
پامپئو در ویتنام

جزئیاتی از برنامه دیدار ترامپ و کیم جونگ اون

وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه نشست رهبران آمریکا و کره شمالی در 
هانوی، امروز )سه شنبه( وارد پایتخت ویتنام شد.

پامپئو، رییس دستگاه  از خبرگزاری رویترز، مایک  نقل  به  ایسنا،  به گزارش 
دیپلماسی آمریکا در حالی وارد هانوی شده که قرار است این شهر به زودی میزبان 
دومین دیدار میان دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر 

کره شمالی باشد.
در همین حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد، بر اساس اعالم کاخ سفید، 
رییس جمهوری آمریکا دیدار خود با رهبر کره شمالی را چهارشنبه طی یک ضیافت 
البته ترامپ قبل از این دیدار، با رییس جمهوری و  خصوصی آغاز خواهد کرد. 

نخست وزیر ویتنام مالقات خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، پامپئو و میک مولوینی، رییس دفتر کاخ سفید ترامپ را 
در جریان دیدارهایش با رهبر کره شمالی همراهی خواهند کرد. کیم جونگ اون نیز 
در این دیدارها به همراه دو تن از دستیاران خود حاضر خواهد شد. رییس جمهوری 

آمریکا و رهبر کره شمالی هر دو مترجمانی نیز به همراه خواهند داشت.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نشست های رسمی دونالد ترامپ و 

کیم جونگ اون روز پنج شنبه پیگیری و برگزار خواهد شد.
ترامپ ساعاتی پیش در صفحه توییتر خود نوشت که برای مالقات با کیم جونگ 
اون به ویتنام می رود. او در این توییت اعالم کرد که چشم انتظار نشستی بسیار مفید 

با رهبر کره شمالی است.

عطوان: 

  سفر اسد به تهران پیام مهمی
برای آمریکا و اسرائیل داشت

»عبدالباری عطوان« تحلیلگر مسایل منطقه درباره سفر »بشار اسد« رئیس 
جمهوری سوریه به تهران و دیدار با مقام های عالی کشور نوشت: این دیدار 
نشان دهنده بهبود وضعیت سوریه به لحاظ سیاسی و نظامی و پیامی در 

برابر تهدیدات آمریکایی - اسرائیلی است.
وی در این مطلب که روز سه شنبه در روزنامه اینترنیتی »رای الیوم« منتشر شد، 
نوشت که رئیس جمهوری سوریه شخصا برای تبریک گفتن به رهبری عالی ایران به 
مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی، وارد تهران شد که این دیدار بی 

سابقه به چند دلیل مهم تلقی می شود:
نخست: این اولین باری است که اسد پس از هشت سال به جز مسکو از دمشق 
وارد پایتخت کشور دیگری می شود که نشان دهنده وجود حالتی از اطمینان و 

اقدامات امنیتی دقیق و بهبود وضعیت سوریه در همه زمینه ها است.
اول سفر اسد نشان دهنده عمق روابط  به عنوان مقصد  تهران  انتخاب  دوم: 
راهبردی میان دو کشور و ایستادن در یک جبهه برای مقابله با تروریسم و پروژه 
غربی - آمریکایی در منطقه و فرستادن یک پیام مهم به واشنگتن و تل آویو است، 
مبنی بر اینکه نیروهای ایرانی در سوریه باقی خواهند ماند. سوم: این دیدار تنها با 
هدف تبریک گفتن نبود، بلکه برای هماهنگی درباره چگونگی برخورد با تهدیدات 
اسرائیلی- آمریکایی و تبیین استراتژی به منظور مواجهه با آن است. چهارم: دیدار 
اسد از تهران پاسخی عملی به همه ادعاها رسانه های ضد سوری بود، مبنی بر 
اینکه وی در کاخ خود محاصره شده و نمی تواند آن را به جز برای رفتن به مسکو 
ترک کند. عطوان اضافه کرد که اسد در این سفر کوتاه با »حسن روحانی« رئیس 
جمهوری ایران دیدار و وی، اسد را در جریان فحوای نشست سه جانبه؛ ایران، ترکیه 
و روسیه در سوچی قرار داد. این نشست از نشست های دیگر اهمیت بیشتری داشت 
و رخدادهای پس از آن این مساله را تایید می کند، بخصوص حمله سختی و بی 
سابقه ای که رئیس جمهوری سوریه به »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری 
ترکیه داشت و بی شک از مهم ترین اختالف ها درباره منطقه امن در شمال سوریه 

