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معرفی کتاب
z

zگزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر

z zساختار و تأثیر تحریمها در حوزههای نفتی ،مالی و بانکی،
پتروشیمی ،هواپیمایی ،خودروسازی ،کشتیرانی ،کاالهای
اساسی و فلزات گرانبها
z zکارنامهی تفصیلی و مستند توافق ژنو و مسیر مذاکرات در زمینهی
رفع تحریمها
z zمفاد ،اهمیت و علل وضع قوانین تحریمی آمریکا ،اروپا و شورای
امنیت
z

zکاری از اندیشکدهی صدق

این کتاب کدام خأل را پر کرده است؟
موضـوع تحریمهـا و راه صحیـح مواجهـه بـا آنهـا را شـاید بتـوان مهمتریـن مسـئلهی مطـرح در فضـای عمومـی ایـن سـالهای کشـور
دانسـت .ایـران اسلامی هماکنـون در حـال گذرانـدن تجربـهای تاریخـی پیرامـون میـزان کارایـی و موفقیـت عملـی مسـیر رفـع تحریـم از
طریـق مذاکره اسـت.
ایـن کتـاب قصـد دارد با فراهم کردن شـناخت نسـبت بـه واقعیات موجود و جزئیـات تعیینکننـده در حوزهی تحریمها ،و آشـنا کردن
خوانندگان با طراحیهای پیچیدهی حقوقی ،سیاسـی ،اقتصادی تحریمکنندگان در میز مذاکره و در میدان عمل ،و نیز واکاوی دقیق
تجربـهی توافـق ژنو در رفع تحریمها ،سرنوشـت مسـیر رفع تحریـم با مذاکره را به طرز ملموس و دقیقی روشـن نماید.
رهبر عزیز انقالب پیش از این در فرصتهای مختلف به این واقعیت اشاره کرده بودند که تحریمها با مذاکره برداشته نمیشود:
تحریمهـا بـا مذاکره برداشـته نخواهد شـد؛ این را من به شـما عرض بکنم .هـدف تحریمها چیز دیگری اسـت .هدف تحریمها
خسـته کردن ملت ایران اسـت ،جدا کردن ملت ایران از نظام اسلامی اسـت 28( .بهمن )91
عـدهای ایـن جـور وانمـود میکردنـد که اگر بـا آمریکاییهـا دور میز مذاکره بنشـینیم ،بسـیاری از مشـکالت حل میشـود .البته ما
میدانسـتیم ایـن جـور نیسـت ،امـا قضایای یک سـال اخیر بـرای چندمین بـار این واقعیـت را اثبات کـرد ...هیچ گونـه فایدهای
عایـد نشـد ...ایـن ارتبـاط یـک سـاله گشایشـی در کارهـا ایجـاد نکـرد ...و مذا کـره در زمینـهی تحریـم هـم ،فایـدهای نداشـته
اسـت 22( ...مـرداد )93
انتشـار این کتاب در شـرایطی اسـت که با وجود سـابقهی سی و چند سالهی تحریمهای کشـورمان ،تا کنون پژوهشی جامع پیرامون
سـاختار و تأثیرات عملی تحریمها در حوزههای مختلف اقتصادی منتشـر نشـده بود .این کتاب حقایقی مهم از تحریمها و میزان تأثیر
آنها را نشـان میدهد که تا کنون مطرح نشـده و حتی در موارد حساسـی آن حقایق وارونه جلوه داده شـده اسـت.
همچنیـن بـا وجـود اجـرای توافـق ژنو به مدت بیـش از یک و سـال نیم ،هیچ گزارش مسـتندی از میـزان تحقق تعهـدات طرف مقابل
و تأثیـر ایـن توافـق در کاهـش تحریمهـا -یعنـی هـدف اصلـی ایـران از ورود بـه مذا کـرات -وجـود نـدارد .ایـن در حالیسـت کـه بـه اذعـان
مسـئولین ایرانی و آمریکایی ،در زمینه رفع تحریمها ،توافق ژنو مدل واقعی توافق نهایی (برجام) اسـت .اکنون که برجام در حال اجرا
اسـت ،الزم اسـت بـا تجربـه اجـرای توافق ژنو آشـنا شـویم و آن را مد نظر قـرار دهیم.
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این کتاب به چه مباحثی میپردازد؟
بخـش اول ایـن کتـاب کـه شـامل  9فصـل اسـت ،بـه سـاختار تحریمهـای اقتصـادی کشـورمان در حوزههـای اصلـی ،یعنـی
حوزههـای مالی-بانکـی ،نفتـی ،کاالهای اساسـی ،پتروشـیمی ،خودروسـازی ،هواپیمایـی ،کشـتیرانی ،و فلزات گرانبهـا پرداخته،
مختلف اعمالشـده ،سـابقه ،اهمیـت ،و تأثیرات عملی آنهـا را مورد
تحریمی
و در هـر حـوزه ،علاوه بـر احصاء و دسـتهبندی قوانیـن
ِ
ِ
بررسـی قـرار داده ،و برخـی راهکارهای فعالین اقتصادی و مسـئولین حوزهی مربوطه برای بیاثر نمـودن آن تحریمها را ذکر نموده
است.
همچنیـن در هـر یـک از حوزههـای تحریمـی مذکـور ،تعهـدی کـه در توافـق ژنو از طـرف گروه  5+1به کشـورمان داده شـده بـود و میزان
فایـدهی واقعـی آن ،با بررسـی مسـائل زیر ،مـورد واکاوی موشـکافانه قرار گرفته اسـت:
z

