vasitəsi ilə viza alınması üçün müraciətləri cavablandırmaq; xaricdə
yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına konsulluq xidmətləri göstərmək; xaricdə daimi və ya müvəqqəti yaşayan
Azərbaycan vətəndaşlarının qeydiyyatını aparmaq; miqrasiya sahəsində beynəlxalq təşkilatlar və tərəfdaş
dövlətlərlə əməkdaşlığı təşviq və təmin etmək.
Dövlət miqrasiya siyasətinin həyata keçirilməsində beynəlxalq konvensiyalara və onların tələblərindən
irəli gələn məsələlərə də xüsusi önəm verilir. Miqrasiya sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, bu
sahədə ölkə qanunvericiliyinin təkmillləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı,
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Avropa İttifaqı, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Miqrasiya
Siyasətinin İnkişafı üzrə Beynəlxalq Mərkəz, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq edir. Bu sahədə
Respublikamız dünyanın bir çox qabaqcıl ölkələri - Almaniya, Avstriya, İsveçrə, Niderland Krallığı, Rusiya və
bir çox digər ölkələrin miqrasiya sahəsində təcrübələrini öyrənir, əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirir. Dünya
birliyinin tamhüquqlu üzvü kimi Azərbaycan bu günədək 15 beynəlxalq akta və konvensiyaya qoşulmuşdur.
Bu sahədə keçirilən beynəlxalq tədbirlərə və qəbul edilmiş sənədlərə də xüsusi önəm verilir.
Azərbaycan Respublikasının miqrasiya sahəsində çoxtərəfli formatda əməkdaşlıq etdiyi əsas tərəfdaşı
kimi Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (BMqT) çıxış edir. BMqT 1951-ci ildə təsis edilmiş beynəlxalq
hökumətlərarası təşkilatdır və mənzil qərargahı Cenevrə şəhərində yerləşir. Hazırda BMqT 156 üzv-dövləti və
11 müşahidəçi-dövləti özündə birləşdirir.Azərbaycan Respublikası Hökuməti və BMqT arasında 8 dekabr
1999-cu ildə Bakı şəhərində imzalanmış Əməkdaşlıq Sazişi təşkilat və ölkəmiz arasında əlaqələrə böyük töhfə
vermişdir. 2000-ci ilin oktyabrında Təşkilatın Baş direktoru Brunson Mak Kinli ilk dəfə olaraq Azərbaycana
rəsmi səfər etmiş və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ilə görüşmüşdür. Həmin ilin
dekabr ayında Azərbaycan Respublikası təşkilatın təsis aktı olan BMqT-nin Konstitusiyasına (1953-cü il)
qoşulmuş və həyata keçirilən sözügedən əməkdaşlıq fəaliyyətinin nəticəsi olaraq 2001-ci ilin iyun ayında
Azərbaycan BMqT-yə üzv qəbul olunmuşdur.
1996-cı ildə BMqT-nin Bakı ofisi yarandıqdan sonra Azərbaycanda miqrasiya sahəsi üzrə müxtəlif
yardım və texniki layihələr həyata keçirilmişdir. Bu layihələr miqrasiya haqqında maarifləndirmə,
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, sərhəd idarəçiliyi, qayıdış və reinteqrasiya, insan alverinə qarşı mübarizə
və s. sahələri əhatə etmişdir. Bu gün ölkədə BMqT-nin Bakı ofisi ilə yanaşı, 1998-ci ildə təsis edilmiş
Naxçıvan ofisi və 2006-cı ildə təsis edilmiş Mingəçevir ofisi fəaliyyət göstərir.Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev 2006-cı il iyunun 20-də BMqT-nin Baş direktoru Brunson Mak Kinlini qəbul etmişdir.
Baş direktor Azərbaycanda gedən iqtisadi inkişafı xüsusilə vurğulamış və Bakıya əvvəlki səfəri zamanı
Heydər Əliyevlə görüşünü məmnuniyyətlə xatırlayaraq onun miqrasiya məsələlərinə xüsusi diqqət yetirdiyini
qeyd etmişdir. Öz növbəsində Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən
BMqT ilə əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini vurğulamışdır. Qeyd edək ki, 2015-ci ilin sentyabrın 1-dən 3-nə
qədər Azərbaycanda səfərdə olan BMqT-nin Baş direktoru Uilyam Sinq Azərbaycan Respublikasının
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Prezidenti İlham Əliyevlə və digər rəsmi nümayəndələrlə görüşmüş, Burada multikultural siyasət yürütməsinə
görə Azərbaycana təşəkkür etmişdi. O, bu barədə demişdir: “Buraya səfər məndə çox böyük təəssürat oyatdı.
Azərbaycan stabillik və sülhün qorunmasına görə bütün Avrasiyada nümunəvi ölkədir”. (president.az)
Hazırda, Azərbaycanda BMqT ilə birgə bir sıra layihələr, o cümlədən “Təhsil vasitəsilə insan alverinə
dair maarifləndirmənin gücləndirilməsi - Faza III”, “Azərbaycanda potensialın artırılması və texniki yardım
vasitəsilə insan alverinə qarşı səmərəli mübarizə üzrə əməkdaşlığın gücləndirilməsi - Faza III”, “Azərbaycanda
miqranların hüquqlarını qoruyan səmərəli mexanizmlərin yaradılması”, “Kəhrizlərin bərpası”, “Miqrasiya və
ali təhsil: bacarıq və qabiliyyətlərin artırılması (UNIMIG)” və “Səmərəli readmissiya idarəçiliyinin
yaradılmasının dəstəklənməsi” layihələri həyata keçirilir.
Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığımız öz əsasını 2004-cü ildə qəbul edilmiş “Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığa dair Fəaliyət Planı” adlı beynəlxalq əhəmiyyətli sənədlə tapmışdır.
