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 :اياره

 

قبل برخي اسناد مربوط  در شمارة 

يه ي به بيان شدهاي الجزا چاپ  . ر 

گري  سناد دي يز ا شماره ن ين  در ا

به طه  مين راب ندگان  در ه نظر خوان

سد مي ستخرج از . ر كه م شت  جا دا

امام خميني  22/6/95پيام حج مورخ 

العالي در شددمارة قبددل  مدددظ ه دده

لحاظ بعضي  گرديد، ولي به منتشر مي

ين  به ا له  شاراتي المحا شكالت انت م
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شد حول  به . شماره م ضمنًا الزم 

آوري اسددت كدده مددتن  ارسددي يدداد

موا قتنامددا امدداني و ترتيبددات 

ص ي  تون ا سمي م ما غيرر ني، ترج  

ست ها ا قررات . آن عد م شمارة ب در 

مل مورد ع سي  يين دادر يوان  و آ د

چدداپ خواهددد ( يونسدديترال)داوري 

 .شد
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 :مستخرج از

 اياا حج اماا خميني

 22/6/95مورخ 

 

ته... » ها گف گانگيري  بار كه گرو ام 

ش سط دان بارز و تو س مان و م جويان م

ما عكس هد  صدماتي  متع عي  مل طبي الع

خورده  كا  ما از آمري كه م ت  ست  ا

 عالً با بازپس دادن اموال شاه . است

كا  هاي آمري مام ادعا غو ت عدوم و ل م

ع يه ايران و ضمانت به عدم دخالت 

يران و  كا در ا ظامي آمري سي و ن سيا

سرمايه مامي  شتن ت ما  آزاد گذا هاي 

گردند كه البته اين امر را  آزاد مي

موده سالمي ن به مج س ا حول  تا  م ام 

دانند عمل  هر نحو كه صالح مي آنان به

 .«...نمايند
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گزارش يريا محماعلي ر ايي 

وپير وقت، دربارة حل مسئله  نجست

گروگانرا و بيانيه الجزاير، به 

مجلس يوراي
1

 

 

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 امتمام در پي پيام حج سال گذشته ا 

مبنددي بددر مبددارزة  و رهنمودهدداي ايشددان

به بي نين  كا، و همچ با آمري مان  منظور  ا

عينيت بخشيدن به خشم و نفرت عميق امت 

اش  مس مان نسبت به آمريكا و آخرين توطئه

يعنددي پندداه دادن بدده شدداه معدددوم، 

قدام  مام ا خط ا يرو  س مان پ شجويان م دان

س شغال جاسو هران خبه ا كا در ت انا آمري

مل. ندكرد ين ع حال  ا عين  كاري و در  ابت

عا  في در جام هاي مخت  نه، بازتاب متهورا

كرد جاد  ما اي بي  بر  عده. انقال كه  اي 

شتن به پا گذا ير  شان ز قوانين  اي صطالح  ا

الم  ي، آنهم در رابطه با ابرقدرتها  بين

بدداور كردنددي نبددود، وحشددتزده منتظددر 

                                                           

رجايي در يكصد و دومين ج سا ع ني مورخ دوشنبه شهيد  .1

دورة اول مج س شوراي اسالمي حضور يا ته و ايدن  6/11/1595

مشروح مذاكرات مج س شوراي . )تگزارش را تقديم نموده اس

سي مج س  كل تندنوي شارات ادارة  سالمي، دوره اول، انت ا

 (.شوراي اسالمي
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العمهاي تند و خشن آمريكا و احيانًا  عكس

ر تن ثمرات انقالب بودند؛ گروهي  از دست

سر  نيز حيرتزده در انتظار پايان كار به

هدداي  بردنددد؛ و گددروه سددوم يعنددي گروه مي

با  غاز  مان آ قالب، از ه سالم و ان خالف ا م

تهمددت و ا تراهدداي گوندداگون، حركددت را 

 .محكوم كردند

يان عكس  ين م مت در ا مام و ا مل ا  الع

بود شگفت ظار  خالف انت ما .انگيز و  م در ا

نه  همان اولين لحظات اشغال جاسوسخانه،

تنها اقدام انقالبي دانشجويان را تأييد 

قالب  تر از ان بي بزرگ كرده و آن را انقال

ين  شاپيش ا خود پي كه  ند، ب  اول خواند

هده بري آن را ع كت، ره شدند حر مت . دار  ا

قهرمان و انقالبي نيز در پي صحنا امام، 

بور ر بي مز قدام انقال چه ا يد يكپار ا تأي

 .كردند

با تصوري كه از  در بادي امر آمريكا 

قالب  فوذ در ان يد ن با ام شت و  شته دا گذ

ما، از در نرمش و سازش درآمده و  اسالمي

عزام  يران ا به ا مذاكره  براي  يأتي را  ه

آلود و رعدآساي امام كه   رمان خشم. داشت

في مي شي را ن مذاكره و ساز نوع  كرد،  هر 

سمان ها را در آ به ميخ آن كوب و وادار 
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بازگشت كرد؛ لذا آمريكا ناچار به برمال 

بال  خود در ق يه  عي و كر هرة واق ساختن چ

ضان هاي مناق پس نقاب سالمي، از  انه قالب ا

يد سپرده. گرد موال و  يف ا ستور توق هاي  د

ماه پس از انقالب هنوز  5ما كه متأسفانه 

در بانكها و مؤسسات آمريكايي بود صادر 

ح. شد فت، ت يد ن صرة خر ستور محا ريم و د

 .اقتصادي ايران صادر گرديد

م ت مس مان ايران براساس رهنمودهاي  

امامش با تمام اين پيامدها مقاب ه كرد 

صادي ر ت صر اقت نگ ح به ج با روزه  . و 

يدي يأس و ناام كا از روي  طع  آمري به ق

دست زد و اماممان  رمود كه  رابطه با ما

كا را مي» با آمري طه  چه  خواهيم ما راب

 .«كنيم؟ الهي كه به خطر بيفتد

نده و   بزرگ، درما يرانشيطان  ست ح ، د

اي زد كه جز  نتيجه به اقدامات عصبي و بي

جه ثيفش نتي هرة ك شدن چ بار  برمال  به  اي 

كه  به طبسحم ا مستقيم نظامي . نياورد

ه به  تر از حم حركتي به مراتب مفتضحانه

خ يج خوكها بود، تنها به ياري خدا با 

س بهشك كامي رو شد ت و نا كرو »: رو  و او م

كودتدداي . «مكددرو و و خيددر المدداكرين

گذاريهاي مكرر حتي  ب آمريكايي نوژه و بم
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به  يك  هيچ  هران،  يت ت قاط پرجمع در ن

خرين مرح ه، حم ا  سيد و در آ جه نر نتي

نظامي صدام به دستور آمريكا آغاز گرديد 

 .و هنوز نيز ادامه دارد

كه   كت پس از آن شجويان حر بي دان انقال

آورد، امام امت در  بار بهثمرات خود را 

گيري در اين  پيام حج امسال خويش، تصميم

عهدددة مج ددس شددوراي اسددالمي  زميندده را به

آبدان مداه  11گذاشتند و مج دس نيدز در 

شددرايط آزادي گروگانهددا را اعددالم و بدده 

دولت ابالغ كرد و دولت نيز براساس مصوبا 

قدام  بور ا سب  و[ كرد]مز تايج منا به ن

 .دست يا ت

حددال كدده بددا آزادي گروگانهددا ايددن  

مرح ه از جنگ ما با آمريكا تغيير شكل 

ين  مي مرات ا تايج و ث يابي ن بد، ارز يا

صًا با توجه به تخطئا  حركت انقالبي، خصو

 .رسد نظر مي مخالفين ضروري به

قاد  سخانه و  به اعت شغال جاسو ما ا

 مريكاييگروگانگيري جاسوسان و مأموران آ

در ايران، نتايج مثبت خارجي  راوان به 

از نظددر خددارجي، اشددغال . همددراه داشددت

ناپذيري  جاسوسددخانه بدده ا سددانا شكسددت

آمريكا پايان داده و به مستضعفين جهان 
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ين و نشان داد كه ابرقدرتها هرچند خشمگ

ة مددردم مصددمم، در مقابددل ايمددان و اراد

 .«تواننددد بكننددد هدديچ غ طددي نمي»متحددد 

ت قدرتها و الب كه ابر ست  ين ني ظور ا ه من

بر  ئه  به توط قادر  كا  ها آمري در رأس آن

بوده و  نان ن قالب آ ضعفين و ان يه مست ع 

نخواهند بود، ب كه غرض اين است كه اين 

ها هرگز نخواهد توانست كه يك م ت  توطئه

پا خاسددتا بددا ايمددان را بدده زانددو  بدده

 .درآورده و وادار به تس يم و سازش كند

اشغال جاسوسخانه و برمال شدن همچنين  

اصددطالح   عاليتهدداي درون آن، ماهيددت به

هاي ابرقددددرتها را بدددراي  سدددفارتخانه

تر كرده و نشان داد كه تحت  جهانيان روشن

ها در داخل  مصونيت سياسي، چه توطئهپوشش 

مين  خالفين « ها سفارتخانه»ه يه م بر ع 

و باالخره اشغال . شود ابرقدرتها تدارك مي

سخا حداقل جاسو ها  ستگيري گروگان نه و د

آمريكددا را در اعمددال جاسوسددي خددود در 

كشددورها مخت ددف جهددان وادار بدده حددزم و 

 .احتياط بيشتري كرد

به   سخانه  شغال جاسو مرات داخ ي ا ث

 .تر از نتايج خارجي آن است مراتب پرارزش

دت و يكپارچگي مردم اين حركت انقالبي وح
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ان ما را بر گرد امام و خط امام دو چند

كرده و مقاومت آنها را در قبال شدائد و 

حصر اقتصادي باال برده، گرچه كه از اين 

براي روزه  مادگي  تي آ مت و ح يا مقاو روح

شده ستفاده ن كا از . ا عي آمري يت واق ماه

به ما  مردم  مام  ظر ت شد ن شناخته  . خوبي 

ديگر كمتر كسي است در ايران كه نسبت به 

بطه با هاي آمريكا در را جنايات و توطئه

 .اطالع باشد انقالب و مردم مس مان ما بي

شعار   به  سخانه  شغال جاسو عد از »ا ب

.  تحقق عيني بخشيد« شاه نوبت آمريكا است

راستي تا زمان اشغال جاسوسخانا هنوز  به

اشددغال . نوبددت آمريكددا  رانرسدديده بددود

ها و  ين تح ي  مام ا بر روي ت سخانه  جاسو

نه »ط خط ابطال كشيد و خارتباطات باطل، 

را طوعًا و يا كرهًا  ماما« شرقي نه غربي

بر سياست خارجي جمهوري اسالمي حاكم كرد؛ 

امان با غرب  سياستي كه در عين مبارزة بي

جنايتكددار، كددوچكترين اميدددي بدده شددر  

تجددداوزگر نداشدددته و در مقاب ددده بدددا 

شر ، س طه غرب  ط بي  سوي  به  ياز  ست ن د

بدداالخره سياسددت موازنددا كنددد و  دراز نمي

گراي منطقه در گذشته  منفي حكومتهاي م ي

ست  به سيا خود را  جاي  ندان دور،  نه چ
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بي  و  لذكر داد خارجي مكت مدن . ا نار آ ك