و آینده ادلب بود.
این تحلیلگر نوشت: اینکه اسد خود رو در رو توسط روحانی در جریان نشست 
سوچی قرار گرفت، بطور کلی با فرستادن پیام ها شفاهی یا کتبی فرق اساسی دارد 

و به همین دلیل نیز این دیدار از اهمیتی باالیی برخوردار است.
عطوان افزود: نقطه دیگری که قابل توجه است، همزمانی این سفر با سخنان 
»علی شمخانی« دبیر کل شورای امنیت ملی ایران است، مبنی براینکه پاسخ ایران 
به حمالت جدید اسرائیل در آینده متفاوت خواهد بود و محور مقاومت در سوریه 
به 90 درصد از اهداف خود دست یافته است. وی اضافه کرد: این سخنان شمخانی 
با رونمایی ایران از زیردریایی خود با توان حمل موشک های بالستیک، همچنین 
موشک جدید این کشور با برد یک هزار و 300 کیلومتری مجهز به کالهک هوشمند 
و اجرای رزمایش های دریایی در تنگه هرمز ، دریای عمان و اقیانوس هند به مدت 
سه روز همزمان بود. وی نوشت که پرواز اسد به تهران در حالی که آسمان سوریه 
مملو از جنگنده های آمریکایی و غربی و ماهواره های جاسوسی است که حرکت هر 
جنبده ای را رصد می کنند و بازگشت وی به دمشق به سالمت، نشان دهنده سرعت 
بهبودی سوریه به لحاظ سیاسی و نظامی و مقدمه سازی برای انجام سفرهای دیگر 
به پایتخت های عربی و بین المللی در آینده نزدیک است. باید دید آیا دمشق در 
نشست آینده اتحادیه عرب در تونس شرکت می کند. احتمال این امر ضعیف به نظر 

می رسد، چرا که اسد منتظر دیدار سران عرب با وی در دمشق است.

سفر قریب الوقوع نخست وزیر ارمنستان به تهران در 
حالی نقطه عطفی در روابط تهران- ایروان در این برهه 
حساس خواهد بود که با توجه به تمایل جدی و اشکار 
مسیر  در  کشور  دو  ارشد  مقامات  تردید  بی  طرفین، 
توسعه همه جانبه روابط گام برخواهند داشت که این 
هدف چشم اندازاستراتژیکی را در روابط تهران- ایروان 

ایجاد می کند.
به گزارش ایرنا، ایران و ارمنستان سال هاست روابط سیاسی 
برای  جدی  تحرک  شاهد  هنوز  دوکشور  اما  دارند  خوبی 
گسترش روابط اقتصادی نبوده اند؛ البته نسبت به سال های 
قبل اقداماتی انجام شده اما سطح روابط اقتصادی فعلی می 

تواند بسیار بیشتر از حجم کنونی باشد.
سیاسی،  روابط  سال1991  در  ارمنستان  استقالل  از  پس 
اقتصادی و فرهنگی ارمنستان و ایران، به تدریج در یک مسیر 
نزدیک در  فعال و همکاری های  برپایه گفتگوی  و  صعودی 

حوزه های مختلف در حال توسعه بوده است.
باید به این مسئله اشاره شود که دو کشور باید از تمامی 
راهکارهای موجود در جهت گسترش روابط دوجانبه و تامین 
منافع یکدیگر بیشتر از گذشته اقدام کنند. قطعا دو موضوع 
اهمیت  از  ایروان  تهران-  روابط  آینده  در  انرژی  و  امنیت 
زیادی برخوردار خواهد بود و می تواند مسیر را برای تعامالت 

استراتژیک هموار کند.
با حدود 30 هزار کیلومتر مربع مساحت و سه  ارمنستان 
گرجستان،  ترکیه،  با  قفقاز  منطقه  در  جمعیت  نفر  میلیون 
جمهوری آذربایجان و ایران هم مرز است. این کشور منطقه 
قفقاز جنوبی به دلیل هم مرز بودن با ایران از اهمیت ویژه ای 
در مراوادات اقتصادی برخوردار بوده و می تواند پلی میان ایران 

و کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا باشد.
 اولین محرک جدی در تثبیت روابط

