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Արդի միջազգային տնտեսա-քաղաքական գործընթացներում տարա-

ծաշրջանային ինտեգրացիոն բազմակողմ հարթակները ամենաարագ զար-

գացող ուղղություններից են: Մերձկասպյան-սևծովյան տարածաշրջանում 

երկար ժամանակ փորձ է արվում զարգացնել Իրան-Հայաստան-Վրաս-

տան առանցքով համագործակցությունը: Սակայն տասնամյակներ շարու-

նակ այս ձևաչափը օբյեկտիվ պատճառներով չի ունեցել զարգացման մեծ 

հեռանկարներ՝ պայմանավորված Իրանի նկատմամբ միջազգային պատ-

ժամիջոցներով և որպես դրանց հետևանք՝ Իրան-Վրաստան տնտեսական 

կապերի թուլացումով: Մեր օրերում, երբ Իրան-Արևմուտք քաղաքական 

երկխոսությունը կայանում է, առավել քան երբևէ, մեծ հնարավորություններ 

են ստեղծվել այս առանցքի զարգացման համար: 

Մեր կարծիքով՝ եռակողմ առանցքի ձևավորմամբ շահագրգռված հիմ-

նական երկրներից մեկը Իրանն է, որը կարող է դառնալ վերջինիս հիմնա-

կան շարժիչ ուժը: Իրանը, լինելով էներգետիկ ռեսուրսներով հարուստ պե-

տություն, առաջին հերթին խնդիր ունի այլընտրանքներ փնտրել էներգա-
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կիրների շուկաների բազմազանության առումով: Մյուս կողմից էլ, Իրանը 

խնդիր ունի բարելավել դեպի Եվրոպա և հակառակ ուղղությամբ հաղոր-

դակցության ուղիները, իսկ այս առանցքը կարող է հիանալի հնարավորու-

թյուններ ստեղծել սևծովյան նավահանգիստներով այս ուղղությամբ դուրս 

գալու տեսանկյունից:  

Գաղտնիք չէ, որ առանցքի երկու երկրների հետ հարաբերություններն 

էլ ունեն ռազմավարական նշանակություն Հայաստանի համար, ուստի 

պաշտոնական Երևանը շահագրգռված է այս հարթակի կայացմամբ: 

Վրաստանն էլ, արդեն իսկ ընդգրկված լինելով արևմուտք-արևելք էներգե-

տիկ և տրանսպորտային տարանցիկ ծրագրերում, հնարավորություն ունի 

իրացնելու իր՝ դեպի Արևմուտք հիմնական տարանցիկ երկիր դառնալու նոր 

հնարավորությունները: Դժվար է պնդել, որ առաջարկվող ֆորմատով հա-

մագործակցությունն ունի շատ մոտ ապագայում զարգանալու մեծ հեռան-

կարներ, սակայն մյուս կողմից էլ կան որոշակի հիմքեր դրա դինամիկ զար-

գացման համար: Ներկայումս գործում են Իրան-Հայաստան, Իրան-Վրաս-

տան, Հայաստան-Վրաստան երկկողմ և Իրան-Հայաստան-Վրաստան 

եռակողմ համագործակցության որոշակի ծրագրեր ու մեխանիզմներ:  

Առաջարկվող համագործակցության առանցքի ձևավորման ու զար-

գացման համար նոր խթան կարող է հանդիսանալ Իրանի նկատմամբ մի-

ջազգային պատժամիջոցների չեղարկման գործընթացը: Փաստորեն, եթե 

նախկինում Հայաստանի ու Վրաստանի ձեռքերը ինչ-որ թելերով կապված 

էին, ապա այժմ այդ մասով խոչընդոտները վերացված են: Ներկայումս լավ 

հնարավորթյուն է ստեղծվել զարգացնելու առկա համագործակցությունը` 

այն դնելով որակապես նոր հարթության վրա: Մեր կարծիքով՝ այս նպա-

տակին հասնելու համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին իրագործել արդեն 

իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները երկկողմ և եռակողմ մա-

կարդակներում, զարգացնել քաղաքական հարաբերությունները և հիմքեր 

ստեղծել քաղաքական մակարդակում եռակողմ երկխոսության համար:  

 

 
 
 
 