Sənəddə qeyd olunurdu ki, Aİ və Azərbaycan arasında siyasi və iqtisadi cəhətdən qarşılıqlı asılılığı
gücləndirərək, İttifaq üçün siyasi, coğrafi və iqtisadi şərtlərdə tarixi bir irəliləyiş meydana gətirdi. Bu,
əməkdaşlığı aşan və getdikcə daha sıx qarşılıqlı faydalı münasibətləri inkişaf etdirmək, iqtisadi inteqrasiyanın
mühüm tədbirlərini cəlb etmək və siyasi əməkdaşlığı dərinləşdirmək məqsədilə Aİ və Azərbaycan üçün imkan
yaradır. Qarşılıqlı münasibətlərin genişləndirilməsi və sabitliyin, təhlükəsizliyin və rifahın dəstəklənməsi
məqsədilə Aİ və Azərbaycan bu imkandan istifadə etmək qərarına gəldilər. Bu yanaşma tərəfdaşlıq, birgə
sahiblik və diferensiasiyaya əsaslanır. Fəaliyət Planının “4.3.2. Miqrasiya məsələləri (qanuni, qeyri-qanuni,
readmissiya, viza, sığınacaq) üzrə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi” adlanan bölməsində qeyd olunurdu:
Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində Dövlət Miqrasiya Siyasəti
Konsepsiyasına əsaslanan Dövlət Miqrasiya Proqramının qəbulu və müvafiq icrasının təmin edilməsi; Tranzit
miqrasiyası üzrə məlumat mübadiləsi və əməkdaşlıq edilməsi; Sığınacaq və miqrasiya sahəsində fəaliyyətləri
dəstəkləmək məqsədilə, Üçüncü ölkələrdə miqrasiya və sığınacaq sahələrində maliyyə və texnikiyardım üzrə
proqram (AENEAS) və onu davam etdirəcək proqramlar daxil olmaqla, mövcud Birlik proqramlarından
mümkün dərəcədə istifadə edilməsi; Qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınması və ona nəzarət, eləcə də öz
vətəndaşlarının, vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və üçüncü ölkə vətəndaşlarının readmissiyası daxil olmaqla,
miqrasiya məsələləri üzrə gücləndirilmiş dialoq; Miqrasiya və sığınacaq məsələləri (ölkəyə giriş və ölkədə
qalma, inteqrasiya, “Eurodac” sistemi, müvəqqəti müdafiə, sığınacaq axtaran şəxslərin qəbul olunma şərtləri,
qeyri-qanuni miqrantların saxlanılması) və qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınması və ona nəzarət üzrə
məlumat və təcrübə mübadiləsi; Gələcəkdə Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında readmissiyasahəsində
sazişin bağlanılmasına gətirib çıxara biləcək dialoqa başlanılması; bu cür sazişin praktiki tərəflərinə dair
təcrübə və bilik mübadiləsinin aparılması; Geri qaytarılmış sığınacaq axtaran şəxslərin və qeyri-qanuni
miqrantların reinteqrasiyası üzrə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi; Miqrasiya proseslərinin idarə olunması
məqsədilə beynəlxalq təşkilatlar və əsas mənşə, tranzit və təyinat ölkələrinin müvafiq qurumları ilə
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi; İnsanların hərəkətinin asanlaşdırılması; Viza məsələləri üzrə fikir mübadiləsi;
TƏS-in mövcud mexanizmləri çərçivəsində miqrasiya, o cümlədən aşağıdakı məsələlər üzrə dialoqun
qurulması: i) qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə; ii) öz vətəndaşlarının,
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və üçüncü dövlətin vətəndaşlarının readmissiyası; iii) viza məsələləri;
Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, səyahət sənədləri və vizaların təhlükəsizliyinin təkmilləşdirilməsi üçün
əməkdaşlıq edilməsi; Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, özünü təmin edən və müvafiq meyarlara cavab
verən şəxslər üçün inteqrasiya imkanları yaradan müasir və səmərəli milli sığınacaq/müdafiə sisteminin
yaradılması; 1951-ci il Cenevrə Konvensiyası və 1967-ci il Protokolunun prinsiplərinin yerinə yetirilməsi;
sığınacaq axtaran şəxslər, qaçqınlar və məcburi köçkünlər üzrə milli qanunvericiliyin Aİ-nin standartları, eləcə
də digər beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün təkmilləşdirilməsi; Aİ-nin standartları və digər
beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, sığınacaq axtaran şəxslərin müraciətlərinə baxılması ilə əlaqədar standart
proseduraları həyata keçirmək; Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşi üzrə Dövlət Komitəsinin imkanlarının
genişləndirilməsi; Məcburi köçkünlərə və qaçqınlara yardımın göstərilməsi. (2, s.189)
Dövlət Miqrasiya Xidmətində Avropa İttifaqının Qonşuluq Siyasətinin Azərbaycan Respublikası üçün
Fəaliyyət Proqramı çərçivəsində Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən və Azərbaycan Respublikası
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Dövlət Miqrasiya Xidmətinin benefisiarı olduğu “Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti və ona
tabe idarələrin kollektivinin peşəkarlığının və bacarıqlarının artırılmasına, miqrasiya haqqında cari
qanunvericiliyin Avropa İttifaqı standartlarına uyğunlaşdırılmasına dəstək” adlı Tvinninq layihəsi miqrasiya
sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, miqrasiya proseslərinin idarəolunması və kadr hazırlığı
səviyyəsinin yüksəldilməsi, əməkdaşların peşəkarlığının, nəzəri və praktiki biliklərinin artırılması baxımdan
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət Miqrasiya Xidməti Avropa İttifaqının yardım alətlərindən fəal istifadə
edir. Belə ki, Xidmətin Avropa İttifaqı ilə birgə həyata keçirməyi planlaşdırdığı “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Miqrasiya Xidməti və ona tabe idarələrin kollektivinin peşəkar inkişafı və bacarıqlarının artırılmasına,
eləcə də miqrasiya haqqında cari qanunvericiliyin Avropa İttifaqının standartlarına uyğunlaşdırılmasına
dəstək” adlı Tvinninq layihəsinin icrasına 2013–cü ilin yanvarından başlanmışdır. Layihə üzrə Xidmətin
Avropa İttifaqı tərəfindən tərəfdaşı “Niderland, Latviya və Rumniiya Konsorsiumu”dur. Həmçinin bu ilin
yanvar ayında Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı ilə birgə “Cənubi Qafqaz ölkələrində səmərəli readmissiya
idarəçiliyinin yaradılmasının dəstəklənməsi” layihəsinin icrasına start verilmişdir.
