
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  252، ص )1991 ءاتش( 5، العدد 2المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  البيان املشترك عن حمادثات
  الرئيسين السوداين واإليراين

  ]مقتطفات[ .13/12/1990، طهران
  
  

تلبية للدعوة التي وجهها حجة اإلسالم واملسلمين هاشمي رفسنجاين رئيس اجلمهورية اإلسالمية   
نقاذ الوطني يف اإليرانية احملترم قام فخامة الفريق أول عمر حسن أحمد البشير رئيس جملس قيادة ثورة اإل

السودان على رأس وفد سياسي واقتصادي وثقايف عال بزيارة رسمية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف الفترة 
  .1990] ديسمبر[كانون األول  13 ـ 10الواقعة بين 

وبحث اجلانبان العالقات املتقدمة بين البلدين الشقيقين وكذلك الشؤون اإلقليمية والدولية موضع   
  :تمام املشترك حيث أكدا على النقاط التاليةااله

يرفض اجلانبان احتالل الكويت من قبل العراق وكذلك خماطرها املتزايدة على أمن واستقرار دول ـ 1  
املنطقة ويدين البلدان التواجد الواسع لألجانب يف األراضي اإلسالمية وتهديدها املباشر الذي قد ينشأ عنه 

سة وطالب اجلانبان مواصلة اجلهود احلثيثة من أجل صد خماطر احلرب والتي ستكون لألراضي اإلسالمية املقد
ضحاياها الدول اإلسالمية وإيجاد حل سلمي للمشكلة يف إطار إسالمي بعيداً عن تدخالت األجانب وأكد اجلانبان 

  .على ضرورة انسحاب العراق الكامل من الكويت وكذلك القوات األجنبية من املنطقة
بدى اجلانبان توجههما بأهمية منطقة اخلليج الفارسي االستراتيجية وأكدا أن املنطقة وما تملكه وأـ  2  

من مصادر حيوية تتعلق بالشعوب اإلسالمية وأن أمنها يضمن عبر دول املنطقة بعيداً عن تدخل ونفوذ القوى 
  .األجنبية

سجد األقصى قبلة املسلمين األوىل يندد البلدان باالحتالل الصهيوين ألرض فلسطين املقدسة واملـ  3  
كما يعلنان دعمهما . ويشددان على ضرورة املواجهة احلازمة مع مؤامرة نقل اليهود إىل فلسطين احملتلة

فلسطينية مستقلة على جميع أرض  ةلالنتفاضة الفلسطينية ونضال الشعب املسلم يف فلسطين احملتلة وإقامة دول
  .فلسطين وعاصمتها القدس الشريف

ويؤكد اجلانب اإليراين على حق احلكومة السودانية يف السيادة على كافة أراضيها ويعتبر مشكلة ـ  4  
  .اجلنوب السوداين مؤامرة استعمارية للنيل من الهوية اإلسالمية والسيادة الوطنية للسودان

يع أراضيه وإلغاء يعلن اجلانبان مساندتهما لوحدة األراضي اللبنانية وسيادة لبنان الوطنية على جمـ  5  
ويدعوان . كما يؤكدان دعمهما للمقاومة اإلسالمية لصد اعتداءات الكيان الصهيوين .النظام الطائفي يف لبنان

ويناشدان الدول اإلسالمية إىل تقديم الدعم . القوى اإلسالمية والوطنية والتحررية يف لبنان إىل الوحدة والتضامن
  .د الصهيونية يف أبعادها اخملتلفةواملساندة من أجل تعزيز املقاومة ض

يندد اجلانبان بتدخل االستكبار العاملي والصهيونية يف إفريقيا ويطالبان بوحدة جميع الدول ـ  7  
ويدعوان إىل التنسيق وتعبئة كافة اإلمكانيات لقطع . اإلفريقية واإلسالمية من أجل مواجهة هذا اخلطر الرئيسي

  .جذور الصهيونية
ن جميع مظاهر سياسة التمييز العنصري ويساندان نضال شعب جنوب إفريقيا من يشجب الطرفاـ  8  

أجل القضاء الكامل على التمييز العنصري ويطالبان بإطالق سراح جميع السجناء السياسيين وكذلك إقرار حق 
  .تعيين املصير لشعب جنوب إفريقيا

  

                                                 
  "6، ص 15/12/1990، 2111، العدد )طهران" (آيهان العربي.  
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