نه  كه  شك ي  به  شوروي  يا  كا و  با آمري

خارجي  ست  باب، در سيا نه ك سوزد و  سيخ ب

گر مح ي از  پس دي سالمي، از آن  هوري ا جم

 .عراب نداشتا  

ي  سخانه ن سناد جاسو شاي ا مك ا  ز ك

 راواني به امت شهيد پرور ما در شناخت 

هاي  هاهر م ي، گروه چهرة واقعي عناصر به

هاهر ضد آمريكايي و  و حتي به پهاهر چ به

س يقه نين  به  همچ يل  بي ما هاي غيرانقال

س يقه كرد؛  كا  با آمري كه  سازش  هايي 

ر ت تا در صورت مو قيت، امام را براي  مي

ياست خارجي ج ب رضايت آمريكا از صحنا س

يت دادگاه نار زده و  عال قالب و  ك هاي ان

 .غيره را متوقف كند

جاسوسددخانه سددبب محاصددرة  اشددغال 

كه به نظر  اقتصادي و انزواي ما گرديد 

كي از ثمربخش كت  ما ي ين حر تايج ا ترين ن

ست بوده ا بي  لت . انقال ما دو قاد  به اعت

جمهوري اسالمي بايد  رداي پيروزي انقالب، 

با خود داوط با صادي را  بط اقت نه روا

طع مي كا ق به  آمري مام  قول ا به  كرد و 

سازنده مي نزواي  ين ا ستقبال ا ر ت، و  ا

 .عدو سبب اين خير شد
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آمريكا از  اشغال جاسوسخانه،در اثر  

كرد  هاي منا قانه كه تصور مي اداما سياست

باالخره امكان بازگشت به ايران را  راهم 

مأيوس مي ند،  به ك طع ناچار  شد و  به ق

روابط با ايران اقدام كرد و سپس برخالف 

الم  ي كه خود براي آن  تمام قوانين بين

چاك مي طبس را  سينه  ظامي  ئا ن كرد، توط

حركات مزبور نشانا اين بود  .تدارك ديد

كا امكاني براي نفوذ خود  كه ديگر آمري

نه و  هاي منا قا قالب از راه به درون ان

سازش نمي نرمش و  با  بد توأم  ين . يا ا

جايي كشاند كه  نااميدي و غضب، كار را به

رؤساي جمهور آمريكا د كارتر و ريگان د 

هاي رسمي خود، هما م ت ما را  در مصاحبه

 .نامند آدم ربا و بربر مي

كه   شديم  ما مو ق  يز  ماجرا ن حل  در 

هدات بين به تع كا را وادار  الم  ي  آمري

در رابطه با عدم مداخ ه در امور داخ ي 

و  ن و بددازپس دادن امددوال شدداهايددرا

دانيم كدده  ؛ گرچدده مدديبسددتگانش بنمددائيم

ضا و  ظا ام لش از لح هد او به تع كا  آمري

موال  نده و از ا پيش از آن و ادار نما

شاه و بستگانش نيز احتماالً چيزي به دست 

يد نمي سپرده. آ مورد  هاي  دارايي ها و در 
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ايران نيز همين قدر كه بتوانيم حق خود 

جهددانخوار گر تدده و يددا بددا را از ايددن 

تعهدددات معتبددر، وي را وادار بدده دادن 

 .حقوقمان كنيم، پيروزي بزرگي خواهد بود

 

 تعراات اياالت مرحاه

دنبال اعددالم آخددرين پاسددخ دولددت  بدده 

دي  12جمهوري اسدالمي ايدران، در تداريخ 

دولددت الجزايددر نمايندددگان  1595مدداه 

دنبال مذاكرات طوالني با دولت آمريكا،  به

سوي  با پيش صادره از  يا  نويس دو بيان

ير  مردم الجزا يك  هوري دموكرات لت جم دو

 :دربارة

اصول ك ي براي اجراي مصوبا مج س  (1

 92شددوراي اسددالمي در رابطدده بددا 

 گروگان م ت ايران،

مابين دو   (2 هاي  ي صل ادعا حل و  

 .دولت

 

بود كه چنانچه دو اساس كار بر اين 

رده و دولت با مفاد اين بيانيه موا قت ك

و به [ نموده]اين موا قت را رسمًا اعالم 

اصددول پذير تدده شددده  آن م حددق شددوند،

الم  ي براي هر دو  عنوان يك تعهد بين به
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رسيدن به يك توا ق . االجرا گردد طرف الزم

مورد  ئت داوري  يك هي شكيل  براي ت سمي  ر

جهت جهت مقتضي بود كه قبل طر ين از اين 

هاي  ر دادگاهعمالً لغو دعاوي ع يه ايران د

براي  صادره  يف  كام توق سخ اح كا و   آمري

هاي ايران در اين كشور،  اموال و دارايي

بينددي چنددين مكددانيزمي امكددان  بدددون پيش

با  بود  ناگزير  كا  لت آمري شت و دو ندا

ها مدعيان را  ارائا اين توا ق به دادگاه

عاوي در  به د سيدگي  يت و ر بول حكم به ق

با جانشين  خارج از دادگاه مجبور سازد و

يت بين غو  ساختن حكم بات ل الم  ي، موج

دعاوي ع يه ايران و احكام توقيف صادره 

در مراحل مذاكره دربارة . را  راهم آورد

ها، توا قنامددا ديگددري  مفدداد بيانيدده

منظور روشن كردن تعهدات مالي متقابل  به

سپرده قال  قل و انت حوة ن ظيم  و ن ها تن

س هوري ا لت جم هدات دو كه تع يد  المي گرد

كا در  حدة آمري ياالت مت لت ا يران و دو ا

رابطه با بيانيا دولت جمهوري دموكراتيك 

شد نده  ير خوا سي و . مردم الجزا متن  ار

هاي  انگ يسي اين سه سند همراه با بيانيه

پذيرش رسمي آنها و ساير اسناد مربوط به 

ها و آزادي گروگانها  نقل و انتقال سپرده
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. گردد يران ميتقديم مج س شوراي اسالمي ا

آذر  22و  1595متن پاسخهاي مورخ اول آذر 

دولت جمهوري اسالمي ايران و همچنين  1595

 1595آذر  15و  1595آبان  12پاسخهاي مورخ 

طالع  براي ا قبالً  كا  حده امري ياالت مت ا

شوراي  ترم مج س  ندگان مح ست و نماي ريا

ست يده ا سال گرد سالمي ار صورت . ا يه  ك 

 22لجزايري تا تداريخ مذاكرات با هيئت ا

براي مج س شوراي اسدالمي ارسدال  1595دي 

و از تدداريخ  ددو  تددا پايددان [ گرديددده]

 .مذاكرات متعاقبًا ارسال خواهند گرديد

براسدداس بيانيدده دولددت الجزايددر و 

پددذيرش آن از طددرف دولددت ايدداالت متحددده 

سبت لت ن ين دو كا ا ير  امري موارد ز به 

 :متعهد گرديده است

متعهد شده اسدت كده  د دولت امريكا1

از طريق لغو احكام انسداد، تا حد امكان 

صورت موجود قبل  وضعيت مالي ايران را به

تدداريخ صدددور دسددتور ) 1591آبددان  25از 

سرمايه سداد  ئيس  ان طرف ر يران از  هاي ا

 .باز گرداند( جمهور امريكا

د دولت امريكا متعهد شده اسدت كده 2

در  بيني شده از طريق اعمال ترتيبات پيش

بدده حددل و  صددل ادعاهددا و  بيانيدده مربوط
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جاع دعاوي ضي ار يت مر به  به حكم الطر ين، 

تمام اقدامات حقوقي در دادگاههاي اياالت 

متحده كه متضمن ادعاهاي اتباع و مؤسسات 

امريكايي ع يه ايران و مؤسسات دولتي آن 

يف و  كام توق يه اح مه داده و ك  ست خات ا

ر دعاوي احكام قضايي صادره را لغو، ساي

براسدداس چنددين ادعاهددايي را ممنددوع و 

موجبددات خاتمدده دادن آنهددا را  ددراهم 

 .نمايد

د اياالت متحده امريكا متعهدد شدده 5

داخ ي ايران است كه از اين پس در امور 

 .مايدهر صورت مداخ ه ن به

د اياالت متحده متعهد شده اسدت كده 4

داراييهاي ايران موجود در ق مرو قضايي 

 :شرح زير مسترد سازد را به اياالت متحده

طالهاي متع ق به ايران و ك يه ( الف)

داراييهاي ايران موجود نزد بانك  درال 

 .رزو و نيويورك به انضمام بهره متع قه

داراييهدداي نددزد شددعب خددارجي ( ب)

از . )بانكهاي امريكايي با بهره متع قه

ايددن محددل اقسدداط معوقدده و اقسدداط آتددي 

تددرل شددده وامهدداي دولددت و مؤسسددات كن

 (.وسي ه دولت، بازپرداخت خواهد شد به

داراييهدداي نددزد شددعب بانكهدداي ( پ)
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ايددن داراييهددا . امريكددايي در امريكددا

دليل وجددود احكددام توقيددف دادگاههددا  بدده

كه  شد  هد  ماه آزاد خوا شش  هرف  حداكثر 

يك  تا  حداكثر  شده  جوه آزاد  مي از و ني

دار  مي يارد دالر در يك حساب تضميني بهره

م بانددك مركددزي دولددت الجزايددر بدده نددا

صر ًا براي تضمين  نگهداري خواهد شد كه 

پرداخت و تأديه ادعاهاي ع يه ايران طبق 

 صل ادعا مورد استفاده قرار  و بيانيه حل

 .خواهد گر ت

داراييهدداي ديگددر ايددران شددامل ( ت)