2014-cü il ərzində miqrasiya siyasətinin ölkəmizin milli maraqlarına və iqtisadi inkişaf tendensiyalarına
uzlaşdırılması məqsədilə bir sıra vacib addımlar atılıb. Belə ki, 28 fevral 2014-cü il tarixdə “Azərbaycan
Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında icazəsiz yaşayan şəxslərin readmissiyası haqqında Saziş” imzalanıb.
Saziş 2014-cü ilin sentyabr ayının 1-dən qüvvəyə minib və onun icrasına məsul səlahiyyətli milli qurum kimi
Dövlət Miqrasiya Xidməti müəyyən еdilib. Hazırda Readmissiya Sazişi çərçivəsində Azərbaycan Respublikası
vətəndaşı olması ehtimal edilən şəxslər barəsində Dövlət Miqrasiya Xidmətinə Avropa İttifaqına üzv
ölkələrindən daxil olmuş readmissiya sorğularının cavablandırılmasına başlanılıb. 2014-cü ildə 11 şəxs
barəsində Dövlət Miqrasiya Xidmətinə Aİ üzv ölkələrindən daxil olmuş readmissiya sorğuları üzrə müvafiq
qaydada aparılmış araşdırmalar nəticəsində 8 şəxsin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına mənsub
olması müəyyənləşdirilib. Sevindirici haldır ki, vaxtilə, əsasən də 90-cı illərin əvvəllərində ölkədəki vəziyyətlə
əlaqədar olaraq Azərbaycandan Avropaya üz tutan soydaşlarımızın Vətənə qayıtmaq istəkləri, bu prosesə
maraqlı olduqları müşahidə olunmaqdadır. Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Tərəfdaşlıq Aləti proqramı
çərçivəsində maliyyələşən “Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti heyətinin professional
inkişafına dəstək” Tvinninq layihəsinin icrası da uğurla davam etdirilib. 2013-2015-ci illəri əhatə edən layihə
çərçivəsində Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əsas tərəfdaşı Niderland Krallığı, digər tərəfdaşları isə Latviya və
Rumıniya Respublikalarıdır. Ümumilikdə, 2014-cü il ərzində layihə çərçivəsində miqrasiya sahəsindəki
qanunvericilik, qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə, Dövlət Miqrasiya Xidməti əməkdaşlarının professional
inkişafı üçün təlim-tədris metodlarının inkişafı və ictimaiyyətin miqrasiya məsələləri barədə
maarifləndirilməsinin genişləndirilməsi məqsədilə 27 tədbir keçirilib. Niderland Krallığına və Latviya
Respublikasına rəsmi səfərlər zamanı Avropa İttifaqının dəstəyi ilə həyata keçirilən Tvinninq layihəsinin icrası
və əldə olunmuş nəticələr, vətəndaşlıq məsələləri, miqrasiya sahəsində təcrübə mübadiləsinin aparılması və
qurumlararası əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi kimi vacib mövzular barədə dialoqlar uğurla həyata keçirilib.
Həmçinin, Avropa Komissiyası və BMT QAK tərəfindən birgə maliyyələşdirilən “Şərqi Avropada və
Cənubi Qafqazda sığınacaq sistemlərinin keyfiyyətinin artırılması təşəbbüsü” layihəsinin icrası da davam
etdirilib. Bu layihənin tətbiqində başlıca məqsəd Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin milli hakimiyyət orqanlarının
sığınacaq prosedurlarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırmasına dəstək verməkdir. Layihə milli sığınacaq
sistemlərində keyfiyyətin artırılması, Avropa sığınacaq kurrikulumu vasitəsilə sığınacaqla əlaqədar təlim
bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və mənşə ölkələri haqqında məlumatların toplanması istiqamətləri üzrə üç
komponentdən ibarətdir. Ötən dövrdə layihə çərçivəsində bir sıra tədbirlər keçirilib. Layihənin əhəmiyyəti
nəzərə alınaraq onun müddəti BMT QAK tərəfindən 2015-ci ilin iyun ayınadək uzadılıb.
Qeyd etdiyimiz kimi, beynəlxalq miqrasiya struktur və forma baxımından daim, zaman müddətində dəyişən prosesdir. Deməli, beynəlxalq miqrasiyanın elmi definisiyası, tərifi və təsnifatı da real lığa adekvat olaraq dinamik məzmunlu olmalı, hər bir tarixi mərhələdə yenidən müəyyən ləşdirilməlidir. Buna görə də miqrasiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq daim inkişaf etdirilməli, beynəl xalq dialoq çərçivəsində hər bir problem həll edilməlidir.
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REGİONAL TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMİNDƏ AZƏRBAYCANIN YERİ
Məqalədə Azərbaycan Respublikasının region ölkələri ilə münasibətləri və eləcədə təhlükəsizlik
məsələləri araşdırılmışdır. Ölkəmizin zəngin enerji resurslarına malik olması, Qərblə Şərqi əlaqələndirən
dəhliz rolunu oynaması bu məsələləri zəruri edir. Təhlükəsizlik məsələsi ilə bu sadaladığımız məqamların
birbaşa əlaqəli olduğu məqalədə öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: təhlükəsizlik, geosiyasi, regional, geostrateji, strategiya
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THE ROLE OF AZERBAIJAN IN THE SAFETY REGIONAL SYSTEM
The article deal with the problems of safety and the relations of Azerbaijan republic with region
countries. Being possessed of rich power resources, playing role of corridor between East and West makes this
problem necessary. Safety problems related to above mentioned facts reflected in this article.
Keywords: safety, geopolitical, regional, geostrategical, strategy
Сабухи МУТАЛЛИМОВ,
магистр, Бакинского Государственного Университета
РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА В ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛБНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье Аэербайджанской Республики были исследованы отношения с региональными странами, а также задачи безопасности. Енергетические ресурсы наший страны играют роль соединеетельного моста между востоком и западом.Вышеперечисленные етапы задачи безопасности нашие
свои отражение в данной статье.
Ключевые слова: безопастность, геополитическая, региональный, геостратегический,
стратегия
Müstəqil dövlət kimi hər bir ölkənin dünya birliyində tutduğu mövqe və qazandığı nüfuz onun
beynəlxalq, regional və milli səviyyələrdə reallaşdırdığı milli inkişaf xəttindən, həyata keçirdiyi geosiyasətin
çevikliyindən, səmərəliliyindən və ətraf aləmlə yaratdığı effektiv geosiyasi münasibətlərdən asılı olur.