نخست وزیر ارمنستان در حالی برای اولین بار از زمان حضور 
در این سمت به تهران می آید که این سفر می تواند اولین 
محرک جدی در فرآیند توسعه بیشتر روابط دو کشور قلمداد 
شود. زمینه و بستر الزم برای گسترش روابط این دو همسایه 
در حوزه های مختلف به ویژه روابط اقتصادی مدتهاست که 
و  اقدامات  هدف  این  تحقق  برای  است  الزم  اما  بوده  مهیا 

سیاستهای عملی در ماههای آینده به اجرا درآیند.
نیکول پاشینیان که پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر 
جدید ارمنستان بارها از توسعه روابط با تهران استقبال کرده، 
به نظر می رسد در برابر فشارهای آمریکا برای کاهش روابط 
با تهران مقاومت می کند و خواستار تحکیم روابط با تهران در 

زمینه های مختلف بوده است.

جمهوری  و  ترکیه  با  ارمنستان  سرد  روابط  به  توجه  با 
آذربایجان، این کشور همواره در مسیر تقویت روابط با دیگر 

همسایگانش به ویژه ایران و گرجستان گام برداشته است.
در حال حاضر تحکیم روابط با ایران از جمله اولویت های 
اخیرا  وی  شود.  می  محسوب  ارمنستان  وزیر  نخست  اصلی 
روابط کشورش با ایران را درسطح باال توصیف کرد و خواهان 
میان  گردشگری  روابط  گسترش  و  گذاری  سرمایه  افزایش 

طرفین شد.
پاشینیان در حالی بر گسترش روابط با تهران تاکید داشته 
که به نظر می رسد با این اعالم وی به درخواست آمریکا برای 

کاهش روابط با ایران پاسخ منفی داده است.
 گسترش روابط اقتصادی اولویت اصلی

روابط  گسترش  به  مصمم  حالی  در  ارمنستان  و  ایران 
اقتصادی بوده اند که تاکنون اقدام جدی عملی برای رسیدن 
به این مهم انجا نشده است. سطح تجارت دو کشور تاکنون 
سالیانه از 300 میلیون دالر فراتر نرفته و در این راستا حجم 
صادرات و وارادات کاال میان طرفین با توجه به سابقه دیرینه 

روابط دو کشور بسیار اندک بوده است.
بیشتر حجم مبادالت دو کشور براساس تبادل انرژی است 
که از جمله این صادرات گاز ایران به ارمنستان و واردات برق 
از این کشور به ایران بوده است. همچنین برای نمونه بیش 
از شش هزار تن گوشت طی چهار سال اخیر از ارمنستان به 

ایران وارد شده است.
در این مقطع زمانی با توجه به مواجهه جمهوری اسالمی 
ایران با تحریم های غرب، ترسیم نقشه راه عملی برای افزایش 
تجاری-  منافع  تواند  می  ارمستان  کشور  با  اقتصای  مراوات 

اقتصادی قابل توجه ای برای ایران به دنبال داشته باشد.
گسترش  عدم  برای  ارمنستان  به  امریکا  فشارهای  قطعا 
روابط اقصادی می تواند مانعی در این مسیر باشد اما تمایل 
تهران - ایروان و عزم مقامات دو کشور برای رسیدن به یک 
روابط اقتصادی با حجم باال قطعا شرایط را حتی در مواجهه با 

فشارهای غرب به نفع دو طرف پیش خواهد برد.
گسترش فعالیت ها در منطقه آزاد اقتصادی مغری نیز از 
جمله اقدامات در مسیر گسترش روابط اقتصادی خواهد بود. 

ارمنستان توان تبدیل شدن به یکی از راههای اصلی ترانزیت 
منابع انرژی و کاال از خلیج فارس به مقصد دریای سیاه و از 
آنجا به کشور های اروپایی را دارد. ارمنستان با قرار گرفتن در 
ُکریدور خلیج فارس - دریای سیاه به عنوان کوتاه ترین مسیر 
و  آسیا  بازارهای  به  اروپا  اتحادیه  برای دسترسی  استراتژیک 
بالعکس، به یک بازیگر مهم تبدیل شده است. این می تواند 
مسئله ای مهم برای ایران در این شرایط اقتصادی محسوب 

شود.
پتانسیل دسترسی به بازار اتحادیه اورآسیا

عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اورآسیا که چشم انداز 
روشنی پیش رو دارد، می تواند نقش موثری در عبور ایران از 
تنگناهای اقتصادی ایفا کند. این اتحادیه که از جامعه اقتصادی 
بالروس،  امضای  با  سال 2015  در  گیرد،  می  ریشه  اوراسیا 
قزاقستان و روسیه آغاز به کار کرد. قرقیزستان و ارمنستان 
هم اندکی بعد در همین سال به عضویت کامل این اتحادیه 
درآمدند. ایران در اردیبهشت ماه سال گذشته توافقنامه ایجاد 