جو كه در و چه  هادار و هرآن ه و اورا  ب

 .گيرد چارچوب بندهاي  و  قرار نمي

الت متحده متعهد شده اسدت كده د ايا9

هاي تجاري ع يه ايران را لغو  ك يه تحريم

 .كند

د اياالت متحده متعهد شده اسدت كده 6

گاه بين حه در داد هاي مطرو الم  ي  ادعا

 .ع يه ايران را  پس بگيرد

د اياالت متحده متعهد شده اسدت كده 2

يا  حده و  ياالت مت سط ا عوي تو مه د از اقا

باع شخاص غ آن ات يا ا كايي در و  يرامري

دادگاههدداي امريكددا در مددورد هرگوندده 

يران در  يه ا نده ع  يا آي حال  هاي  ادعا
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 :رابطه با موارد زير ج وگيري نمايد

 .دستگيري و توقيف گروگانها( الف)

ياالت ( ب) موال ا به ا سارات وارده  خ

متحده در داخل متحده و يا اتباع اياالت 

 محوطه النه جاسوسي

به ا( پ) ياالت صدمات وارده  باع ا ت

متحده و يا اموال آنها در جريان انقالب 

 .ايران

د اياالت متحده متعهد شده اسدت كده 1

شاه  خانواده  هاي  شت دارايي بات بازگ موج

معدوم را د كه در امريكا موجود باشد د 

 :به ايران از طريق زير  راهم نمايد

انسددداد و ممنوعيددت انتقددال ( الددف)

يا هريك  اموالي كه در كنترل وراث شاه و

عنوان  از بسددتگان نزديددك وي بددوده و بدده

خوانده از جانب ايران، بر ع يه آنان در 

 .شود دادگاهاي اياالت متحده طرح دعوا مي

مع( ب) قيم  ج شخاص م عات از ا آوري اطال

موال  مورد ا كا در  ضايي امري حوزه ق در 

مال  يران و اع به ا ها  س يم آن بور و ت مز

تخ ف از  مجازاتهاي كيفري و مدني درصورت

 .اين امر

ها و احكدددام  اجدددراي مصدددوبه( پ)

دادگاههدداي ايددران در ارتبدداط بددا ايددن 
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 .داراييها وسي ه دادگاههاي امريكا

 .اجراي حكم نهايي دادگاهها( ت)

اياالت متحده متعهد شده است كه ( ث)

ضددمن پددذيرش رأي هيئددت داوري در مددورد 

هدات  جراي تع صور در ا ختالف و ق نه ا هرگو

سارات بران   و ، خ يران را ج به ا وارده 

 .نمايد

ست،  گونه همان حاكي ا هدات  فاد تع كه م

ابرقدرت امريكا در مقابل خواست انقالبي 

م ت ايران، به طر  زير وادار به تس يم 

 :شده است

د ابرقدرت امريكا كده همدواره بده 1

غين  سجام درو مت و ان سانه عظ ستناد ا  ا

نظددام سياسددي و اقتصددادي خددود، امضدداي 

گونه را آنهم نه در  تعهد از اينهرگونه 

پالگيهاي چپاولگر خود ب كه در مقابل هم

برابر امت مستضعف و انقالبي ايران، خارج 

شددأن خددود  از ضددوابط امپرياليسددتي و دون

قي مي ين  ت  كه ا شده  بور  ست، مج كرده ا

تعهدات را در سطح جهاني انتشار داده و 

ها پاي به آن سازد، و بي خود را  ند  شك  ب

ي احتمددالي از ايددن تعهدددات در سددرپيچ

سياه  نده  به پرو گري  سوايي دي نده، ر آي

ضعفان  هد ا زود و مست ستكبر خوا ين م ا
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تر  جهان چهره كريه اين جهانخوار را كريه

از هميشددده مشددداهده خواهندددد كدددرد و 

ولوژي دروغ و تزوير را بيش از پيش ئايد

 .خواهند ساخت

گر مجبور شدده اسدت  د امريكاي س طه2

رابطه مج س شوراي اسالمي را در كه مصوبه 

عد هد  بدون با تع پذيرد و  م مداخ ه ب

آن را كه محتواي  اينكه ياراي اعتراض به

ستكبر در  ين م شگي ا لت همي بر دخا دال 

يران است داشته باشد، به  امور داخ ي ا

هر صورت  دنيا اعالم كند كه ديگر د به

بي  ممكن حريم آزادي خ ق انقال پا در  د 

هد  يران نخوا هان، ا ضعفان ج شت و مست گذا

بددا ايددن پددذيرش و تعهددد دريا تنددد كدده 

ا سددانه حقددو  بشددر ادعددايي سددردمداران 

 .سيستم كفر جهاني، جز قريبي بيش نيست

داري امريكدا بده  د سيسدتم سدرمايه5

يران  هاي ا ها و طال موال و دارايي خروج ا

ضايت  خود ر صادي  مالي و اقت مرو  از ق 

كاثرين داده است و اين تعهدي است كه مت

 .اند همواره از تن دادن به آن ابا داشته

د ابرقدرت امريكا، مجبور شده اسدت 4

كدده آثددار و عواقددب حركددت انقالبددي خ ددق 

سالمي و  قالب ا يان ان يران در جر س مان ا م
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حركت انقالبي دانشجويان مس مان پيرو خط 

 92امام در تسخير النه جاسوسي و دستگيري 

پذيرد و  كا را ب باع امري فر ات سبتن به  ن

نه  حق هرگو مًا  يد و احترا كين نما آن تم

اعتراض و ادعاي خسارت در اين رابطه را 

 .از خود و اتباع خود س ب نمايد

د امريكاي جنايتكار، بازيگر اصد ي 9

 بازي و سرسددپردگان عروسددكهاي خيمدده شددب

رغم وحشت و نگراني  امپرياليسم غرب، ع ي

سكان و ع ي ين عرو شكار ا مدهاي  آ رغم پيا

هدات و ناگ به تع پا زدن  شت  كه پ واري 

نوكران  كا و  بين امري شيطاني  هاي  پيمان

آن خواهددد داشددت، مجبددور شددده اسددت كدده 

هاي قددانوني و قضددايي ايددران را  مصددوبه

بر تع ق اموال شاه معدوم و بستگان  مبني

وي به م ت ايران بپذيرد و اعالم كند كه 

دادگاههاي اين كشور بايد د بدون توجه 

ق صول و  كه به ا قوقي  ضايي و ح وانين ق

صوبه مي نين م جراي چ مانع ا ند  هايي  توا

باشد د درباره بازگشت اموال، حكم صادره 

 .كرده و خود، متعهد اجراي آن گردد

 اسررداد اموال و داراييرا

ند  به چ يران  هاي ا موال و دارايي ا

 :شود دسته تقسيم مي
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 هاي نزد بانك  درال رزرو د سپرده1

بدده   ( بهادارشامل طال و اورا  )

 مي يارد دالر 9/2مب غ 

هاي نددزد شددعب اروپددايي  ددد سددپرده2

 بانكهاي امريكايي

 1/4بدده مب ددغ       

 مي يارد دالر

ددد داراييهدداي نددزد شددعب بانكهدداي 5

 امريكاي در امريكا

 2/2بدده مب ددغ       

 مي يارد دالر

ددد داراييهدداي ديگددر در امريكددا و 4

 خارج امريكا

 4تددا  1بددين       

 دالر مي يارد

 

حده،   ياالت مت لت ا هدات دو ساس تع برا

از داراييهدداي  ددو  بدده  2و  1دو ق ددم 

 1اضا ه بهدره متع قده، تقريبدًا معدادل 

مي يددارد دالر، قبددل از آزادي گروگانهددا 

يد به يز گرد ير وار كزي الجزا ساب مر .  ح

داراييهاي نزد شعب بانكهاي امريكايي در 

امريكا پس از خاتمه جريان لغو دعاوي و 

حكام توقيف و ارجاع آنها به حكميت كه ا
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به ماه  يل تير به  طول مي تا اوا مد،  انجا

شت هد گ يران بازخوا گر . ا هاي دي دارايي

نيز پس از مقاب ه اطالعات و ارائه اسناد 

هد  سترد خوا يران م به ا مدارك الزم،  و 

با  يز  مابين ن ختالف  ي نه ا يد و هرگو گرد

ضي جرا خو الطر ين الزم رأي داوري مر هد اال ا

 .بود

شدده مي يارد دالر واريدز  1از مب غ 

 6/5مب دغ به حساب بانك مركزي الجزايدر 

مي يارد دالر بابت اصل و بهره اقساط عقب 

بدهي تاده  سات  ا  يران و مؤس لت ا هاي دو

وسي ه دولت د براساس دالي ي  شده به كنترل

كه ذيالً خواهد آمد د به بانكهاي 

 4/1امريكددايي مسددترد گشددته و مب ددغ 

مي يارد دالر نيز در حساب مخصوصي به نام 

به ير  كزي الجزا نك مر خت  با منظور پردا

سپرده مورد  ختالف در  مورد ا بالغ  ها و  م

هاي ايددران و  بهددرة متع قدده بدده سددپرده

.  مؤسسات بانكي امريكا مسدود گرديده است

يق و ر ع  سيدگي دق پس از ر ين مب غ  ا

اختال ددات بدده ايددران يددا ايدداالت متحددده 

 .د گشتبازخواه

پايي  شعب ارو جود در  قالم مو قال ا انت

مده  شكل ع يك م با  كايي  هاي امري بانك
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يم  به رو مان رژ كه در ز بود و آن اين رو 

شددداه معددددوم، مبدددالغي از بانكهدددا و 

كمپانيهاي امريكايي وام اخذ گرديده كه 

هاي  طور كامددل پرداخددت نشددده و بدددهي بدده

بود جا  نان پابر ص ه همچ ها و . حا بانك

ها  انتقال سپردهريكايي قبل از مؤسسات ام

خود  بات  نان از دريا ت مطال هت اطمي ج

تقاضدداي تضددمين داشددتند و بدددون ايددن 

ضمين سپرده ت ساختن  به آزاد  ضر  ها  ها حا

ها  بددراي آزاد سدداختن سددپرده. نبودنددد

 :پيشنهادهاي زير مطرح بود

پيشددنهاد اول كدده توسددط بانكهدداي 

امريكايي ارائه گرديد مبني بر اين بود 

منظور تضمين پرداخت  ه يك حساب ثابت بهك

 2اصددل و بهددره وامهددا بدده مب ددغ حدددود 

نده  سال آي عادل دو  كه م يارد دالر  مي 

وامهاي مذكور است، در يك بانك امريكايي 

يران در  ساب ا جودي ح گردد و مو تاح  ا ت

نك هيچ ين با تر  ا ين مب غ كم گاه از ا

نباشد و بانك مركزي ايران، مصونيت خود 

نا كه  موال را  يف ا يت از توق به معا  هر 

قبددل از رسدديدگي در دادگدداه اسددت و در 

نًا به هان قانو شورهاي ج شناخته  ك سميت  ر

نك  يد و با س ب نما خود  ست، از  شده ا
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. به رأي محاكم انگ يس تمكين كند يمركز

