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��ا�� ����دا و ا��ان ��ای ��ا��ه �� �� ��دا�� ��ا�� ���ط ��ا����ی او��ا���
دولت کانادا اعالم کرد که برای آغاز مذاکره با ایران درباره جبران خسارت وارده به خانواده ھای قربانیان خارجی ھواپیمای

مسافربری اوکراینی که در ماه ژانویه سقوط کرد، به توافق رسیده است.

به گزارش جام جم آنالین از تسنیم، دولت کانادا روز

پنجشنبه اعالم کرد که برای آغاز مذاکره با ایران درباره

جبران خسارت وارده به خانواده ھای قربانیان خارجی

ھواپیمای مسافربری اوکراینی که در ماه ژانویه سقوط کرد،

به توافق رسیده است. سوئد نیز ابراز اطمینان کرد که ایران

غرامت را پرداخت خواھد کرد.

براساس بیانیه دولت کانادا، یک گروه ھماھنگی بین المللی

از کشورھایی که اتباع آن ھا در این حادثه جان خود را از دست دادند، با امضای یک تفاھم نامه راه را برای

مذاکره با تھران ھموار کردند.

این کشورھا که شامل کانادا، انگلیس، اوکراین، سوئد و افغانستان می شوند، ھرکدام شھروندانی را در پرواز

752 اوکراین داشتند که ھنگامی که پدافند ھوایی ایران به اشتباه این پرواز را مورد ھدف قرار داد، جان خود

را از دست دادند.

فرانسوا-فیلیپ شامپین، وزیر خارجه کانادا به خبرگزاری فرانسه گفت: این پنج کشور ساختار قانونی الزم

برای شروع این مذاکرات را ایجاد کردند.

وی گفت: این نخستین گام برای شروع مذاکرات به منظور دریافت غرامت برای خانواده ھای قربانیان است.

پیش از این، آن لیند، وزیر خارجه سوئد گفته بود که تھران موافقت کرده است تا به خانواده قربانیان خارجی

غرامت بپردازد.

وی با بیان اینکه شکی نیست که ایران پرداخت غرامت را پیگیری خواھد کرد، افزود: ھنوز مشخص نیست

چه مبلغی پرداخت می شود.

خانم لیند گفت: ما توافق نامه ھمکاری متقابل را امضا کرده ایم تا اکنون در مورد جبران خسارت به

خانواده ھای قربانیان، با ایران مذاکره کنیم.

شامپین گفت: اوکراین، سخنگوی مشخص شده از سوی این گروه بین المللی در مورد مذاکرات، مسئولیت

پیشنھاد تاریخ برای شروع مذاکرات در تھران را بر عھده خواھد داشت.
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