zمعنا ،محدوده و اهمیت دقیق تعهد ذکر شده در متن توافق و نسبت آن با تحریمهای اصلی آن حوزه

z

zتوافقـات صـورت گرفتـه پیرامـون جزئیـات و نحـوهی اجـرای آن تعهـد (بـا اسـتفاده از اسـناد مختلـف مربـوط بـه توافـق ژنـو و
مذا کـرات اجرایـی پـس از آن)

z

عملی صورت گرفته بعد از اجرای توافق ،و میزان عملی شدن تعهدات 5+1
zوقایع و
ِ
اقدامات ِ

z

zمیزان تغییر واقعی در وضعیت تحریمهای آن حوزه ،نسبت به قبل از توافق ژنو

z

zاظهارات دستاندرکاران آن حوزهی اقتصادی پیرامون میزان فایدهی عملی امتیاز دریافت شده از 5+1

z

zموانـع موجـود بـر سـر راه مفیـد واقـع شـدن امتیـاز دریافتـی کشـور از  5+1در آن حـوزه ،و طراحیهای قانونـی و اجرایی گسـتردهی
طـرف مقابل در ایـن زمینه

در بخش دوم کتاب ،نقشـهی تحریمهای صورت گرفته علیه کشـورمان از ابتدای انقالب تا کنون تبیین گردیده اسـت .این بخش
ابتـدا در سـه فصـل ،بـه قوانیـن تحریمـی وضـع شـده علیـه کشـورمان توسـط آمریـکا ،اتحادیـه اروپـا و شـورای امنیـت میپـردازد .اهداف،
مفـاد ،سـیر تاریخـی ،ویژگیهـا ،علل وضع ،میزان اهمیت ،و شـرایط لغو این تحریمها ،و ارتباط این سـه مجموعـه تحریم با یکدیگر ،در
ایـن سـه فصـل مـرور شـدهاند .فصل چهـارم از بخش دوم کتـاب ،این موضـوع را مـورد واکاوی قرار میدهد کـه کدام یـک از تحریمهای
مذکور« ،مرتبط با هسـتهای» هسـتند.
در واقـع بخـش دوم کتـاب ،تمرکـزی حقوقـی بـر قوانیـن تحریـم صـورت گرفتـه اسـت ،تـا مکمـل بخـش اول کتـاب باشـد کـه تمرکـزی
اقتصـادی بـر وضعیـت تحریمهـا در صحنـهی عمـل دارد.
بخـش آخـر کتـاب نیـز حـاوی پنج ضمیمه اسـت .این ضمائم عبارتاند از« :جدول اسـناد رسـمی منتشـر شـده توافق ژنو» (غیر از سـند
 4صفحـهای منتشـر شـده از توافـق ژنـو 10 ،سـند دیگـر مرتبـط بـا آن معرفـی گردیده اسـت کـه در فضای رسـانهای اصلا دیده نشـدهاند)،
«ترجمـهی رسـمی وزارت خارجـه از برنامـهی مشـترک اقـدام بـه همـراه اشـکاالت آن»« ،فهرسـت تعهـدات ایـران در توافـق ژنـو و وضعیت