يز مي لت ن هدي  دو ضمين و تع نين ت ست چ باي

 .را بدهد

واضح است كه اين پيشنهاد امريكا كه 

ه به قراردادهاي استعماري زمان چيزي شبي

توانست مورد قبول قرار  قاجاريه بود، نمي

 .گيرد و لذا رد شد

يز  مي ن شنهاد دو شت و آن پي جود دا و

اينكه ايران داراييهاي خود در بانكهاي 

امريكايي مقيم اروپا را بيرون نكشيده و 

 قدددط شدددرايط را بددده حالدددت قبدددل از 

مالي  بط  ند و روا گانگيري بازگردا و گرو

 .پولي عادي خود را ادامه دهد

بدددين ترتيددب امريكددا ديگددر تضددمين 

نخواسته و موجودي پول ما در آنجا خود، 

بود هد  كا خوا براي امري ضمين  ين . ت ا

 .پيشنهاد نيز داراي چندين اشكال بود

هاي  ها در بانك هداري دارايي اوالً نگ

مالي  پولي و  بط  مه روا ني ادا كا يع امري

 .گذشته با آن

يًا تج كه ثان ست  ته ا ما آموخ به  به  ر

الم ل  وجه تابع قوانين بين هيچ امريكا به

مان بوده و ه هاي  ن قبالً دارايي كه  ما طور 

ساده  هم خي ي  نده  مود، در آي ضبط ن را 



  هاي الجزاير اسناد بيانيه  521 

تواند براساس شكايت يك كمپاني و حكم  مي

توقيددف دادگدداه، بدده ضددبط امددوال مددا 

لددذا ايددن پيشددنهاد نيددز رد . بپددردازد

 .گرديد

سوم شنهاد  قرار پي جه  مورد تو كه  ي 

ست  تگر  يز ه عددي ن ياي مت و داراي مزا

صل  سترداد ا با ا كه  بود  يب  بدين ترت

وامها و بازپرداخت ك يه آنها به بانكها 

و مؤسسات امريكايي كه ط بكار هستند، با 

 .آنها تصفيه حساب نماييم

ين  قدام ا ين ا بت ا جه مث لين نتي او

اسددت كدده ايددران خددود را از زيددر  شددار 

ها شته وام يل گ بر آن تحم كه  سنگيني  ي 

اين وامها كه توسط . نمايد بود، خالص مي

براين  موالً  شده مع خت  ها پردا امريكايي

اسدداس اسددت كدده در مقابددل پرداخددت وام 

خاطر پروژه توسط كمپانيهاي امريكايي  به

خت  ها پردا ين وام ها ا كاال از آن يد  و خر

يد مي به. گرد خت وام  قع پردا خاطر  در وا

باز شايش  كاالي گ هت  يران ج يد در ا ار جد

 .امريكايي بوده است

دومين نتيجه مثبت، آنكه ايران ديگر 

سنگين اين هره  ست ب بور ني ها  مج نه وام گو

رسدديد پرداخددت  درصددد مي 9/22را كدده تددا 
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اين نكته قابل ذكر است كه از كل . نمايد

مي يدون دالر  52وامها تنها مب غي حددود 

( رصددد 2الدي  5حددود )با نرخ بهره كم 

 .باشد و بقيه نرخ بهره باال دارند مي

و باالخره سومين نتيجه آنكه اين عمل 

بانكي  مالي و  باط  طع ارت غازگر ق خود، آ

 .با امپرياليسم امريكا خواهد بود

با توجه به اين نكات مثبته بود كه 

دولت جمهوري اسالمي ايران ترجيح داد كه 

جاي سپردن و دادن هرگونه تضميني براي  به

از امريكددا اخددذ [ ايددران]مهددايي كدده وا

نمددوده اسددت، اصددل وامهددا را پرداخددت و 

با  به بانكي  مالي و  باط  طع  ارت ك ي ق

 .امريكا بنمايد

خوب، يك مقدار هم انتقادات شده است 

به ترم  ندگان مح جازه نماي با ا طور  كه 

 .خالصه به اين انتقادات جواب مي دهيم

 

 بررسي انرقادات

ال جاسوسخانه ثمرات اشغ پس از تح يل

كرد  شريح عم  جراي و ت نه ا لت در زمي دو

يات  سي نظر مه، برر صوبه مج س، در خات م

 .رسد نظر مي منتقدين ضروري به

سته  بر دو د قدين  سته : اند منت يك د
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لت  قدامات دو ص ه از ا تايج حا كه ن ها  آن

دهند و دسته دوم  را مورد انتقال قرار مي

ن آنها كه اشغال جاسوسخانه و پيامدهاي آ

عًا راه كرده و طب كوم  يز  را مح ها را ن ح 

 .كنند محكوم مي

در پاسخ دسته اول عمدتًا بايد به سه 

 :انتقاد پاسخ داد

يزي  شاه چ هاي  كه از دارايي اول اين

ست به سيده ا ما نر ست  نه در . د ين زمي ا

دولت بارها اعالم كرده است كه صورتي از 

اموال و داراييهاي شاه معدوم و بستگانش 

يار ندارد و تالشهاي يك ساله بانك در اخت

مركددزي نيددز در ايددن زميندده كددوچكترين 

اي نداشددته اسددت؛ بنددابراين مددا  نتيجدده

دانيم چيست و  خواهان چيزي هستيم كه نمي

ضمنًا تا يك ماه پيش تنها يك . چقدر است

شكايت ع يه اموال شاه و  رح و اشرف در 

و ديگددر هدديچ دادگدداه نيويددورك داشددتيم 

ينه ساير بستگان نشده بود اقدامي در زم

توانسددت  و لددذا داراييهدداي ايددن عددده مي

 آيددا. آزاداندده نقددل و انتقددال يابددد

منتقدين راهي جز آنكه دولت ر ته، براي 

. اند بازگرداندن چنين اموالي سراغ داشته

اند چرا با دولت در عرض مدت  و اگر داشته
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 اند؟ يك سال گذشته مطرح نكرده

خ ه در امور دوم اينكه تعهد عدم مدا

داخ ي ما اوالً ناهر به اعتراف به دخالت 

يي  ضمانت اجرا يًا  بوده و ثان شته ن در گذ

صوبه . ندارد جري م لت م نه دو ين زمي در ا

مج س بوده كه در آن از امريكا تعهد عدم 

خ ي ايران خواسته شده مداخ ه در امور دا

ست ضيح. ا كه  تو ضرورت دارد  سئ ه  ين م ا

ر، ولو به قيمت امريكا و هيچ كشور ديگ

نفري كه كوچكترين ارزشي هم براي  92جان 

ست، هرگز حاضر به اعتراف آنها  قائل ني

بود هد  بوده و نخوا جرم ن ها در . به  آن

يا  يان و  هاني از امريكاي هاي پن گفتگو

هاي آنهددا چنددين تعهددداتي شددنيده  واسددطه

ند گر مي. بود بر روي  ا ها را  ستند آن خوا

هور ئيس جم ضاي ر با ام غذ و  كا كا ي امري

و اما . شدند دست آورند، حتمًا ناكام مي به

يا  عدم مداخ ه، آ هد  ضمين تع نه ت در زمي

چيزي جز ايمان و همبستگي امت مس مان و 

ايستادگي آنها در قبال مداخالت امريكا و 

گر مي قدرتهاي دي شته ابر جود دا ند و  توا

 باشد؟

سالمي دو  هوري ا لت جم قاد دو به اعت

به مج ددس شددوراي الددذكر از مصددو بنددد  و 
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اسددالمي،  بدديش و پدديش از آنكدده ارزش 

اقتصادي و عم ي داشته باشد، ارزش سياسي 

به  سي  ند دستر كه ندا ست  دارد؛ واال كي

همه سر  اموال شاه و بستگانش، پس از اين

ساده كار  ها  شياري از آن صداها و ه اي  و 

نيست و يا تضمين عدم مداخ ه امريكا در 

 ايران امري نشدني است؟

ين سوم لت ا كرد دو به عم  قاد  ين انت

است كه داراييهاي ايران در امريكا بالغ 

مي يارد دالر بدوده و دولدت تنهدا  14بر 

مي يددارد آن  2/2مو ددق بدده بازگرداندددن 

 .گرديده است

در پاسخ به اين انتقاد بايد بگوييم 

مي يدارد دالر، يدك رقدم  14كه اوالً مب غ 

ست ني ا سپرده. تخمي قم  كزي ر نك مر ي ها با

موجددود در بانكهدداي امريكددايي را چيددزي 

يارد دالر مي يازده مي  به  يك  ند و  نزد دا

 9/5كه طرف مقابل رقمي نزديك بده  حال آن

بين بانكها پذيرد، و  مي يارد دالر را مي

خدتالف حسداب وجدود مي يارد ا 9/1بيش از 

نك . دارد گر، با هاي دي مورد دارايي در 

يارد دالر  هار مي  حدود چ مي  كزي رق را مر

ندارد،  يق  مار دق كه آ بر اين يد  با تأك

ئه مي بيش از  ارا يزي  بل چ طرف مقا هد و  د
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يك مي يارد دالر را شناسايي كرده است كه 

ثانيًا مب غ دريا ت . باز رقم دقيق نيست

 1شده  وري دولت جمهوري اسالمي نزديك به 

مي يددارد دالر بددوده كدده طبيعتددًا از آن 

ده بايد مب غ، وامهاي معوقه و آتي حال ش

شود خت  ين . پردا كه از ا چه  ثًا آن ثال

مب غ،  ورًا به حساب بانك مركزي ايران 

مي يارد دالر اسدت،  11/2واريز شده مب غ 

مي يارد دالر مورد اختالف نيز در  411/1و 

نك  گر  با كه ا ست  ير ا لت الجزا ساب دو ح

تواند  مركزي اسناد آن را ارائه دهد، مي

ها مب غ  پردهاز كل س. مالك تمام آن گردد

مي يارد هم حداكثر تا دهدم تيرمداه  2/2

در اختيار بانك مركزي قرار خواهدد  1561

 .                    گر ت

و اما در مورد داراييهايي كه ميزان 

آنهدددا ندددامع وم و همگدددي در توقيدددف 

دادگاههاي امريكا است، چنانچه قرار بود 

 رض موا قت  د به پس از بازگشت تمام آنها

شدند، اصوالً  گروگانها آزاد مي كا دامري

نقض غرض شده بود؛ زيرا كه انتقال برخي 

ندين  ست چ كن ا بور مم هاي مز قالم كاال از ا

سددال بدده درازا بكشددد و چدده بسددا اگددر 

شدددند، محكوميددت  گروگانهددا محاكمدده مي
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 .شد بسياري از آنها كمتر از اين مدت مي

