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 چکیده
 صدور بحران به توانمی جمله آن از که کرد سپری را متعددی هایبحران ،تحمیلی جنگ دوران در ایران
 تنزل برای تکاپو و ایران نفت صادرات از جلوگیری در متحدانش و عراق بعث رژیم هایتالش و نفت
 منزله به خارک جزیره در ایران نفت صادرات سیساتتأ تمرکزگرایی ،راستا این در .کرد اشاره مالی منابع
 صفر به پی در موضوع همین به عنایت با نیز عراق و رفتمی شمار به جنگ این در ایران پذیریبآس نقطه

 ایهنگامه در ایران کشاندن مذاکره میز پای به و ارزی منابع کاهش .بود کشور ارزی درآمد منبع رسانیدن
 سیساتتأ به مکرر التحم در عراق اهداف جمله از، نداشت دیپلماتیک زنیچانه قدرت گونههیچ ایران که

 صدور بحران توانست ایران نحوی چه به :است این تحقیق اصلی السؤ ترتیب بدین. بود خارک جزیره
 روش از گیریبهره با ندسته درصدد نویسندگان؟ دکن مهار و سپری عراق و ایران جنگ در را خود نفت

. دنده قرار تحلیل مورد را قدسم دفاع دوران در ایران یتنف صدور بحران مدیریت ،تحلیلی-توصیفی
 و متخصصان ابتکارات و مردم پشتوانۀ به کشور پایه بلند مقامات که دارد این از نشان پژوهش هاییافته

 نفت صدور مراکز از زداییانبوه و تمرکززدایی طریق از را بحران این نیز تدبیر با، مسلح قوای فداکاری نیز
 بحران شده ایجاده هایصدمه پیامدهای با مقابله برای را عواملی جموعهم آنان واقع در .کردند مهار ایران

 پذیریآسیب کاهش با همزمان تا بودند کرده طراحی آن منفی عواقب تخفیف و ایران نفت صادرات
 ایران کردن وادار برای عراق بعث رژیم تمهیدات و امکانات و یابد فزونی یابنده رشد هایظرفیت، فزاینده

 برای را مقابل طرف فشارهای، بحران مدیریت ترتیب بدین. دشون اثربی نظر مورد وضع و شرایط قبول به
 .کرد فراهم عادی به را بحرانی و اضطراری وضعیت از گذار زمینۀ و خنثی قدرت اعمال

 

 .نفتی سیساتتأ، تمرکززدایی، تمرکزگرایی، بحران مدیریت، بحران:  :هاواژه کلید
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 مقدمه
 زیرا کرد؛می دشوار عراق و ایران جنگ دوران در را کشور شرایط ،نفت به ایران ابستهو اقتصاد
 بازارهای به صادرات برای نفتی سیساتتأ امنیت مینتأ به منوط دولت درآمدهای اعظم بخش
 دوره در سیستأ بدو همان در که ایران نفتی صدور مراکز ساختار ،دیگر سوی از .بود جهانی
 . کردمی پذیرآسیب را ایران حیاتی شریان بود، شده بنا متمرکز ورتصهب دوم پهلوی

 کهاین تا رسید،نمی نظر به ضروری چندان تحمیلی جنگ آغاز از پیش تا ساختار این تغییر
 پیش از بیش خارک، در سیساتتأ این به عراق روزانه حمالت تقریباً و جنگ شروع با

 یک جای به که دادمی ترجیح عراق رژیم در عین حال، .کرد تغییر این لزوم متوجه را مسئوالن
 پایبندی هرگونه فاقد و گسیخته افسار و «کثیف جنگی» ایران، با شرافتمندانه و «تمیز جنگ»
 هوایی خطوط تهدید شیمیایی، هایسالح کاربرد مسکونی، مناطق به حمله با را اصول به

  .کند دنبال نفتی سیساتتأ به ملهح و هاکشنفت و تجاری هایکشتی زدن مسافربری،
 هایکنوانسیون نقض با نداشت، را ایران رزمندگان با مقابله توان زمینی رزم در که عراق