محدوده آزاد تجاری با این اتحادیه امضا کرد.
عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان استفاده 
تسهیل  و  سرمایه گذاری  فرصت های  تجاری،  تعرفه های  از 
تراز  را فراهم می کند.  اتحادیه  با کشورهای  اقتصادی  روابط 
منفی  اتحادیه  این  عضو  مجموع کشورهای  با  ایران  تجاری 
با تسهیل فرآیند  انتظار می رود  با عضویت در آن،  اما  است 
صادرات و ایجاد بازارهای جدید، شاهد بهبود روابط تجاری 
با اعضای این اتحادیه باشیم. همکاری با این اتحادیه، امکان 
ارتباط تجاری با جمعیتی حدود 184 میلیون نفری را فراهم 
می  کند. جمعیت فعال اقتصادی در منطقه این اتحادیه 94.3 
میلیون نفر هستند و تولید ناخالص داخلی منطقه در مجموع 
1.9 هزار میلیارد دالر است که 3.2 درصد GDP جهان را 
ایران و کشورهای عضو  تشکیل می دهد.حجم تجارت میان 
 2.7 به  میالدی   2017 سال  در  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

میلیارد دالر رسید.
از جمله اولویت اصلی در مسیر توسعه روابط اقتصادی میان 
از طریق  اورآسیا  بازار  به  ایران  ارمنستان، دسترسی  و  ایران 
مسیر جدید  به  تواند  می  این کشور  است.  ارمنستان  کشور 
و مهمی در زمینه صادرات و وارادات کاال برای ایران تبدیل 
شود. در بحبوحه مواجهه با تحریم ها، این شرایط مهیاست 
که ایران با گسترش روابط اقتصادی در مسیر توسعه روابط با 
کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا نیز گام بردارد اما در این راستا 
باید اقدامات عملی جدی برای بهره بردن از این پتانسیل انجام 
شود. در این راستا باید شرایط زیرساخت ها در مسیر تزانزیت 

کاال میان دو کشور نیز بهتر شود. 
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نیکی هیلی یک گروه سیاسی تاسیس کرد
سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل از راه اندازی یک گروه جدید از جانب خود با نام دفاع از آمریکا به هدف پیشبرد مسائل سیاسی مهم در داخل و خارج از این کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه هیل، براساس اعالم وبسایتی که برای 

این گروه راه اندازی شده، از جمله مسائل داخلی که این گروه قرار است روی آن تمرکز کند امنیت در مرز، امنیت عمومی، محدودیت دوره های تصدی پستها، سوسیالیسم و فرهنگ آمریکایی هستند. همچنین گفته شده که این گروه یک بخش 
بین المللی نیز داشته و به ادعای نیکی هیلی در این بخش بر چین، روسیه و ایران به عنوان خطرهای بین المللی تمرکز خواهد کرد. 

اخبار  پاشینیان در راه تهران

گسترش روابط ایران- ارمنستان در مسیر تعامالت استراتژیک

موگرینی: 

تصمیم انگلیس درباره حزب اهلل موضع اتحادیه اروپا را تحت الشعاع قرار نمی دهد

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعالم کرد، تصمیم انگلیس درباره 
تحریم همه شاخه های حزب اهلل و توصیف این حزب  به عنوان یک گروه 
تروریستی یک تصمیم داخلی است و بر موضع این اتحادیه تاثیری 

نمی گذارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از الیوم السابع، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد، تصمیم انگلیس درباره تحریم همه شاخه های 
حزب اهلل و توصیف این حزب به عنوان یک گروه تروریستی یک تصمیم داخلی 
بوده و توسط کشوری اتخاذ شده که همچنان عضو اتحادیه اروپاست، اما این 
تصمیم به خود انگلیس بازمی گردد و بر موضع اروپا که بدون تغییر است تاثیری 
نمی گذارد. موضع اروپا بر درج شاخه نظامی حزب اهلل در لیست تروریستی تاکید 