اجـرای آنهـا»« ،جـدول تطبیقـی مرکـز تحقیقـات کنگـره آمریـکا از تحریمهـای ایـران» (کـه در آن بـه صورتـی فشـرده تحریمهـای آمریـکا،
اروپـا ،شـورای امنیـت و سـایر کشـورها علیـه ایـران بـه تفکیـک حوزههـای مختلف مورد مقایسـه قـرار گرفتـه اسـت)« ،گـزارش تصویری از
صفحـات اول روزنامههـای کشـور در ایـام پس از توافق ژنو» (که فضاسـازی گسـتردهی رسـانهها بـرای القای موفقیت مسـیر مذا کرات در
رفـع تحریمهـا را ثبت کرده اسـت).

معرفی کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»

این کتاب چگونه تألیف شده است؟
پژوهـش گروهی گسـترده در حوزهی تحریمهـا و واقعیات سیاسـی و اقتصادی پیرامـون آنها تهیه و تنظیم شـده ،و در
ایـن کتـاب بـا
ِ
این پژوهشها ،به تناسـب نیازهای موجود در بخشهای مختلف ،از منابع گوناگونی اسـتفاده گردیده اسـت؛ به طوری که در هر یک
از  13فصل اصلی کتاب ،به طور میانگین بیش از  130سـند مورد اسـتفاده و اسـتناد قرار گرفته اسـت.
در تهیـهی ایـن کتـاب ،تلاش زیـادی شـده کـه مطالـب تـا جـای ممکـن موجـز و فشـرده نوشـته شـوند ،و بـا وجـود تعداد بـاالی اسـناد و
منابـع اسـتفاده شـده در هـر فصـل ،بـا انتخـاب بخشهـای کوچـک و مهـم آنهـا ،مطالـب بـه صـورت «خالصـه گـزارش » تهیـه گردنـد ،و تا
جـای ممکـن حجـم هـر گـزارش کاهـش یابد.
منابعی که در پژوهشهای این کتاب مورد استفاده قرار گرفتهاند ،در یک دستهبندی کلی عبارتاند از:
z

zپژوهشهـای منتشـر شـده پیرامـون تحریمهـای ایـران توسـط اندیشـکدههای معتبـر جهانـی (اندیشـکدههایی ماننـد گـروه
بینالمللـی بحـران ،شـورای روابـط خارجـی ،بنیـاد دفـاع از دموکراسـی ،مرکـز بلفـر دانشـگاه هـاروارد ،مرکـز ویلسـون و)...

z

zاسـناد رسـمی منتشـر شـده در ارتباط با تحریمها و توافقات پیرامون آنها (اسـناد سـازمان ملل متحد ،قوانین کنگر ه و دسـتورات
اجرایـی رئیـس جمهور آمریکا ،ویرایشهای مختلف قوانین اتحادیهی اروپا ،اسـناد دادگاههای اروپا ،اسـناد وزارت خزانهداری
انگلیـس ،اسـناد نهادهای تخصصی بینالمللـی مانند ایکائو و)...