سالمي  هوري ا لت جم حث، دو مه ب در خات

ول اينكه در ا: داند ضروري ميدو تذكر را 

هيچ شرايطي تعهداتي بيش از آنچه كه اين 

دولت از امريكا گر ته قابل وصول نبوده 

هاي  ساس عم كرد گر برا بود م هد  و نخوا

سازشددكارانه و يددا در گفتگوهدداي خصوصددي 

سمي كه به. غيرر چه  باالترين  آن مده  ست آ د

كه مي ست  هداتي ا با  تع كا  توان از امري

تذكر دوم . توجه به قوانين آن كشور گر ت

خاطر  به اينكه هيچ تعهد اضا ي از امريكا

كترين ارزشدي حتدي نفري كه كوچ 92وجود  

توان گر ت و  براي جانشان قائل نبود، نمي

راي اي ب اينكه تصور شود ما ديگر وسي ه

نداريم كا  به امري شار  مال   ساس  بي اع ا

و ذكر اين نكته نيز ضروري است كه . است

شغ سخانه ا گر جاسو تي ا ما  ال نميح شد، 

هرگز مو ق به گر تن اين مقدار از حقو  

و داراييها و تعهد مابقي آن از امريكا 

 .شديم نمي

حال انتقاد دسته دوم كه مخالف اصل  

اشغال جاسوسخانه هستند را مطرح كرده و 

بدددا وجدددود اينكددده د ددداع از اشدددغال  

جاسوسددخانه و پاسددخگويي بدده انتقددادات 



   522 دوايمارة / مجلة حقوقي 

جمهوري اسالمي  مزبور قانونًا برعهده دولت

خود را مك ف  شرعًا  لي  ست، و يران ني ا

سته  مي ين د به ا ضي  سخهاي مقت دانيم پا

 .بدهيم

ال مخددالفين سرسددخت و قددديمي اشددغ

احساسات »گويند كه اين عمل  جاسوسخانه مي

« ضداسالمي و ضدايراني را در مقياس جهاني

تحددريم »تهيدديج كددرده، مددا را دچددار 

نده ذخاير ما ، از دست ر تن باقي«اقتصادي

ارزي آزاد، و ركدددود و انحطددداط رشدددد 

صادي م ي نه»كرده و « اقت نگ  زمي هاي ج

آنها . را  راهم كرده است« ايران و عرا 

بددا اشدداره بدده ا شدداگريهاي دانشددجويان 

در جامعه «  رهنگ دروغ و تزوير»گويند  مي

ته  شاعه يا  سخانه ا شغال جاسو پس از ا

ست هان . ا سخانه در ج شغال جاسو ثر ا در ا

منزوي شده و در يك جم ه، با گروگانگيري 

 .ايم خود، گروگان امريكا شده

قالب  يت ان قت ماه سته در حقي ين د ا

گري را  قالب دي هر ان تي  ما و ح سالمي  ا

اينهددا تمددام . انددد درسددتي درك نكرده به

ما وارد مي مت  به ا كه  ضييقاتي را  شود  ت

گانگيري مي كه  مع ول گرو حال آن ند و  دان

حتي انقالبات غيراسالمي  با بررسي اجمالي
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شكارانه ستهاي ساز يب  كه سيا يز تعق را ن

توان پي برد كه پيامد تمام  اند، مي كرده

آنها حصر اقتصادي و انزواي سياسي و حتي 

.  هاي مستقيم و غيرمستقيم نظامي است حم ه

سامانيها را در  يل ناب ين قب مام ا حاال ت

گر  ستن ا سخانه دان شغال جاسو با ا طه  راب

شي از شمه  نا گاهي سرچ شد از ناآ غرض نبا

 .گيرد مي

ستدالل  گر ا كه ا شود  سؤال  ست  كن ا مم

نوع   ين  مام ا چرا ت پس  ست،  ست ا  و  در

صورت  سخانه  شغال جاسو پس از ا ضييقات  ت

تا اشغال : گيرد؟ پاسخ بسيار روشن است مي

به با  كا  نوز امري سخانه ه كار  جاسو روي 

و « آزادمددنش»اصددطالح  آمدددن حكددومتي به

در ايران دل بسته بود و لذا « رو ميانه»

فظ مي خود را ح نه  هره منا قا تا  چ كرد 

بط  ترين روا كومتي، به نان ح با چ ند  بتوا

ولددي پددس از اشددغال . را برقددرار سددازد

س يقه ست  سخانه و شك بي  جاسو هاي غيرانقال

در جامعه ما اين اميد مبدل به يأس شده 

صيل  خط ا يت  به حاكم ما  عه  چه جام و هر

هر نوع سازشكاري و گرايش امام كه نفي 

تر شد، تضييقات  به غرب و شر  است نزديك

ئه با  و توط باالخره  شد و  شديدتر  يز  ها ن
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شكل گر تن سه قوه و اثبات آنها تهاجم 

 .نظامي صدام آغاز گرديد

هرحال چنانچه اين آقايان از بابت  به

ست ر تن  بور و از د ضييقات مز صاد »ت اقت

وابسته است كه همان صنايع مونتاژ « م ي

سالمي  قالب ا صل ان به ا يد  ند، با ناراحت

انتقاد كنند، كه اشغال جاسوسخانه تنها 

مرح ه جديدي در انقالب مزبور بوده كه به 

گفته اماممان، انقالبي بزرگتر از انقالب 

 .والسالم. اول است

و اكبر، . احسنت، احسنت: نمايندگان 

 .و اكبر، و اكبر

ر منددا قين و مددرگ بدد. خمينددي رهبددر

 .صدام
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 موافقرنامه اماني

ايددن موا قتنامدده امدداني بددين دولددت 

اياالت متحده امريكا، بانك  درال رزو و 

به يورك  ياالت  نيو مالي ا نده  عنوان نماي

متحددده امريكددا و بانددك مركددزي ايددران 

مركددزي  كنفددع و باندد عنوان طددرف ذي بدده

 .باشد اماني مي هعنوان نمايند الجزاير به

منظور اجراي مفاد  نامه بهاين موا قت

مطابق بدا  1595ماه  دي 25به بيانيه  مربوط

به  موسدوم)دولت الجزايدر  1511ژانويه  15

يه» يرد صورتي مي( «بيان بور . گ فاد مز م

ماني  هاي ا ظيم قرارداد به تن ست  بوط ا مر

به آزادي  كه  يران  هاي  ا براي دارايي

 .يابد اتباع امريكا در ايران بستگي مي

 4عهددات منددرج در بندد د برطبدق ت1

تاريخ الزم يه و از  ين  بيان بودن ا جرا  اال

جام  ستور ان كا د لت امري مه، دو موا قتنا

نك  درال رزرو و م به با يل را  وارد ذ

 :صادر خواهد نمود

لف لت  ا هادار دو يه اورا  ب د  روش ك 

امريكا كه از تاريخ  روش تحت حفاهت و يا 

ت كنترل  درال رزرو بوده و متع ق به دول

يران و  حدهاي سا سات و وا ازمانها و مؤس

باشد، به بهايي  مي كنترل يا اختيارشتحت 
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نرخ متوسط بازار در نيمه روز بوده و كه 

به نرخهاي رايج در سه روز داد و ستد پيش 

 .از روز  روش

به ب نك انگ يس  به با قال  عنوان  د انت

كردن در  پذير بده سپرده منظور بسدتانكار 

بور  نك مز كزي  بهد اتر با نك مر نام با

عنوان نماينده اماني مندرج در  الجزاير به

غير )اين موا قتنامه، ك يه اورا  بهادار 

لت  هادار دو مورد اورا  ب كه در  چه  از آن

و نيز وجوه ( امريكا در  و  ذكر گرديده

شددامل وجددوه دريددا تي از  ددروش اورا  )

هادار  و  كا ب لذكر امري كه ( ا طال  شمش  و 

تر صيت آن كم غوبيتي  خال صيت و مر از خال

وسي ه دولت ايران و  نباشد كه در ابتدا به

سددازمانها و مؤسسددات و واحدددهاي تحددت 

شده  گذارده  عه  به ودي يارش  حت اخت و ت

بوده و در  هت و كنتدرل  درال رزرو  حفا

تاريخ انتقال  و  متع ق به دولت ايران و 

سددازمانها و مؤسسددات و واحدددهاي تحددت 

 .باشد اختيارش مي

كدده  دددرال رزرو داراييهدداي  يهنگام

قل   و نك انگ يس منت به با يران  لذكر ا ا

به مي به  سازد،  درال رزرو  سندي   وريت، 

بانك مركزي الجزاير ارسال خواهد نمود كه 
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حدداوي ك يدده اطالعددات الزم جهددت شناسددايي 

نوع و منبع و مشخصات آن )دارييهاي ايران 

 .باشد( از نظر اصل و بهره

به اورا  بهادار جزئيات ويژه مربوط 

كده  1و وجوه و شمش طال متذكر در اين بند 

ست، در  سط  درال رزرو ا قال تو ضوع انت مو

 .باشد ضميمه الف پيوست مي

 9د برطبق تعهدات مندرجه در بندهاي 2

بيانيدده، دولددت ايدداالت متحددده  1و  6و 

سپرده قال  ستور انت كا د ها و اورا   امري

بات بهادار متع ق به ايران را كه در شع

ست و  كا ا هاي امري خارجي بانك و ادارات 

سپرده يز  به  ن هادار متع ق  ها اورا  ب

شعبات و ادارت داخ ي  كه در  يران را  ا

كا مي هاي امري يه  بانك نين ك  شد و همچ با

( وجوه و اورا  بهادار)موجوديهاي ايران 

تابع  سات  يار ا راد و مؤس كه در اخت را 

صادر  شد،  كا با قوانين امري قررات و  م

عنوان  واهد نمود تا به  درال رزرو و بهخ

نماينده مالي امريكا منتقل و سپس توسط 

 درال رزرو به بانك انگ يس انتقال يابد 

تا وجوه مزبور جهت بستانكاري به حسابي 

نك  نام با به  بور  نك مز كه در د اتر با

به ير  كزي الجزا ماني  مر نده ا عنوان نماي
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نظور شود، م برطبق اين موا قتنامه باز مي