Azərbaycanın region və dünya ölkələri ilə geosiyasi münasibətlərinin, milli inkişaf və təhlükəsizlik
sahəsində yürütdüyü xarici siyasət strategiyasının əsas vəzifələrindən biri kimi; ölkənin müstəqilliyini
möhkəmlətmək, davamlı inkişafını və suveren dövlət hüquqlarını təmin etmək, beynəlxalq münasibətlərin
əksər subyektləri ilə qarşılıqlı faydalı münasibətlər yaratmaq və milli maraqları maksimum qorumaqdan
ibarətdir.
Azərbaycanın Avropa və Asiyanın nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin kəsişmə nöqtəsində, geosiyasi,
hərbi-geostrateji və geoiqtisadi cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edən, enerji qaynaqları ilə zəngin Avrasiya
məkanında yerləşməsi onun beynəlxalq, regional və milli maraqlarının əsas istiqmətləri və mexanizmlərinin
müəyyənləşməsinə həlledici təsir göstərir.Məlumdur ki, Avrasiyanın ən əhəmiyyətli bölgələrindən hesab
olunan Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqaz Rusiya üçün daim xüsusi əhəmiyyət daşımış, son iki
əsrə yaxın müddət ərzində onun geosiyasi təsiri, hərbi-geostrateji və geoiqtisadi nəzarəti altında olmuşdur.
Sovet İttifaqının dağılmasından sonra bu məkanda bir müddət nisbi “geosiyasi boşluğun” yaranması
ümumi geosiyasi mühitə mənfi təsir göstərən etnik separatizmə, milli qarşıdurmalara və dezinteqrasiya
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proseslərinə təkan vermişdir. Bundan başqa, bu regiona nəzarət Avrasiyanın daha geniş ərazilərini təsir
dairəsində saxlamağa şərait yaratdığından, Rusiya ilə yanaşı digər beynəlxalq güclər, böyük dövlətlərdə bu
məkanda öz geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji maraqlarını ortaya qoymuşlar. (6,13)
Avrasiyanın əsas regionlarından olan Cənubi Qafqazda böyük dövlətlərin maraqlarının kəsişdiyi ən
əhəmiyyətli dövlət Azərbaycan olmuşdur. Lakin mühüm strateji mövqedə yerləşən və zəngin təbii ehtiyatlara
malik olan Azərbaycanın qısa zamanda güclənərək tam müstəqil bir dövlət kimi formalaşması bir sıra iri
dövlətlərin, ilk növbədə Rusiya və İranın Azərbaycan barəsində planlarına uyğun gəlmirdi. Azərbaycanın Qərb
yönümlü siyasəti, ABŞ və Türkiyənin strateji maraqlarının ümumi geosiyasi parametrləri bu regionda tarixən
mövcud olmuş Rusiya və İranın alternativ maraqları ilə demək olar ki, bütün sahələrdə toqquşurdu.
Nəticədə regionda maraqları olan dövlətlər arasında geosiyasi oyunlar gedirdi. ABŞ, Rusiya, Türkiyə,
İran və digər dövlətlərin Cənubi Qafqazdakı strateji maraqları daha çox regionun aparıcı dövləti olan, siyasi,
iqtisadi və mədəni cəhətdən “güc mərkəzi” hesab edilən Azərbaycanda cəmləşmişdi. Bir çox faktorlar
baxımından Rusiya İran ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsində maraqlı idi. Əvvəla, İran Rusiyanın strateji
təsir dairəsinə daxil olan Qafqaza və Orta Asiyaya türk ekspansiyasının qarşısını alırdı. Bundan başqa,
əhəmiyyətli hərbi qüvvəyə və iqtisadi resurslara malik olan İran Qərbin, ilk növbədə ABŞ-ın Fars körfəzi
zonasına müdaxiləsinə qarşı güclü maneə idi. (10,5)
Rusiyanın Türkiyə ilə Cənubi Qafqazda strateji maraqlarının toqquşduğu əsas dövlətlər Azərbaycan və
Gürcüstandır. Azərbaycan-Türkiyə yaxınlaşması Rusiyanı daha çox narahat edir. Xüsusilə bu dövlətlərin
Türkiyə ilə sıx hərbi-siyasi münasibətləri vardır. Regional iqtisadi layihələrdə bu dövlətlər vahid siyasət
yeridirlər. Türkiyə də öz növbəsində Rusiyanın Cənubi Qafqazda hərbi cəhətdən güclənməsinin əleyhinədir.
Rusiya-Ermənistan hərbi müttəfiqliyi ilə Ermənistanın güclənməsi Türkiyəni narahat edir. Bu amili reallıqda
Türkiyə üçün təhlükəli hesab etmək olar.
Cənubi Qafqazda Türkiyənin Rusiya və İrana qarşı siyasət yeritməsi tədqiqatçılar tərəfindən fərqli qəbul
edilir. Məsələn, Rusiyalı politoloq Nartovun fikrincə İran və Ermənistanın Türklərə qarşı birgə kinliyi onları
geosiyasi müttəfiqə çevirmişdir. Məhz bu səbəbdən Tehran fəal surətdə Ermənistanın maraqlarını və Dağlıq
Qarabağın xüsusi statusunu müdafiə edir. Amma İranın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı hər hansı bir
iddiası yoxdur. Aleksandr Duqin də oxşar mövqedən çıxış edir. Qafqazda Rusiyanın ənənəvi və etibarlı
müttəfiqi olan Ermənistan xüsusi geosiyasi rol oynayır. Şimala və Şərqə-Orta Asiyanın Türk dünyası
regionuna-Türkiyənin ekspansiyasının qarşısını almaq üçün Ermənistan strateji baza kimi xidmət göstərir.