دارد و شاخه سیاسی این حزب  را جزء لیست تروریسم به حساب نمی آورد.
وی در نشست خبری مشترک با جبران باسیل، وزیر خاجه لبنان در وزارت 
خارجه این کشور گفت، اتحادیه اروپا از لبنان در مقابله با مشکالت و چالش های 
پیش رو حمایت می کند و آماده هماهنگی با این کشور به منظور عبور از این 

چالش هاست.
وی افزود، با وزیر خارجه لبنان پیرامون وضعیت سوریه و مقدمات کنفرانس 
بروکسل که قرار است در ماه مارس برگزار شود و نیز درباره آینده این کشور و 
حمایت از اقدامات نماینده جدید سازمان ملل در دمشق با هدف دستیابی به 

راه حل های پایان دادن به جنگ سوریه بحث و تبادل نظر کرده است.
موگرینی ادامه داد، در این نشست قطعنامه 2254 شورای امنیت به عنوان 
رکن اصلی کمک به سوری ها برای پایان دادن به جنگ، دستیابی به صلح و 
فراهم کردن شرایط بازگشت امن و داوطلبانه برای آوارگان سوری مورد بررسی 

قرار گرفت.

این مقام مسئول با بیان اینکه تمایل آوارگان سوری برای بازگشت به کشورشان 
در شرایط امن را شنیده است، ابراز امیدواری کرد این اتفاق در زودترین زمان 
ممکن رخ دهد. وی افزود، اتحادیه اروپا همه تالش خود را از دو جنبه سیاسی و 

اقتصادی برای کمک به این روند به کار خواهد بست.
موگرینی گفت: بار دیگر تکرار می کنم که جنگ سوریه هنوز پایان نیافته و ما 
به اقدام سیاسی تحت رهبری سازمان ملل در سایه اقدامات کمیساریای عالی این 

سازمان در امور آوارگان اعتقاد داریم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد، کنفرانس بروکسل از طریق 
حمایت از کشورهای میزبان آوارگان، حمایت بین المللی و منطقه ای از سوریه، 
فرصتی برای اتحادیه اروپا فراهم می کند تا حمایت خود را از لبنان، اردن، ترکیه 

و دیگر کشورهای میزبان آوارگان سوری در منطقه نشان دهد.
وی افزود، اتحادیه اروپا نمی خواهد سوریه از اولویت های جامعه بین الملل حذف 
شود و این اتحادیه به تالش خود بر حل بحران سوریه به شیوه دیپلماتیک، 

سیاسی و اقتصادی ادامه خواهد داد.
باسیل هم در این نشست خبری گفت، در خصوص بحران سوریه همه بر سر 
راه حل دائمی یعنی بازگشت امن آوارگان اتفاق نظر دارند و لبنان اطمینان دارد 

که اتحادیه اروپا برای تامین شرایط بازگشت آوارگان سوری کمک خواهد کرد.
وی در ادامه گفت، روابط میان لبنان و اتحادیه اروپا مستحکم است و کمک 
واقعی که لبنان از این اتحادیه می خواهد افزایش صادرات های لبنان به اروپاست.

مقامات هندی اعالم کردند در حمله صبح امروز )سه شنبه 
( جنگنده های نیروی هوایی این کشور به پایگاه شبه 
نظامیان در خاک پاکستان بین 200 تا 300 شبه نظامی 

کشته شدند.
روزنامه هندوستان تایمز روز سه شنبه به نقل از مقامات هندی 
اعالم کرد 12 جنگنده میراژ 2000 نیروی هوایی هند در ساعت 4 
صبح امروز)سه شنبه (سه پایگاه شبه نظامیان در مناطق باالکوت، 

مظفرآباد و چاکوتی در خاک پاکستان را بمباران کردند.
به گفته یک مقام نظامی هند،جنگنده های نیروی هوایی مجهز 
به بمب های لیزری بودند.پایگاه گروه تروریستی جیش محمد در 

منطقه باالکوت بزرگ ترین پایگاه این گروه محسوب می شود.
شهر باالکوت واقع در استان خیبر پختونخوا پاکستان در 50 

کیلومتری خط واقعی کنترل در منطقه کشمیر قرار دارد.
این نخستین بار از سال 1971 تاکنون است که جنگنده های 
نیروی هوایی هند از خط واقعی کنترل عبور کرده و وارد حریم 

هوایی پاکستان شده اند.
در همین حال مقامات هندی دسترسی به اینترنت را در منطقه 
کشمیر مسدود کرده اند.تمام پایگاه های نیروی هوایی هند در 

ایالت های پنجاب و هاریانا به حالت آماده باش درآمده اند.
اس سرینیواسان فرمانده پایگاه نیروی هوایی هند در چندیگر 

گفت: ما برای بدترین شرایط آماده هستیم.
به گفته مقامات هندی، پاکستان برای مقابله با جنگنده های 
میراژ 2000 هند، جنگنده های اف 16 خود را به منطقه اعزام 
کرده است، اما این جنگنده ها نتوانسته اند از بمباران اهداف 

مشخص شده جلوگیری کنند.

