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Ағылшыннан ресми емес аударма 

Алматы, 2013 жылғы 27 ақпанда Е3+3-ің  Иранмен келіссөзден кейінгі 

ЕО Жоғарғы өкілі Кэтрин Эштонның мəлімдемесі 

 

Еуропа Одағының Сыртқы істер жəне қауіпсіздік саясаты жөніндегі Жоғарғы өкілі жəне Еуропалық 

комиссияның вице-президенті бүгін мынадай мəлімдеме жасады: 

«Б�гінгі к�нні� басты нəтижесі – б�л наурыз айында Стамбулда техникалы� сарапшылар арасында отырыс 

!ткізуге уағдалас�анымыз. Б�л !те ма�ызды, себебі б�л – иранды�тар �шін !здеріні� техникалы� 

мамандарымен біз берген �сынысты толы� зерттеу м�мкіндігі. Сондай-а�, біз саяси де�гейде Алматы 

�аласында сəуірді� басында �айта кездесуге келістік. 

Біз сенімді нығайту ж!ніндегі �сыныс деп,  �сыныс бердік. Б�л Иран �шін оларды� ядролы� бағдарламасыны� 

т�тас бейбіт т�п негізіне халы�аралы� бірлестікті� сенімін артатын бір�атар алғаш�ы �адам жасау 

м�мкіндігі, !з тарапымыздан біз де осыған ��сас жауап береміз. Кейін б�л ма�ызды ə�гімеде бізге одан əрі 

жылжуға м�мкіндік берер еді. Бізді� �мітіміз бен �мтылысымыз – на�ты елеулі нəтижелерді к!ру жəне 

Иранны� осы �сынысты �арауы". 

Б�гін  Алматыда б�л �сынысты зерттеу �дерісі бар сия�ты сезіледі. Біра� нағыз оптимизм на�ты прогресті 

к!ргенде келеді. Б�л дегеніміз бізді� осы �сынысты �арау �шін Иранны� алға жылжығанын к!руге, оны� 

�сыныспен келісуге жəне !з б!лігінде міндеттемелерін !зіне алуға  бізді� ынтамызды білдіреді. Міне осы 

нағыз прогресс болады жəне оптимизм �шін на�ты себеп болады.  

Біз !з �сыныстарымызды бердік, оларды мен бірінші пленарлы� отырыс барысында толы� сипаттадым жəне 

тал�ылауды талап ететін кейбір негізгі техникалы� мəселелерді� барын  атап !ттім. 

Сарапшылар тал�ылағаннан кейін жəне осы техникалы� с�ра�тарды егжей-тегжейлі т�сінгеннен кейін Иран 

бізге осы �сыныстарды� жауабын беруге тиіс, б�гінгі жағдай осындай. Б�л саяси де�гейде !тетін келесі 

кездесу барысында к�тіледі, əрине онда да осы елеулі нəтижелерге �ол жеткізуге тырысамыз». 
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