Türkiyənin Azərbaycan strategiyasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli əsas yer tutur. Belə bir
fikir də vardır ki, Türkiyənin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə çox böyük diqqət yetirməsi Türkiyənin türk
cümhuriyyətlərinə yaxınlaşması və soyuq müharibədən sonra Türk xarici siyasəti ilə əlaqəlidir. 1992-1993-cü
illərdə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən geniş işğalı zamanı Türkiyə öz kanalları vasitəsi ilə
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bu münaqişəyə cəlb etməyə böyük səy göstərirdi. Bu baxımdan 1993-cü il
aprel ayının 6-da Türkiyənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mustafa Aksin jurnalistlərə bəyan etdi ki,
Türkiyə Azərbaycana qarşı həyata keçirilən ayrı seçkilik siyasətinə tab gətirə bilmir və Azərbaycan
torpaqlarının işğalına yol verməyəcəkdir. Hətta BMT nizamnaməsini əsas gətirərək özünün fərdi və kollektiv
şəkildə Azərbaycanı müdafiə etmək hüququnun olduğunu bildirdi. Səfir Mustafa Aksin Frans-Press agentliyinə
verdiyi məlumatda Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının işğalını davam etdirsə, Türkiyənin hətta hərbi
müdaxilə üçün hazır olduğunu da qeyd etdi.
Türkiyənin baş naziri Tansu Çillər 1993-cü ilin İyul ayında Ankarada jurnalistlərə bildirdi ki, Türkiyə
Azərbaycana beynəlxalq sülhyaratma qüvvələrinin göndərilməsi təklifini irəli sürmək niyyətindədir. Baş nazir
digər dövlətlərin rəhbərləri ilə danışıqlar zamanı Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını geri qaytarmaq üçün
xüsusi ilə Türkiyənin sülhü qoruma kontingentinin Azərbaycana yerləşdirilməsi məsələsini qaldıracağını bəyan
etdi. Tansu Çillərə görə Türkiyə kənarda durub müşahidəçi qismində təcavüzləri izləmək fikrində deyildir.
Prezident Süleyman Dəmirəl 1994-cü ildəki bəyanatında Türkiyənin Azərbaycan ilə Ermənistan
arasındakı münaqişənin aradan qaldırılması üçün ən mükəmməl bir mexanizm olan ATƏT-in Minsk
konfransında Azərbaycanın haqlı tələblərini həmişə dəstəkləyəcəyini vurğuladı. Eyni zamanda Türkiyə baş
verəcək çətin geosiyasi prosesləri nəzərə alaraq müharibəyə qoşulmaq fikrindən əl çəkmişdir. Lakin
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Ermənistanın Dağlıq Qarabağla yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikasını da işğal etmək ehtimalı ortaya
çıxdığından Naxçıvan Türkiyənin müdaxiləsini tələb etdi. Türkiyə isə bu tələbə sərhədlərə əsgər toplamaqla və
hər an müdaxiləyə hazır olmaqla öz reaksiyasını bildirdi. Türkiyə Ankara ilə Moskva arasında imzalanan
1921-ci il tarixli Qars müqaviləsinin şərtlərinin pozulduğu təqdirdə Naxçıvana müdaxilə etmək hüqunu
bəyan etdi. Bu müqaviləyə istinad edərək, dövlət başcısı Turqut Özal Naxçıvanı müdafiə etmək üçün
hökumətdən Naxçıvana əsgər göndərməsini istəyirdi.
Lakin Türkiyədə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə Türkiyənin hərbi müdaxiləsi birmənalı
qarşılanmırdı. 1992-ci ilin mart ayında baş nazir S. Dəmirəlin söylədiyi kimi əgər Türkiyə Azərbaycan
tərəfdən müharibəyə daxil olarsa, müharibə kənardan xristian-müsəlman mübarizəsi kimi qəbul edilə bilər və
bu ABŞ-Türkiyə əlaqələrinə ciddi mənfi təsirlər göstərə bilər. Türkiyənin münaqişəyə qoşulmaq üçün yeganə
yolu vasitəçi olmaq idi. Türkiyə prezidenti olmuş S.Dəmirəlin bu mövqeyini həmin dövr Cənubi Qafqazdakı
geosiyasi vəziyyəti nəzərə alaraq düzgün qiymətləndirmək olar.
Əlavə olaraq qeyd edilməlidir ki, Türkiyənin hərbi müdaxiləsi eyni zamanda Türkiyə-Rusiya
münasibətlərinin gərginləşməsinə gətirib çıxara bilərdi. Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə yüksək səviyyəli
görüşlərdə ATƏT-in formatı üzərində Türkiyə öz qüvvəsini cəmləşdirir və Azərbaycanla Ermənistanın ümumi
həll variantına gəlmələrinə çalışır. Buna görə də Minsk prosesi çərçivəsində belə bir mövqe işlənib hazırlandı.
Türkiyə 22-26 və 8-24 saylı qətnamələrin qəbul olunmasında müəyyən rol oynadı. Bu qətnamə Ermənistanın
təcavüzünü ittiham edir və Azərbaycan ərazisinin qeyd-şərtsiz azad olunmasına çağırırdı.(8,147)
Türkiyə geosiyasi baxımdan Şimali Qafqazda baş verən hadisələri, Abxaz, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini özünün milli mənafeyinə və təhlükəsizliyinə qarşı olan hadisə hesab edir. Ermənistanın
təcavüzkarlıq siyasətini pisləyir və onunla siyasi və iqtisadi əlaqələr saxlamır. Türkiyə dövləti Azərbaycanın
müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün onun beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə kömək edir.Azərbaycan və
Türkiyənin yüksəlişi bütün türk dünyasının yüksəlişi kimi qiymətləndirilir. Bəzi Avropa dövlətləri
parlamentlərinin qəbul etdikləri “erməni genosidi” haqqında qərarlar yalnız Türkiyəyə qarşı deyil,
Azərbaycana qarşı yönəlmiş siyasət hesab edilir. Azərbaycan xarici siyasət strategiyasında Türkiyə ilə
əlaqələrin genişlənməsi əsas yer tutur. Türkiyə ilə Azərabaycanın yaxın münasibətlərinin əsas amilləri
aşağıdakılardı:
1)tarixi soykök birliyi
2)dil birliyi
3)mədəniyyət birliyi
4)geosiyasi mövqe birliyi
Hər iki dövlətin xarici siyasətinin əsas istiqamətini sülh, sabitlik, demokratiya təşkil edir. Xarici siyasət
vətən, bölgə, iqtisadi, mənəvi dəyərlər əsasında qurulur. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr aşağıdakı
istiqamətlərdə inkişaf edir:
-Türkiyə beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın milli mənafeyini müdafiə edir;
-İnformasiya, nəqliyyat, rabitə, bank, ticarət, tikinti sahələrində əməkdaşlıq;
-Təhsil, elmi tədqiqat, mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq;
-İqtisadi, sərmayə qoyuluşu sahəsində əməkdaşlıq;
-Təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq;Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri siyasi reallıq, beynəlxalq
şəraitə uyğun qurulur. Beynəlxalq münasibətlərin aşağıdakı vasitələrindən istifadə edilir;
-Dövlət başçılarının vaxtaşırı görüşləri, siyasi məsləhətləşmələr;
-Beynəlxalq və regional təşkilatlarda dövlət fəaliyyətinin uyğunlaşdırılması;
-Diplomatik əlaqələrin genişlənməsi. Ankarada, Azərbaycan Respublikasının səfirliyi, İstanbulda
konsulluğu açılmışdır.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında parlamentlərarası əlaqələr genişlənir, qanunvericilik təcrübəsi öyrənilir.
