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درصهد  13بهه  19ژاپهن( از حهدود  غیر ازسهم صادرات به آسیا ) درصد و متقابلاً
 1113صهادراتی ایهران روی  ، سهم دو بهازار از نفهت1113در سال  رسید که نهایتاً

هها، در رغم همهۀ محهدودیت(. علهی1113درصد، برابهر گرهت )بانهک مرکهزی، 
(، تولید و صهادرات نفهت ایهران بهه خ.1113و  1114) م.1113و  1113های سال

 119تولید و برکه میلیون  413های پس از انقلاب یعنی بالاترین میزان خود در سال
بهه  ؛ یعنهیهای ارزی هم تقریباً دو برابر قبهلو درآمد میلیون برکه صادرات رسید

 ،یبانهک مرکهز یاقتصهاد یهایبررس اداره) میلیارد دلار بالغ گردید 33و  33ارقام 
1111-1111). 
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ازجملهه  ؛های آسیاییکرورافزایش تولید و روند روزافزون صادرات نفت ایران به 
گیری قیمت نفت و بالا رفتن چرهمگیر (، همراه با او Eneken, 2012چین و هند )

کهه تنهها راه مؤثرسهازی  کهرد متحهده را مصهمم، ایالاتاز آن ههای حاصهلدرآمد
 هجامعه ۀها و منع دستیابی ایران به ایهن منهابع ارزی، مرهارکت همهه جانبهتحریم
مرارکتی که نیاز به یک دلیهل قهانع کننهده داشهت و ت؛ اقدام اسالمللی در این بین

را اسهتدلال لهازم  ،1111آگوسهت  14ای ایهران در های هسهتهآشکار شدن فعالیت
آژانهس »ای ایهران بها سهال مهذاکرات هسهته چههارطهی  سهاخت.برای آن فراهم 

نمهایی رگتا بها بهز تلاخ کردهای بزرگ، آمریکا و قدرت 1«المللی انرژی اتمیبین
المللهی، موضهوع را بهه ای ایران و نراندن آن در حد تهدیهد بینهای هستهفعالیت

 1شورای امنیت سازمان ملل متحد بکراند. ارجهاع پرونهده بهه شهورای امنیهت در 
المللی و قبولاندن ضهرورت مقابلهه بها ایهن ، همراه ساختن جامعه بین1113مارس 
قطع منابع مالی و ارزی، مهوفقیتی بهود کهه  ازجمله ؛از طرق مختلف )ایران( کرور

مصوباتی که در کنهار  ؛شورا گام به گام تبیین و اجرا شدند های متوالیِطی قطعنامه
 گونه داشتند.متحده نقری تکمیلی و حمایتایالات ۀجانبهای یکتحریم

ولهای شهورای امنیهت )ج «1313»بعد از بیانیه رئیس و قطعنامهه هرهدارآمیز 
ههای ، محهدودیت1111یعنهی تها مهارس  ،ونهیملفاصله حدود یک سا (، در1113
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