و وجوه نقد و  ك يه اورا  بهادار. )گردد

 1شمش طال متع ق به ايران مندرج در بندد 

سپرده يز  هادار و  باال و ن ها و اوار  ب

كدالً و  2ساير وجوه متدذكر در ايدن بندد 

خوانده « داراييهاي ايران»جمعًا به نام 

 (.شود مي

كددده برطبدددق ايدددن  دددد تدددا زماني5

ط بانك موا قتنامه داراييهاي ايران توس

گردد،  انگ يس از  درال رزرو دريا ت مي

يران به هاي ا نك انگ يس  دارايي سي ه با و

نام و عنددوان بانددك مركددزي الجزايددر  بدده

نده به به هداري  عنوان  نماي ير نگا شرح ز

 :خواهد شد

د اورا  بهادار در يك يا چند حساب 

نك انگ يس  هادار در با فاهتي اورا  ب ح

الجزايددر نام و عنددوان بانددك مركددز  بدده

عنوان نماينددده امدداني برطبددق ايددن  بدده

 .موا قتنامه نگاهداري خواهد شد

سپرده يا  د  يك  جوه در  ساير و ها و 

نام  چند حساب دالري كه در بانك انگ يس به

به ير  كزي الجزا نك مر نده  با عنوان نماي

امدداني برطبددق  ايددن موا قتنامدده بدداز 

بهددره . گددردد، نگاهددداري خواهددد شددد مي
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ي به ا قه  سپردهمتع  بارت  ن  جوه ع ها و و

هاي  يج در بازار نرخ را بود از  هد  خوا

 .خارج از امريكا

يك  نك انگ يس در  طال در با شمش  د 

شمش طال به نام بانك مركزي  حساب حفاهتي 

به ير  بق  الجزا ماني برط نده ا عنوان نماي

 .اين موا قتنامه نگاهداري خواهد شد

كزي  نك مر كه با فاهم اين ضوع ت د مو

گونه، مسئوليتي در مورد هر  الجزاير هيچ

نوع كاهشي در ارزش اورا  بهادار و شمش 

نام  طال و يا وجوهي كه در بانك انگ يس به

به نك  بق  آن با ماني برط نده ا عنوان نماي

شود،  مفاد اين موا قتنامه نگاهداراي مي

 .نخواهد داشت

بده مجدرد اينكده دولدت ( الدف)د  4

ير كزي الجزا نك مر به با بًا  ير كت  الجزا

نفددر اتبدداع  92اطددالع دهددد كدده ك يدده 

ماه  كه در  ستي  ندرج در لي كايي م امري

از طدرف دولدت امريكدا بده  1511نوامبر 

حال  يده و در  س يم گرد ير ت لت الجزا دو

هداري مي يران نگا ضر در ا به حا طور  شوند 

مت نموده يران عزي نك  سالم از ا ند، با ا

 وريت دستوراتي را كه  مركزي الجزاير به

ر مفدداد بيانيدده و در تعهدددات مخصوصددًا د
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دولت اياالت متحده مريكا و دولت جمهوري 

اسددالمي ايددران در مددورد بيانيدده دولددت 

يد  ير ق مردم الجزا يك  هوري دموكرات جم

گرديده و قسمتي از مفاد اين موا قتنامه 

شكيل مي صادر  را ت نك انگ يس  به با هد،  د

مود هد ن كه . خوا ستند  صمم ه هدين م متع

اختن هر نوع مشك ي كه منظور برطرف س به

ين  فاد ا جراي م مدت ا طول  ست در  كن ا مم

موا قتنامه پيش بيايد با حسن نيت عمل 

 .نمايند

 :چنانچه (ب)

دولت ايران و يدا دولدت ايداالت ( 1)

ير  لت الجزا به دو بًا  كا كت حده امري مت

به شت الزم را  كه ياددا هد  طالع د منظور  ا

پايان دادن به تعهدات مندرج در بيانيه 

   صادر نموده است، و و

سداعت پدس از  22بعد از انقضداي ( 2)

دريا ددت چنددين يادداشددتي از طددرف دولددت 

ستورات  ير د كزي الجزا نك مر ير، با الجزا

عي  ند  ر ندرج در ب لف)م لذكر را   و ( ا ا

 به بانك انگ يس صادر نكرده باشد،

بانك مركزي الجزاير دستوراتي را كه 

و ويژه در مفدداد بيانيدده مشددخ  شددده  بدده

اياالت متحده امريكا  تهمچنين تعهدات دول
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و دولت جمهوري اسالمي ايران را در مورد 

مردم  يك  هوري دموكرات لت جم يه دو بيان

به ير  صادر  الجزا نك انگ يس  به با  وريت 

 .خواهد نمود

كه گواهي دولت الجزاير  در صورتي( ج)

عي  ند  ر لف)كه در ب شاره ( ا به آن ا

طور  ريكا بهگرديده پيش از آنكه دولت ام

شد  جام داده با خود را ان هدات  مؤثر تع

يران  به ا هاي متع ق  شود، دارايي صادر 

منتقل خواهد ( الف)برطبق مفاد بند  رعي 

 .گرديد

سپرده به( د) بق  وجوه و  كه برط هايي 

ايدددن موا قتنامددده در باندددك انگ ددديس 

نگاهداري شود، پس از انتقال آن به بانك 

نده اماني، عنوان نماي مركزي الجزاير به

اي معادل نرخ رايج در بازارهاي پول  بهره

. خارج از اياالت متحده تع ق خواهد گر ت

يران  و اين هاي ا جزو دارايي هره  نين ب چ

اين ( ب)و ( الف)مندرج در بندهاي  رعي 

 .محسوب خواهد شد 4بند 

د در تاريخ امضاي اين موا قتنامده 9

نك  به مه، با طرف موا قتنا هار  سي ه چ و

كزي به مر ير و  درال رزرو  منظور  الجزا

اجراي مفاد اين موا قتنامه قرارداد  ني 
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 .را با بانك انگ يس تهيه خواهند نمود

بين  درال  ني  قرارداد   مين  بق ه برط

رزرو و بانددك انگ دديس و بانددك مركددزي 

الجزايددر، بانددك  دددرال رزرو نيويددورك 

زيانها و مخارج وارده بر بانك انگ يس را 

بيني گرديدده  آن پيش 11بند شرحي كه در  به

 درال . است به بانك مزبور خواهد پرداخت

گوندده مب غددي از بانددك مركددزي  رزرو هيچ

عنوان مخارج و هزينه از بابت  الجزاير به

هد  مه دريا ت نخوا ين موا قتنا جراي ا ا

 .داشت

د اين موا قتنامده بال اصد ه پدس از 6

وسي ه هر چهار طرف و بعد از  امضاي آن به

كه ب كزي آن نك مر ير و  درال رزرو ا الجزا

ايددن  9قددرارداد  نددي را كدده در بنددد 

نك  با با ست  يده ا كر گرد مه ذ موا قتنا

جرا  بل ا شند، قا انگ يس  راهم آورده با

 .خواهد بود

تمددام مدددت  ددد ايددن موا قتنامدده در2

كتبي هر چهار طرف  اعتبارش  قط با موا قت

امضاكننده آن قابل اصالح و تجديدنظر و يا 

 .لغو و  سخ خواهد بود قابل

هيچ  قسمتي از ايدن موا قتنامده،  د1

ئًا نمي يا جز هر  كالً و  طال  عث اب ند با توا
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نوع مصونيتي باشد كه بانك مركزي الجزاير 

 .محق بر آن است

د يك نسخه از اين موا قتنامده، بده 5

يه  سوي ته بان  ران به ز بودن،  حض عم ي  م

 هر دو نسخه انگ يسي و  رانسوي. خواهد شد

 .بالسويه قابل ارزش و اعتبار خواهند بود

تواند در نسدخ  د اين موا قتنامه مي11

بور  گردد و هريك از نسخ مز متقابل امضا 

 .شود عنوان نسخه اص ي شناخته مي به

منظور گواهي، اين  امضاكنندگان زير به

 1595دي مداه  51موا قتنامه را در تداريخ 

 :اند امضا نموده( 1511ژانويه  21)

دولدددت ايددداالت   (امضا)ك مركزي ايران بان

 (امضا)متحده امريكا 

نك  درال   (امضا)بانك مركزي  الجزاير  با

 عنوان نماينده  رزرو نيويورك به

 (امضا)مالي اياالت متحده 

 ايوست الف 

كه   جوهي  طال و و شمش  هادار،  اورا  ب

قال  يورك انت نك  درال رزرو نيو به با

 :داده خواهد شد

هادار» نك بين اورا  ب مران  با الم  ي ع

 (ارزش اسمي)مي يون دالر  59: و توسعه

اونس طدالي خدال ،  246/136523152: شمش طال
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به  ندن  طالي ل شمش  نوع  خوب، از  يل  تحو

 در هزار و يا بهتر 559خالصيت 

 مي ياد دالر 51/1در حدود : وجوه نقد

 

 22) 1225دي متاه  22ترران ت بته تتاري  

 (1521ژانويه 

نب   يرات اينجا با تغي خود را  قت  موا 

زير در متن موا قتنامه اماني بين دولت 

نك  درال رزرو  كا، با حده امري ياالت مت ا

به يورك  ياالت  نيو مالي ا نده  عنوان نماي

به يران  كزي ا نك مر حده، با طرف  مت عنوان 

به ذي ير  كزي الجزا نك مر فع و با عنوان  ن

 :نمايم وسي ه تأييد مي نمايده اماني بدين

قسمت الف بعدد از  4پايان بند  د در1 

بارت  يه»ع بارت « ضميمه بيان جراي »ع و ا

توضيحات  ني و راهنماييهاي ناشي از آن، 

شود و جم ه زير كه آخرين  حذف مي« هر سه

ضا ه مي ست ا مذكور ا ند  : گردد جم ه در ب

منظور برطرف  متعهدين مصمم هستند كه به»

ساختن هرنوع مشك ي كه ممكن است در طول 

اجراي اين موا قتنامه پيش بيايد با  مدت

 .«حسن نيت عمل نمايند

( 2( )ب)قسددمت  4ددد در پايددان بنددد 2 

و اجدددراي توضددديحات  ندددي و »ك مدددات 
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 .شود حذف مي« راهنماييهاي ناشي از آن

 (امضا)بانك مركزي ايران 
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 ترتيبات فني