Hər iki dövlət türkdilli xalqların parlamentlərarası birliyinin və türkdilli dövlət başçılarının sammitində fəal
iştirak edirlər.
Türkiyə dövləti Azərbaycan vasitəsilə Qafqaz və Orta Asiya ilə əlaqələr saxlayır. Azərbaycan “Turanın
altun körpüsü” hesab edilir. Türkiyənin siyasi strateji tədqiqatçılarından olan Suat İlhana görə Türkiyə
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geosiyasətinin mənfi amili neftin olmamasıdır. Onu kənardan gətirməyə məcburdur. Neft amili də TürkiyəAzərbaycan münasibətlərini inkişaf etdirir. “Bakı-Ceyhan” neft magistralının çəkilməsi neftə olan tələbatın
ödənilməsi üçün nəzərdə tutulur.
Azərbaycan qərb və şərq türk xalqlarını birləşdirən coğrafi məkanda yerləşir. Azərbaycan vasitəsilə
Türkiyə Respublikası şərq türkləri ilə hərtərəfli əlaqələr yarada bilir.
Türkiyə dövləti Qafqazda, Mərkəzi Asiyada nüfuzunu saxlamaq üçün Azərbaycana təbii müttəfiq kimi
baxır. Azərbaycan dövləti ilə iqtisadi, siyasi, hərbi strateji, mədəniyyət sahəsində əlaqə yaradır. Lakin Türkiyə
Qafqazda Rusiya, İran faktorları ilə qarşılaşır. Buna görə də NATO- nun Şərqə doğru irəliləməsində
maraqlıdır. Türkiyə Qafqazda nüfuzunu gücləndirmək üçün ABŞ-ın Şərq siyasi strategiyasının həyata
keçməsində yardımçı rolu oynayır.
Türkiyənin siyasi strategiyası aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir: birincisi, NATO ölkələri ilə hərbi, siyasi
əməkdaşlıq; ikincisi, türk dünyası ilə əməkdaşlıq; üçüncüsü, islam ölkələri ilə əməkdaşlıq. Türkiyə NATO-nun
üzvü olduğuna görə ABŞ-ın hərbi-siyasi strategiyasını müdafiə edir, buna görə də bir çox islam dövlətləri ilə
Türkiyənin siyasi mənafeləri ziddiyətlidir. İslam Konfransı təşkilatının üzvü olduqdan sonra Türkiyə Qərb və
Şərq ölkələri arasında siyasi əlaqələr yaratmağa çalışır.
Türkiyə dövləti türkdilli xalqların toplantılarını keçirməklə münasibətləri yaxınlaşdırır. 1998-ci ilin
martında Türkiyənin Bursa şəhərində türk dövlət və toplumlarının VI dostluq, qardaşlıq işbirliyi qurultayında
Azərbaycan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə dövlətlərinin iqtisadi, siyasi, mədəni
əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinin zəruriliyi göstərilmiş, Ermənistanın təcavüzkarlığı pislənilmişdir.
Türk dünyasının İstanbulda keçirilən II zirvə toplantısında (oktyabr 1999) ipək yolunun bərpası, BakıCeyhan magistral xəttinin, transxəzər beynəlxalq ticarət xəttinin əhəmiyyəti, təhlükəsizlik haqqında ümumi
razılıq müzakirə edilmişdir. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlığın genişlənməsində
“əsrin müqaviləsi” mühüm rol oynayır. Xəzərin enerji yataqlarının işlənilməsində, neft magistralının
çəkilişində Türkiyənin neft şirkətləri aparıcı yer tuturlar. “Bakı-Tibilisi-Ceyhan” neft magistralının çəkilməsi
haqqında qərarın qəbul edilməsi hər iki dövlətin iqtisadi əlaqələrində yeni mərhələ açır. Neftə olan təlabatının
ödənilməsi Türkiyənin strateji təhlükəsizlik məsələsidir.Bakı-Supsa kəməri vasitəsilə aparılan neft qərb
istiqamətində gəmilər vasitəsilə Bosfor boğazından keçir. Türkiyə dövləti Bosfordan neft daşınmasını təhlükəli
hesab edir. Buna görə də Bakı-Tbilisi-Ceyhan magistralına üstünlük verir. “Türkiyə və türk dünyası”
kitabında yazılmışdır; “Türkiyə ilə Azərbaycan arasında çox zəngin və çeşidli sahələri olan iş birliyi imkanları
mövcuddur”.(9,287)
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri
də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərin qurulması və onların inkişaf etdirilməsidir. Xarici
siyasətimizin beynəlxalq və regional təşkilatlar istiqamətində prioritetlərindən biri də NATO-dur. NATO-nun
bütün fəaliyyəti Avropada sülh, sabitlik və əməkdaşlığı təmin edəcək ümumavropa təhlükəsizlik sisteminin
yaranmasına yönəldilmişdir. Bu sistemdə mərkəzi rolu Alyans öz üzərinə götürür.NATO ilə münasibətlərin
yaradılması və hər iki tərəfə xeyirli ola biləcək əməkdaşlıq Azərbaycana zəruridir.