z

zاظهارات و مواضع رسمی مسئولین داخلی و خارجی

z

zآمارهـا و اطالعـات رسـمی منتشـر شـده توسـط سـازمانها و نهادهـای داخلـی (ماننـد بانـک مرکـزی ،گمـرک و اتـاق بازرگانـی) و
سـازمانها و نهادهـای خارجـی (مانند اداره انـرژی آمریکا ،آژانـس بینالمللی انرژی ،مرکز آمار کشـورهای مختلـف ،گزارشهای
مالـی بنگاههـای بـزرگ اقتصـادی جهـان ماننـد بوئینگ و رنـو و)...

z

zگزارشهـای تحلیلـی پایگاههـای تخصصی داخلی و خارجی حوزههـای مختلف اقتصادی (اعم از پایگاههـای بینالمللی مانند
اویل پرایس ،اینشـورنس ژورنال ،و پایگاههای تخصصی حوزههای خودرو ،نفت ،پتروشـیمی ،کشـتیرانی ،طال و)...

z

zاخبـار انعکاسنیافتـه در کشـور و گزارشهـای تحلیلـی رسـانههای معتبـر خارجـی (ماننـد فایننشـال تایمـز ،والاسـتریت ژورنـال،
رویتـرز ،بلومبـرگ ،کریسـتین سـاینس مانیتـور ،واشـنگتن پسـت ،نیـو ریپابلیک ،راشـا تـودی و)...

z

zمطالـب منتشـر شـده توسـط وکال و موسسـات حقوقی فعـال در حـوزهی تحریمهـا (وکالی طرفهـای ایرانی در دعـاوی مرتبط با
تحریم ،موسسـهی اسـتپتو ،گـروه حقوقی وولکـوف و)...

z

zاطالعات به دست آمده از فعالین اقتصادی در حوزههای مختلف و دستاندرکاران درگیر با تحریمها در صحنهی عمل.

z

zجلسـات مختلـف بـا کارشناسـان و پژوهشـگران حـوزهی تحریـم ،و نیـز مسـئولین درگیـر با ایـن حـوزه در دولت و مجلس شـورای
اسالمی.

