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اسالمی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عالی جناب ڈاکٹر حسین امیر عبد اللہیان کا دورہ
ہندوستان ( 08-80جون(2822 ،
 08جون2222 ،

اسالمی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عزت مآب ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان ،ڈاکٹر ایس جے شنکر
کی دعوت پر  02-20جون  2222کو ہندوستان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ اگست  2220میں عہدہ
سنبھالنے کے بعد سے محترم ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کا ہندوستان کا یہ پہال دورہ ہے۔
2۔ ہندوستان اور ایران کے درمیان قریبی تاریخی اور تہذیبی تعلقات ہیں۔ ہمارے دوطرفہ تعلقات
اداروں ،ثقافت اور عوام سے عوام کے درمیان مضبوط روابط سے روشناس ہیں۔
3۔ وفود کی سطح پر بات چیت کے دوران ،دونوں وزراء نے سیاسی ،ثقافتی اور عوام سے عوام کے
درمیان روابط سمیت دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے افغانستان
میں ہندوستان کی طبی امداد کی سہولت فراہم کرنے بشمول ایران میں مقیم افغان شہریوں کو کووڈ01 -
ویکسین کی فراہمی میں ایران کے کردار کی تعریف کی۔
4۔ دونوں اطراف نے عالقائی رابطے کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کی اہمیت کو تسلیم کیا اور شاہد
بہشتی ٹرمینل ،چابہار بندرگاہ پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ
چابہار بندرگاہ نے خشکی سے گھرے افغانستان تک انتہائی ضروری سمندری رسائی فراہم کی ہے
اور یہ وسطی ایشیا سمیت خطے کے لیے تجارتی راہداری مرکز کے طور پر بھی ابھرا ہے۔ انہوں
نے چابہار بندرگاہ کی ترقی میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ممالک کی ٹیمیں
آپریشنل پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے جلد مالقات کریں گی۔
5۔ وزراء نے افغانستان سمیت بین االقوامی اور عالقائی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا اور فریقین نے
افغانستان کے عوام کو فوری انسانی امداد فراہم کرنے کی اہمیت کا اعادہ کیا اور ایک پر امن ،محفوظ
اور مستحکم افغانستان کی حمایت میں ایک نمائندہ اور جامع سیاسی نظام کی ضرورت کا اعادہ کیا۔.

6۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ کو جے سی پی او اے سے متعلق موجودہ صورتحال سے
آگاہ کیا۔ دونوں وزراء نے یوکرین کے تنازع اور اس کے رد عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
7۔ دورے کے دوران ،ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم جناب نریندر مودی سے مالقات کی اور
قومی سالمتی کے مشیر جناب اجیت کمار دوول کے ساتھ بھی مالقات کی۔
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