نارندرا مودی نخست وزیر هند صبح امروز یک جلسه فوری با 
مقامات دولتی و امنیتی هند برگزار کرده است.

این درحالی است که پاکستان وقوع تلفات سنگین در بمباران 
جنگنده های هندی را رد کرده و اعالم کرده است که جنگنده 
پدافند هوایی  با  مواجه شدن  از  نیروی هوایی هند پس  های 
پاکستان، بمب های خود را در مناطق خالی از سکنه رها کردند 

که در این اقدام هیچ آسیبی به زیرساخت ها نرسیده است.
این حمله چند روز پس از وقوع حادثه تروریستی پلواما واقع در 

ایالت جامو و کشمیر هند اتفاق می افتد.
نیروهای  به  فوریه(  بهمن)14   25 پنجشنبه  روز  حمله  در 
نظامی هند در منطقه پلواما در کشمیر، یک عامل وابسته به گروه 
تروریستی جیش محمد خودرو خود را در کنار یک اتوبوس حامل 
نیروهای نظامی هند منفجر کرد.در این حمله بیش از 40 نیروی 

نظامی هند کشته شدند.
گروه تروریستی جیش محمد مسئولیت این حمله را پذیرفته 
است و عامل این حمله انتحاری را عادل احمد دار معرفی کرده 

است.
در سال 2016 ، حمله شبه نظامیان به پایگاه نیروی هوایی 
هند در شهر اوری به کشته شدن 19 سرباز هندی منجر شد. این 
حمله دلیلی بود تا دولت نارندرا مودی نخست وزیر هند یک حمله 

محدود علیه پایگاه شبه نظامیان در خاک پاکستان ترتیب دهد.
به گفته مقامات دفاعی هند در این حمله بیش از 35 شبه 

نظامی و 9 نیروی نظامی پاکستان کشته شده اند.
رویارویی نظامی پاکستان و هند، تنش ها میان این دو کشور 
همسایه را وارد مرحله جدیدی کرد. هند پس از حمله تروریستی 

اخیر در پلواما کشمیر پاکستان را به واکنش متقابل نظامی تهدید 
کرده بود.

عمران خان نخست وزیر پاکستان در واکنش به مواضع اخیر 
دهلی و تهدید به اقدام نظامی در داخل خاک پاکستان، هشدار داد 
که هند دست از جنگ طلبی بردارد در غیراین صورت پاکستان 

قاطعانه به هرگونه تجاوز پاسخ خواهد داد.
شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در واکنش به 
تجاوز جنگنده های هندی هشدار داد که هند، دست از اقدامات 

تحریک اپمیز بردارد.
استقالل پاکستان و جدایی از هند در سال 1947 میالدی، 
وقوع چندین جنگ میان دو کشور، رقابت در آزمایش های اتمی 
و پرتاب موشک های بالستیک با قابلیت حمل کالهک هسته ای، 

بازداشت صیادان در آبهای آزاد، موضوع برداشت از حوزه های آبی 
مشترک، مشکالت اخذ روادید تجاری، اقدامات تروریستی در دو 
کشور، قربانی شدن شهروندان پاکستانی و هندی و انگشت اتهام 
بسوی اتباع دو کشور در این حمالت و درگیری ها میان مرزبانان 
هند و پاکستان را می توان از دالیل عمده سردی روابط سیاسی 
و اقتصادی میان دو کشور همسایه در منطقه جنوب آسیا عنوان 

کرد.
این درحالی است که روابط هند و پاکستان طی چند دهه 
گذشته همواره شاهد تنش های متعددی بوده، تنش هایی که 
حتی موجب صف آرایی نیروهای نظامی دو کشور در منطقه 
مرزی شده است و این بار نیز هند پس از حمله در منطقه پولواما، 

پاکستان را به واکنش متقابل تهدید کرد.

 تنش بین دهلی و اسالم آباد باال گرفت

300 نفر در حمله هوایی هند به پاکستان کشته شدند