ً
متن کامل تمامی اسـناد و منابع اسـتفاده شـده در فصلهای مختلف کتاب (که مجموعا بالغ بر  1350سـند و منبع مختلف میشوند)
در وبسایت این کتاب به نشانی  www.gozaresh-nakhande.irقرار گرفته است.
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چرا باید این کتاب را خواند؟
ایـن کتـاب بـرای اولین بار سـاختار ،تأثیر ،دسـتهبندی و قوانین تحریمی را بـه تفکیک  8حوزهی مهم صنعتی و تجاری بررسـی کرده
و در پی آن حقایق مهمی از واقعیات تحریمی را آشـکار نموده اسـت که میتواند تصویری واقعی و به دور از القائات سیاسـی و رسـانهای
از میـزان نیـاز بـه ورود بـه مذا کـره و دسـتیابی بـه توافق با غرب ترسـیم نماید .مسـائلی چون رونـد واقعی تأثیـر تحریمها بـر فروش نفت
خام ،تاریخچه و علت خروج شـرکتهای خودروسـاز جهانی از ایران پیش از وضع قوانین تحریم ،سـاختار چند الیهی تحریمهای مالی
و بانکـی ،امکانپذیـری تحریـم طال و فلزات گرانبها ،موارد مسـتثنا از تحریم و...
ایـن کتـاب هرچنـد به بررسـی وضعیت کلـی تحریمها و کارنامـهی توافق ژنو در رفع تحریمها پرداخته اسـت ،اما ادعای روشـن کردن
سرنوشـت این مسـیر در آینده را دارد؛ این ادعا از آن روسـت که از نظر مؤلفین کتاب ،تداوم این مسـیر در حال و آینده ،با همان جزئیات
تعیینکننـده و قواعـد و روالهـای قبل صورت میپذیرد ،و در واقع توافق ژنو را میتوان «مدل واقعی» برجام (با همان ادعاها ،با همان
مشـکالت اجرایی ،و با همان سرنوشـت) دانسـت .جالب این جاسـت که مسـئوالن ایرانی و آمریکایی نیز بر این ادعا صحه گذاشـتهاند.
برای مثال دیوید کوهن ،مسـئول مسـتقیم تحریمها و معـاون وزارت خزانهداری آمریکا میگوید:
در برنامـهی مشـترک اقـدام مـا برخـی از تحریمهـا را تعلیـق کردیـم و تحریمهای اصلـی را ادامه دادیـم .همین مدل بـرای توافق
جامـع انجـام خواهـد شـد .تحریمهـا تکه تکه نمیشـود و معمـاری تحریمها دچار فروپاشـی نخواهد شـد.
ازسـوی دیگـر نشـانههایی کـه پیرامـون اجرای برجام پدیدار شـده اسـت نیز ثابـت میکند که همـان روال توافق ژنو در حال طی شـدن
اسـت؛ مـواردی ماننـد عـدم ورود جدی شـرکتهای بزرگ به دلیل باقـی ماندن زنجیره تحریمهـای بانکی ،وجود فضای روانی سـنگین
تحریمهـا کـه مانع همکاری شـرکتها و بانکها میشـود ،مشـکالت ناشـی از تعلیـق تحریمها (لغو نشـدن آنها) و...
خواننـده بـا مطالعـهی ایـن کتـاب و همـراه شـدن بـا داسـتان پرماجـرای تحریمهـا ،بـه صـورت تدریجـی ،نسـبت بـه واقعیـات موجـود
پیرامـون تحریمهـا و تحریمکننـدگان ،مذا کـرات و توافقـات ،و مشـکالت و راه حلهـا ،درکـی عمیـق پیـدا میکنـد.
شـناخت دقیـق طراحیهـای پیچیـدهای کـه متـن امتیـازات را بـه گونـهای تنظیـم میکننـد کـه نتواننـد فایدهی عملی داشـته باشـند،
یشـوند و همـان امتیـازات انـدک اخـذ شـده را نیـز خنثـی میکننـد ،نظـام چندالیـه و
جزئیـات و قیـودی کـه در مذا کـرات اجرایـی اضافـه م 
زنجیـرهای تحریمهـا کـه رفـع برخـی تحریمهـا بـدون رفع برخـی تحریمهـای دیگـر را بیفایده میکند ،فشـارهای سیاسـی که به مسـائل
حقوقـی سـایه میافکننـد و توافقـات را در عمـل بیاثـر میکنند ،فضای روانی سـنگین برای حفـظ تحریمها که امتیازات داده شـده را نیز
خنثی میکند و دیگر روالهایی که در آینده نیز تکرارشـدنیاند ،نگاه خواننده نسـبت به مذاکرات برای رفع تحریم را وسـعت بخشـیده،
و موجب میشـود شـناخت عمیقتری راجع به ماهیت پیچیده نظام اسـتکبار پیدا کند .همچنین با توجه به لزوم رصد انجام تعهدات
طرف مقابل در برجام ضروری اسـت نسـبت به ابعاد مختلف تجربه توافق ژنو شـناخت کافی داشته و آن را در مدت اجرای برجام پیش
روی خود قـرار دهیم.
از طـرف دیگـر ،تبییـن مـوارد فـوق ،در واقـع ترویـج فرهنـگ اقتصـاد مقاومتی اسـت که رهبـر عزیز انقلاب بارها بـر آن به عنـوان یکی از
ملزومـات تحقـق اقتصـاد مقاومتـی تاکیـد کردهانـد .از جملـه ،ایشـان در دیـدار مسـئولین نظام در تیرمـاه  94بیان داشـتند:
دائمی فرهنگ متناسـب با اقتصاد مقاومتی هم الزم اسـت؛ [از جانب] همه ،هم صداوسـیما ،هم مسـئولین مطبوعات و
ترویج
ِ
رسـانهها ،هم مسـئولین دولتی ،مسـئولین ّقوهی ّ
مقننهّ ،
ائمهی جمعهی سراسـر کشـور و هر کسـی که منبری دارد و میتواند با
مردم حرف بزند.
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