عنوان  بين بانك مركزي الجزاير به

 نمايناه اماني

نگليس و بانك و رئيس و يركت بانك ا

 فارال رپرو نيويورك

 عنوان نمايناه مالي اياالت مرحاه به

 1521ژانويه  52

 

كزي   نك مر بين با ني  بات   ين ترتي ا

عنوان  بعددد بدده كدده از ايددن به)الجزايددر 

ماني» نده ا شد«  نماي هد  نده خوا (  خوا

كزي  به نك مر ماني و با نده ا عنوان نماي

به)انگ يس  عد  به ب ين  عنوان  كه از ا

و بانك  درال ( خوانده خواهد شد« انكب»

عنوان نماينده مالي  رزرو نيويورك كه به

عنوان  بعد به كه از اين به)اياالت متحده 

شد«  درال رزرو» هد  نده خوا قد ( خوا منع

 .شده است

شدود  منصدوب مي« بانك»وسي ه  د بدين1 

هاي  ساير دارايي جوه و  طرف )تا و كه از 

ري خودش در  درال رزرو با مسئوليت انحصا

قال قع انت ست ( مو كن ا شده و مم سايي  شنا

منتقل گردد و همچنين « بانك»توسط وي به 

نين  عرف چ كه م هايي  جوه و دارايي ساير و
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ييهاي ديگري را كه باشد و دارا وجوهي مي

گاه به ند  ست هرچ كن ا نك در  مم سي ه با و

چنين حسابهايي نگاهداري و يا برطبق بند 

و )ذاري شددود گ ايددن ترتيبددات، سددرمايه 4

طور  تمددام ايددن وجددوه و داراييهددا بدده

سته به د ماني»عنوان  جمعي  جه ا نده « و خوا

سرمايه( شود مي هداري،  يع  نگ گذاري و توز

يد بق  تا موقعي. نما ماني برط جوه ا كه و

زيددر توزيددع گددردد، بانددك  2مفدداد بنددد 

نت به جوه  عنوان اما موده و و مل ن دار ع

شروح در  بات م بق ترتي ماني را برط ين ا ا

 .گذاري خواهد نمود سند سرمايه

حسابهاي زير را بده ندام « بانك»د 2 

 :نماينده اماني بازخواهد نمود

لف)  هادار ( ا سدود اروا  ب ساب م دو ح

عبددارت از حسدداب مسدددود اورا  بهددادار 

و حسدداب مسدددود اورا  بهددادار  1شددماره 

حسدددابهاي مسددددود اورا  ») 2شدددماره 

 (.«بهادار

به( ب)  ساب  قره ح كا،  سه   دالر امري

حسداب »، «1حساب دالر امريكدايي شدماره »

حسدداب دالر »و « 2دالر امريكددايي شددماره 

 .«5امريكايي شماره 

طال ( ج)  شمش  سدود  ساب م ساب »)يك ح ح
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كه از طرف  درال رزرو جهت  ؛ و وقتي(«شمس

واريز به چنين حسابها انتقال داده شود، 

حسدداب مسدددود اروا   اورا  بهددادار را به

هاي دالري را بده  ، سدپرده1شماره ار بهاد

و شمش طال را به حساب  1حساب دالري شماره 

مومي  صات ع مود و مشخ هد ن يز خوا شمس وار

وجوه و ساير داراييها را كه بدين ترتيب 

قل مي ماني  شود منت نده ا سترس نماي در د

 .تخواهد گذاش

د بانك امور زير را انجدام خواهدد 5 

 :داد

لف)  هادار ر( ا ين اورا  ب بق ا ا برط

عالً  مه   سدود اروا   قرارنا سابهاي م در ح

 .بهادار نگاهداري خواهد نمود

شددمش طددال را برطبددق مفدداد ايددن  (ب) 

هداري قرار شمش نگا ساب  عالً در ح مه   نا

 خواهد نمود؛ و

وجددوه را برطبددق مفدداد ايددن ( ج) 

به مه و  بديل  قرارنا نان از ت منظور اطمي

 آن بددده پدددول  عدددالً در حسدددابهاي دالري

 .نگاهداري خواهد نمود

باندك بدا درنظدر گدر تن ( الدف)د 4 

به صادقانه  شش  هد داد  شرايط، كو خرج خوا

تا وجوه حسابهاي دالري را به نرخ بازار 
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طرز  در بانكهايي به تشخي  خود بانك و به

سرمايه نك،  خود با شخي   حوه ت گذاري  و ن

عنوان بهره متع قه به  تكراري نمايد و به

سابها ين ح جوه ا عادل و غي م ي دالري مب 

.  هاي دريا ت شده پرداخت خواهد نمود بهره

مبددالغي  2معهددذا از حسدداب دالري شددماره 

ها و مخارج معقول از  معادل مبالغ هزينه

بابددت نگاهددداري و عم كددرد حسدداب دالري 

 .قابل برداشت خواهد بود 2شماره 

بت (  ب)  يدي از با هره عا قدار ب هر م

ب مسدددود اورا  بهددادار موجددود در حسددا

بدده حسدداب دالري  1اورا  بهددادار شددماره 

و هدر مقددار . واريز خواهد شدد 1شماره 

سدود اورا   ساب م بت ح يدي از با هره عا ب

 5به حسداب دالري شدماره  2بهادار شماره 

 .واريز خواهد گرديد

عنوان  د  بانك ك يه مبالغ عايدي به9 

ماني را  جوه ا سمت و هر ق بت  هره از با ب

به عالً  يب مربوطهمان ت   سپرده  رت جوه  به و

گذاري خواهددد  در حسددابهاي دالري سددرمايه

 .نمود

ع ت هر  گونه مسئوليتي به د بانك هيچ6 

يا  هادار و  كاهش در ارزش اورا  ب نوع 

عالً به كه   طال  به شمش  نك  سي ه با نام  و
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ترتيب در حسددابهاي  نماينددده امدداني بدده

مسدددود اورا  بهددادار و در حسدداب شددمش 

 .شود، نخواهد داشت نگاهداري مي

گوندده  همچنددين نماينددده امدداني هيچ 

به سئوليتي  كاهش در ارزش  م نوع  هر  ع ت 

نام  اورا  بهادار و يا شمش طال كه  عالً به

به آن به نك  سي ه با سابهاي  و ترتيب در ح

هداري  شمش نگا ساب  هادار و در ح سدود ب م

شت مي هد دا نده  به. شود، نخوا عالوه نماي

سار بت خ ماني از با شي از ا يان نا ت و ز

گذاري وجددوه نگاهددداري شددده در  سددرمايه

حسددابهاي دالري جهددت نماينددده امدداني 

گوندده مسددئوليتي نداشددته و نخواهددد  هيچ

 .پذير ت

عالوه نماينددده امدداني مسددئول  بدده  

ها و  پرداخددت هدديچ نددوع مخددارج و هزيندده

يا  درال  نك و  طرف با كه از  كارمزدي 

حت ا طه ت هايف مربو جام و ين رزرو در ان

قرارنامدده پدديش بيايددد نبددوده و مسددئول 

 .شناخته نخواهد شد

د بانك در انجام وهايفش تحت مفداد 2 

ياطي  حزم و احت نوع  هيچ  مه،  ين قرارنا ا

ين  به طر ين ا كي از  منظور طر دراي از ي

كار نخواهد برد و  قط مطابق  قرارنامه به
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هد  تار خوا ماني ر  نده ا ستورات نماي د

 .كرد

لف)  ك به( ا ستور  ه هيچشرط آن نه د گو

عي  ند  ر فاد ب حت م ير ( ب)قب ي ت در ز

دريا ددت نشددده باشددد، بدده محددض دريا ددت 

ين  ماني در ا نده ا ستورات الزم از نماي د

 1صورت دستور منددرج در بندد  مورد كه به

در زير خواهد بود، بانك بال اص ه وجوهي 

 1را كه در آن موقع در حساب دالري شماره 

هداري مي به نگا قال طر شود،  يل انت يق ذ

 :خواهد داد

دالر امريكا به  درال  5366231113111( 1) 

رزرو كه منحصرًا تابع دستور  درال رزرو 

 .خواهد بود

دالر امريكدددا بددده  ........13411( 2) 

 ؛ و 2حساب دالري شماره 

بقيه به بانك حساب بانك مركدزي ( 5) 

صرًا  شده و منح باز  نك  كه در با يران  ا

نك  ستور با هد تابع د يران خوا كزي ا مر

 .بود

شمش   هادار و  قال اورا  ب يز انت و ن

كه در آن موقع به ترتيب در حساب مسدود 

و در حسداب شدمش  1اورا  بهادار شدماره 

هداري مي كزي  نگا نك مر ساب با به ح شود، 
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ستور  تابع د صرًا  نك و منح يران در با ا

 .بانك مركزي ايران خواهد بود

ور قب ي گونه دست شرط آنكه هيچ به( ب) 

در  و  دريا ت ( الف)تحت مفاد بند  رعي 

به شد،  شده با ستورات از  ن محض دريا ت د

كه به مورد  ين  ماني در ا نده ا صورت  نماي

در زيدر خواهدد  1دستور منددرج در بندد 

به  ماني را  جوه ا ص ه و نك بال ا بود، با

حسدداب  دددرال رزرو و در بانددك انتقددال 

ستور با تابع د صرًا  كه منح هد داد  نك خوا

 درال رزرو خواهد بود، و ك يه حسابهايي 

ايددن قرارنامدده  قيددد  2را كدده در بنددد 

 .گرديده است خواهد بست

ستور ( ج)  جراي د پس از دريا ت و ا

وسي ه  باال به( الف)مندرجه در بند  رعي 

كه  هادار  جوه اورا  ب نه و نك، هرگو با

بانك  درال رزرو جهت واريز كردن بهر يك 

ايددن  2ه در بنددد از حسددابهاي قيددد شددد

استثناي حساب  قرارنامه دريا ت نمايد، به

، برطبق دسدتورات نمايندده 2دالري شماره 

در  1صورت دستور مندرج در بندد  اماني به

در بانك زير، به حساب بانك مركزي ايران 

تابع دستور  صرًا  شد كه منح واريز خواهد 

بانك مركزي ايران خواهد بود، و به حساب 
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و بده حسداب مسددود اورا   5دالري شماره 