Bir zamanlar Sovet ittifaqının dağılması ilə dünya üçün yalnız bir siyasi qütb-Qərb qalırdısa, post-sovet,
o cümlədən Azərbaycan siyasi mühitində vəziyyət fərqli oldu. Özünü SSRİ-nin varisi elan edən Rusiyanın
xarici siyasət doktrinası MDB məkanını həyati əhəmiyyətli nüfuz dairəsi elan etmişdi. Rusiyanın sabiq xarici
işlər naziri A.Kozırevin sözləri ilə desək: “MDB Rusiyanın birinci dərəcəli həyati maraqlarını əhatə edən
nüfuz dairəsidir. MDB-də bizim maraqlarımız bunlardır;vahid ordu,sıx iqtisadi əlaqələr,unikal-mədəni
məkan, ümumi sərhədlər və ümumi rus dili. Rusiya bu maraqlarını sərt üsullarla olsa da, bütün mümkün
vasitələrlə müdafiə edəcəkdir”. “Bütün mümkün vasitələr”in nə olduğunu Azərbaycan artıq 1990-cı ildən
Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar öz üzərində hiss edirdi. Dünya praktikasında normal hal olan “nüfuz dairəsi”
anlayışının imperiya vərdişlərindən azad olmamış Rusiya təfəkküründə izahı MDB dövlətləri, o cümlədən
Azərbaycan üçün hərbi bazaların yerləşdirilməsi, sərhədlərin mühafizəsi, təbii resurslara nəzarət, iqtisadi
müstəqilliyin məhdudlaşdırılması və s. həyati vacib sahələrdə suverenliyin məhdudlaşdırılması kimi
xarakterizə olunurdu.
Şimalda potensial imkanların reallaşdırılmasına arzu edilməz təsirlər göstərə bilən siyasi qütbün
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formalaşdığı və qüvvələr nisbətinin Azərbaycanın xeyrinə olmayan dəyişilməsi şəraitində (Rusiya-İran
tandemi nəzərdə tutulur) balansda tarazlıq yaratmaq üçün sabitləşdirici qüvvəyə ehtiyac meydana çıxırdı.
Əgər beynəlxalq münasibətlərdəki dəyişikliklər və Azərbaycanın iqtisadi potensialı və geostrateji
mövqeyi nəzərə alınsa, belə bir tarazlayıcı sözsüz ki, Qərb ola bilərdi. Bu baxımdan, Qərb dövlətlərinin güclü
hərbi-siyasi ittifaqı olan və bu dövlətlər üçün həm də mühüm qərarların qəbul edildiyi forum funksiyasını da
daşıyan NATO ilə pozitiv əlaqələr Azərbaycan üçün olduqca zəruri idi. Lakin bu zaman bir məqama xüsusi
diqqət yetirmək lazımdır.
Rusiya yeni siyasi leksikonda “yaxın xaric” istilahı ilə adlandırılan post-sovet məkanını həyati
əhəmiyyətli nüfuz dairəsi elan edərək, bunun Qərb dövlətləri tərəfindən qəbul edilməsinə çalışırdı.
Həmin dövrdə bu problem Rusiya xarici siyasətində çox sərt şəkildə qoyulmuşdu. Rusiyanın 1992-ci
ildə elan etdiyi xarici siyasət konsepsiyasının aşağıdakı müddəası heç bir əlavə şərhə yer qoymur: “Rusiya özü
ilə həmsərhəd dövlətlərdə üçüncü dövlətlərin hərbi-siyasi iştirakına istənilənvasitələrlə müqavimət
göstərəcəkdir”.
“Soyuq müharibə”yə xas olan qütblər arasında kəskin qarşıdurmanın aradan qalxdığı bir dövrdə bu
siyasi xəttin müvəffəqiyyətlə nəticələnmə şansı xeyli artmış olurdu. Yüksək proqmatizm və çeviklik tələb edən
“uzaq qohum, yaxın qonşu” klassik vəziyyətinə düşmüş Azərbaycan üçün yeganə doğru çıxış yolu
çoxvektorlu xarici siyasət idi.
Bir sözlə, hansısa qütbə birmənalı istiqamətlənmə əks qütbdən kəskin cavab reaksiyası doğurmaq
təhlükəsini özündə daşıdığına görə, bu hal Azərbaycan üçün məqbul sayıla bilməzdi. Buna görə də QərbRusiya manevrlərinin nə ilə nəticələndiyinin cizgiləri aydınlaşana qədər, xarici siyasətimiz bu başlanğıc
nöqtədən çıxış edilərək formalaşdırılmalı idi: “Azərbaycan maraqlarını həyata keçirmək üçün Qərblə
münasibətlər və Rusiyanın regionda təsiri arasında necə manipulyasiya etmək”.
Ordu quruculuğuna yenicə başlamış Azərbaycan Respublikasının NATO ilə əməkdaşlığında bu aspekt
xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Mürəkkəb siyasi regionda yerləşən və ərazi bütövlüyü uğrunda qonşu
Ermənistanla müharibə vəziyyətində olan Azərbaycan güclü orduya malik olmalı idi. NATO rəsmiləri
dəfələrlə yeni müstəqillik əldə etmiş dövlətlərlə bu sahədə təcrübə mübadiləsi etməyə hazır olduqlarını bəyan
edirdilər. NATO standartlarına uyğun ordu yaradılması dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsinə və Azərbaycanın
Avropa təhlükəsizlik stukturuna inteqrasiyasına xidmət etmiş olardı.
NATO təkcə hərbi təşkilat deyil. Bu təşkilatın sturukturunda siyasi, iqtisadi, elmi, texniki, ekoloji və s.
komitələr mövcuddur. Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinin ittifaqı olan NATO ilə bu sahədə təcrübə
mübadiləsi Azərbaycan üçün olduqca xeyirli ola bilərdi. NATO-nun Azərbaycanda maraqlarına gəldikdə isə,
qeyd etməliyik ki, Alyansın siyasətində əsas çıxış nöqtəsi regionallıq amili idi. Yəni, Azərbaycana müxtəlif
hallarda ya post-sovet məkanının, ya da Cənubi Qafqaz regionunun tərkib hissəsi kontekstində yanaşma
mövcud idi.(5,50)
Yeni istiqamətdə qurulan NATO-nun fəaliyyət istiqamətləri:
- Transatlantika təhlükəsizliyi;
- Avropa dövlətlərinin əməkdaşlığının genişlənməsi;
- Gənc dövlətlərin təhlükəsizliyi;
- Qabaqlamaq strategiyasının tətbiq edilməsi;
- Kollektiv təhlükəsizlik;
- Böhranlı siyasi vəziyyətin idarə olunması;
- Kollektiv təhlükəsizlik və qarşılıqlı etimadın yaranması.