نام نمايندده  در بانك به 2بهادار شماره 

 .اماني واريز خواهد گرديد

روز پددس از ايددن تدداريخ،  51حددداكثر  

نك  به با ستور الزم را  ماني د نده ا نماي

صادر خواهد نمود تا وجوه اورا  بهادار 

ظر  مورد ن نك  به با سابها را  ين ح در ا

كزي نك مر ساب با به ح ماني  نده ا  نماي

 .الجزاير انتقال دهد

ستورات ( د)  حض دريا ت د به م نك  با

الزم از نماينددده امدداني در ايددن مددورد 

مور  به ير، ا ند ز ندرج در ب ستور م صورت د

زير را به محض عم ي بودن انجام خواهد 

 :داد

 2انتقال از حسداب دالري شدماره (  1) 

بق  شده برط يين  به  درال رزرو مب غ تع

حصرًا تابع دستور دستورات قيد شده كه من

بود، به هد  كه در   درال رزرو خوا شرط آن

 2زمان مب غ كا ي در حسداب دالري شدماره 

 جهت چنين انتقالي باقي باشد؛ و يا

مانده وجوه در حساب  انتقال باقي( 2) 

به حساب بانك مركزي ايران  2دالري شماره 

نك  ستورات با تابع د صرًا  كه منح نك  در با

بو هد  يران خوا كزي ا ساب مر ستن ح د و ب
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 .2دالري شماره 

نماينددده امدداني حددق صدددور ( هددد) 

گونه دستوري به بانك را نخواهد داشت  هيچ

قيد شده اسدت، و  2جز آنچه كه در بند  به

بانك بدون هيچ نوع استفسار اضا ي م زم 

هرگونه دستوري كه در چارچوب  به اتكاي به

شد، خواهد بود، و هر نوع  اين بند مي با

طددرف بانددك برطبددق هرگوندده  انتقددال از

، 2دستورات صادره به بانك تحت مفاد بند 

عبارت از انجام وهيفه خوب از جانب بانك 

 .خواهد بود

منظور ارزشدديابي و  بدده( الددف)ددد 1 

ستورات  شتها و د صحت ياددا نان از  اطمي

نده  نك و نماي قاالت، با ها و انت پرداخت

امدداني رمددوز ت گرا ددي را بددين همددديگر 

د نمود؛ معهذا دستورات قيد مبادله خواهن

صورت  به(  ب) 2و ( الف) 2شده در بندهاي 

كي از دو  به ي صًا  ته و شخ صورت گر  بي  كت

 :مقصد زير ارسال خواهد گرديد

 يا به بانك و يا( 1) 

بدده معدداون رئدديس بانددك نددام و ( 2) 

 عنوان بانك در سفارت انگ يس در الجزاير

عي   ند  ر ندرج در ب شرح م به  ( ب)و 

ير،  شدز هد  گواهي خوا چه . صحت آن   چنان
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سؤال و  مورد  حان ت گرا ي  يك امت صحت 

ترديددد باشددد، بانددك و نماينددده امدداني 

قت مي به موا  كه  ند  صحت  كن يد  منظور تأي

وسي ه ت كس و يا هر  موضوع ارسال شده، به

كديگر  با ي تر  چه زود سبي هر سي ه منا و

 .تماس برقرار كنند

ي از بانك و نماينده اماني ليست( ب) 

يا  ضا و  به ام جاز  كه م صي  سامي اشخا ا

بي  ستور كت شت و د نوع ياددا هر  له  مباد

باشند كه تحت مفاد اين قرارنامه الزم و 

مديگر  سترس ه ست، در د شده ا جازه داده  ا

گونه اشخاص تعيين  قرار داده و امضاي اين

مود و  ند ن يد خواه شده را معر ي و تأي

دنظر گونه ليستها در موارد لزوم تجدي اين

شد ند  يه اين. خواه شتها و   ك  نه ياددا گو

صول  حض و به م نك  به با صادره  ستورات  د

بود به ند  جرا خواه بل ا نك قا سي ه با .  و

نين  باره چ قدام در به ا باري  نك اج با

گر  شت م هد دا ستوري نخوا يا د شت و  ياددا

به كه  بودن آن  آن صل  ضا و ا صحيح ام طرز 

يده و به يد گرد ين  تأي ندرج در ا صورت م

 .د ارسال شده باشدبن

 1غير از آنچه كه در ايدن بندد  د به5 

در  و  آمده است، هرگونه مشاوره ( الف)
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و يادداشتهاي كتبي و يا دستوراتي كه از 

طريق اين قرارنامه مجاز و الزم باشد به 

شاني ير ن ندرج در ز هاي م طه هاي  طر  مربو

 :آنها داده خواهد شد

 

 :به بانك به نشاني (1)

 كوچه ثردنيدل

 آاچ 1آر  2ندن اي سي   ل

 سامرست. ف. هد . د: به

 دريك. گ. ج

 مول. ب.و

 :به  درال رزرو به نشاني( 2)

 كوچه ليبرتي 55

 11149نيويورك، نيويورك 

 ديويد وي ي. ه: به

 جورج راين

 :به نماينده اماني به نشاني (5)

 ب وار زيغوت يوسف 1 

 الجزيره، الجزاير

 آقاي محمد باسخواد: به

 ائلآقاي بشير س

 آقاي موهاند كيرات

 آقاي الخضر بنوطاف

ددد  دددرال رزرو از بابددت هرگوندده 11
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نه سارت و هزي به خ ست  كن ا كه مم ع ت  اي 

امور انجام شده و يا انجام نشده برطبق 

طرف  مه از  ين قرارنا با ا طه  و در راب

نك  خت و با مت پردا يد، غرا پيش بيا نك  با

را از هرگوندده مسددئوليتي مصددون خواهددد 

 :ستثناي، به اداشت

اي كه  هر نوع خسارت و هزينه( الف) 

سهل جه  سوء نتي خود  انگاري و  مدي  ر تار ع

 بانك باشد، و

هرگوندده خسددارتي كدده ناشددي از ( ب) 

گذاري وجوهي باشد كه در حسابهاي  سرمايه

بدراي  5و شماره  2، شماره 1دالري شماره 

 .شود نماينده اماني نگاهداري مي

د خدود تواندد در عم كدر د باندك مي11

سبت ستور و  ن سند و د هر  شت و به  ياددا

كه به مايي  ماني  راهن نده ا سي ه نماي و

طريق  صددادر شددده و بدده 2برطبددق بنددد 

نه صحت  معقوال بودن و  صل  به ا قد  اي معت

مدارك به ين  بوده و ا ها  شخ  و  آن سي ه  و

يا اشخاص مناسب مسئول امضا و ارسال شده 

 .باشد، اعتماد نموده و محا ظت شود

انك از بابت هيچ عمل انجام شده د ب12

مگر و يا انجام نشده مسئول نخواهد بود 

انجام آن  آنكه انجام چنين عمل و يا عدم
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ر تار عمدي  انگاري و يا سوء در نتيجه سهل

 .از طرف خود بانك باشد

ند هيج ين ب فاد ا كه  م سارتي  نه خ گو

گذاري وجوه نگاهداري شده  ناشي از سرمايه

ماني نده ا سابهاي دالري  براي نماي در ح

 .گردد باشد، نمي

بانك به محض اينكده عم دي ( الف)د 15

باشد، بال اص ه پس از هر نوع تغييري در 

ها و بهره متع قه و  تتمه حسابها و سپرده

گانه كدده  يددا برداشددتهاي حسددابهاي شددش

وسي ه بانك براي نماينده اماني برطبق  به

ايدن قرارنامده بداز شدده،  2مفاد بندد 

نده  ماني را بهنماي كس مط ع  ا سي ه ت  و

 .خواهد نمود

نك به( ب)  ستي از  با كس، لي سي ه ت  و

سابهاي  يزي ح شتي و وار جوه بردا يه و ك 

به آن ( الف)گانه را كه در بند  رعي  شش

سال  به  درال رزرو ار ست،  شده ا شاره  ا

 .خواهد نمود

وسدي ه  د باندك و  ددرال رزرو بدين14

، يك بانك كنند كه نماينده اماني قبول مي

كزي مي موالً  مر هاي آن مع كه دارايي شد  با

محق به مصونيت كامل يك بانك مركزي تحت 

 1521مفاد قدانون مصدونيت دولتدي مدورخ 
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هدديچ مط بددي در ايددن . انگ سددتان اسددت

عنوان ابطال هيچ  قرارنامه كالً يا جزئًا به

نوع مصونيتي كه محق بر آن باشد، نخواهد 

 .بود

قرارنامه بانك د هيچ مط بي در اين 19

را م زم به تخ ف از قوانين انگ ستان و 

يددا هددر تصددميم دادگدداه تحددت كنتددرل آن 

مود هد ن نك بدين. نخوا يد  با سي ه تأي و

نمايددد كدده هدديچ يددك از مفدداد ايددن  مي

قرارنامدده بددرخالف قددوانين انگ سددتان 

 .باشد نمي

د مفاد اين قرارنامه قابل تعديل و 16

رسمي كه باشد جز از طريق سند  تغيير نمي

وسي ه و يا از طرف نماينده  عندال زوم به

اماني و بانك  درال رزرو تنظيم و امضا 

 .گردد

د اين قرارنامه در متون انگ يسي و 12

صورت  ما در  ست؛ ا شده ا شته  سوي نو  ران

وجود هرگونه تضاد و اختالف بين دو متن، 

 .متن انگ يسي آن ارجحيت خواهد داشت

ينجدا تحدت د قرارهاي قيد شده در ا11

قوانين انگ يس كنترل شده و برطبق همان 

 .قوانين قابل تعبير و تفسير خواهد بود
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 (1521ژانويه  52) 1225ماه  دي 22به تاري  

 (امضا)بانك مركزي الجزاير 

 (امضا)رئيس و شركت بانك انگ يس 

عنوان نماينده  بانك  درال رزرو نيويورك به

 (امضا)مالي اياالت متحده 
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15. Nothing herin shall require the Bank to violate the laws of 

England or any court order thereunder; the Bank confirms that 

none of the provisions of this Arrangement is in violation of 

the laws of England. 

16. The provision hereof may not be modified or changed 

except by  an  instrument in writing duly executed by or on 

behalf of the Escrow Agent, the Bank and the FED. 

17. This Agrrangement is written in English and French texts 

but, in the event of any conflict between the two texts, the 

English text shall prevail. 

18. The arrangements described herein shall be governed by 

and construed in accordance with the laws of England. 

 

Dated 20
th

 January 1981 

Banque Cetrale d'Algérie 

By Mohamed Bessekhouad 

Lakhoar Benouataf 

The Governor and Company of the Bank of England 

By C.W. McMahon 

D.H.F. Somerset 

Federal Reserve Bank of New York as fiscal agent of the 

United States by Ernest T. Patrikis 