Qeyd edilən amillər Azərbaycan dövlətinin milli mənafeyinə və milli təhlükəsizlik tələbatına cavab
verir. Bu cəhəti nəzərə alan ulu öndər Heydər Əliyev demişdir: “Biz NATO-ya gənc Azərbaycan dövlətinə
Qərb dönyası ilə sıx və çoxtərəfli qarşılıqlı münasibətlər yaratmaqda təcrübəsindən bəhrələnməkdə
kömək etməyə qadir olan bir təşkilat kimi baxırıq”.
Azərbaycan Respublikası 1994-cü ildən Şimali Atlantika Şurası nəzdində “Sülh naminətərəfdaşlıq”
Proqramını qəbul etmişdir. Bu proqram aşağıdakıları nəzərdə tutur:
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1) Milli müdafiənin planlaşdırılması və büdcənin hazırlanmasına, müdafiə qüvvələrinə nəzarət edilməsi;
2) Sülh məramlı hərbi əməkdaşlıqda iştirak etmək;
3) BMT, ATƏT-in himayəsi altında Milli Konstitusiya müddəaları nəzərə alınmaqla hərbi əməkdaşlıqda
iştirak etmək;
4) Sülhyaratma, axtarış, xilasetmə və başqa istiqamətlərdə NATO ilə əməkdaşlıq etmək.
Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramını qəbul etməklə Azərbaycan təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin hərbi
qüvvəsini və hüquqi bazasını əldə etdi. Əgər tərəfdaş dövlətin ərazi bütövlüyü, siyasi müstəqilliyi təhlükə
altına düşərsə, NATO-nun məsləhətindən istifadə edə bilər. 1997-ci ildən Azərbaycan NATO-nun fərdi
tərəfdaşlıq proqramını qəbul etmişdir. Bu proqrama uyğun olaraq
müdafiə qüvvələri yenidən qurulur.
Cənubi Qafqaz regionunda Azərbaycanın başlıca siyasi qüvvəyə çevrilməsi NATO ilə əməkdaşlığının
genişlənməsi ilə müşahidə olunur. Azərbaycanın Belçika Krallığındakı səfiri həm də Azərbaycanın NATO
yanında nümayəndəliyinin başçısı səlahiyyətlərini yerinə yetirir.(9,211)
Fikrimizi ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, Azərbaycanın qlobal və regional geosiyasi çəkisini artıran ən
başlıca amillərdən biri onun bir dövlət olaraq tam formalaşması, özünü təmin edən milli iqtisadiyyata, maddi,
mənəvi və insan resurslarına, milli-vətəndaş birliyinə, xalq tərəfindən dəstəklənən milli inkişaf kursuna, güclü
ordu və müdafiə potensialına və s. zəruri təsisatlara malik olması və bütün bunlara söykənərək müstəqil daxili
və xarici siyasət yürütməsidir.
Müstəqillik əldə edildikdən sonrakı dövrdə milli dövlətin iqtisadi, hüquqi və ideoloji əsaslarının,
idarəçilik mexanizminin, daxili və xarici siyasət strategiyasının, təhlükəsizlik konsepsiyasının
formalaşdırılması və həyata keçirilməsi prosesi bir tərəfdən Ermənistanla hərbi qarşıdurma, digər tərəfdənsə
Azərbaycanı istiqamətləndirmək, onu təsir altında saxlamaq istəyən daxili və xarici güclərlə kəskin mübarizə
şəraitində baş tutmuşdur.
Prezident Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu, siyasi uzaqgörənliyi, böyük idarəçilik təcrübəsi sayəsində
1993-2003-cü illəri əhatə edən birinci on il ərzində bütün milli resursları vahid məqsəd uğrunda səfərbər
etmək və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, onu sabit inkişaf yoluna çıxarmaq, milli
iradəyə əsaslanan müstəqil subyekt kimi beynəlxalq aləmlə sıx inteqrasiyasını təmin etmək mümkün olmuşdur.
Bununla yanaşı etiraf olunmalıdır ki, hər bir dövlət ilkin mərhələdə xarici təhlükələrdən qorunmaq sahəsində
özünümüdafiə sistemini dərhal formalaşdıra bilmir, müxtəlif təzyiq və təhdidlərə qarşı sinə gərmək
məcburiyyətində qalır.
Bu mənada Azərbaycan daha uğurlu siyasət həyata keçirərək, müstəqilliyinin ilk dövründə ayrı-ayrı güc
mərkəzləri arasında balans yaratmağa, minimum güzəştlər hesabına maksimum dividentlər əldə etməyə,
prinsipial məsələlərdə öz mövqeyiniqoruyub saxlamağavə inkişaf etdirməyə nail olmuşdur. Nəticədə, dövlət
həm özünün neft strategiyasını uğurla reallaşdırmağı bacarmış, həm də gələcək sürətli inkişafının möhkəm
bazasını yaratmışdır.
2003-2013-cü illəri əhatə edən ikinci onillikdə prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
oturuşmuş liberal iqtisadiyyata və böyük maliyyə resurslarına, güclü orduya malik, özünü tam idarə edən, heç
kimdən asılı olmayan, sözünü cəsarətlə deyən, mövqeyinə və rəyinə hörmətlə yanaşılan və milli maraqlara
əsaslanaraq tam müstəqil siyasət yürüdən ölkəyə çevrilmişdir. Məhz buna görə də bu gün Azərbaycan ciddi
geosiyasi faktor kimi postsovet məkanının, Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın müasir geosiyasi,
geoiqtisadi və hərbi-geostrateji xarakteristikasının müəyyənləşdirilməsinə mühüm təsir göstərir, habelə BMT,
ATƏT, Avropa Şurası, İKT, Qoşulmama Hərəkatının fəal üzvü olaraq, eyni zamanda dünyanın güc mərkəzləri
ilə yaxından əməkdaşlıq edərək qlobal siyasətdə özünün iştirak imkanlarını getdikcə genişləndirir.(6,130)
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