 ایران نفتی هایپایانه به حمله و هاکشنفت جنگ شهرها، جنگ اندازیراه با ویژهبه المللیبین
 آغازین مراحل ءجز به که است الیح در این. داشت را ایران با جنگ در برتری جبران در سعی
 موازنه تدریجبه ایران بود، همراه آمریکا مستقیم مداخله با که جنگ پایانی دوران نیز و جنگ
 رژیم موضوع این. بود کرده تثبیت جنگ در را خود برتری و داده تغییر خود نفع به را قدرت
 در که را ایران نفتی سیساتتأ کثیف، جنگ رویکرد به اتکا با که کردمی ترغیب را عراق بعث

 .دهد قرار حمله مورد بود، شده متمرکز خارک جزیره
 امنیت رفته رفته عراق تهاجمات. بود بحران ظهور هاینشانه نخست، ۀوهل در امر این

 به عراق هوایی نیروی تسلیح با که ایگونه به انداخت، مخاطره به را کشور نفت صادرات
-رادار هایسیستم و پیشرفته زمین به هوا هایموشک نیز و نسویفرا ،روسی مدرن هایسالح

 در ایران هایمحدودیت بر کند، اثربی را خارک هوایی قدرتمند پدافند توانستمی که گریز
 وضعیت .زدمی برهم را ایران نفت صادرات سیستم تعادل امور این. شدمی افزوده نفت صدور
 .کردمی گوشزد را ایران نفت صدور رکزمتم ساختار در تحول ضرورت آمده پیش

 توانست ایران نحوی چه به :که است این تحقیق اصلی الؤبا توجه به توضیحات فوق، س
 ال،ؤس این به پاسخ برای د؟کن مهار و سپری عراق و ایران جنگ در را خود نفت صدور بحران
 در آمریکا مستقیم همداخل از پیش تا، که شودمی تنظیم گونهاین پژوهش این اصلی فرضیه



   79................................................................................عراق  ...... و ایران جنگ دوران در ایران نفت صدور بحران مدیریت
 

 فرعی بیراتد از ایمجموعه نیز و نفت صدور مراکز از تمرکززدایی با ایران تحمیلی، جنگ اواخر
 تصادرا بحران توانست( هرمز تنگه بستن به تهدید و ایران نفت صدور ریسک کاهش) دیگر
 .دکن برطرف را ایران نفت

 نفتی سیساتتأ اهمیت» ذکر از پس تحقیق الؤس به پاسخگویی برای حاضر ۀمقال       
 نفتی سیساتتأ به حمله در عراق اهداف» ،«ایران نفت صدور منابع در تمرکزگرایی و خارک
 جنگ آغاز با خارک به حمله در مدرن فوق شوندههدایت هایسالح به عراق تجهیز» ،«ایران

 پردازدمی« ایران نفتی مراکز و سیساتتأ  کردن متنوع هایشیوه و تمرکززدایی» به ،«تحمیلی
 .دهدمی قرار ییدتأ و آزمون موردرا  تحقیق فرضیه وسیله بدین و

 

 پژوهش پیشینه -1

 در عراق و ایران جنگ طول در نفتی سیساتتأ و مراکز وضعیت درخصوص هاهداد و اطالعات
 سپاه و ایران اسالمی جمهوری ارتش مقدس دفاع تحقیقاتی و اسنادی مراکز به مربوط آثار

 حیث از پاسداران انقالب اسالمی سپاه منابع البته. است شده ذکر اسالمی انقالب انپاسدر
 . رسندمی نظر به ترقوی «تحلیل» و «رویدادها»

 در تحریر رشته به سپاه توسط که عراق و ایران جنگ روزشمارهای مجلدات ،میان این در
 هاییباکت سایر همچنین. تاس موضوع این در مخاطبان برای بهاییگران مجموعه است، آمده
 به اند،کرده دنبال خاص موضوعی با را جنگ از برهه هر سپاه، به وابسته مراکز توسط که

-هب هاداده و اطالعات این لیکن اند،پرداخته تحمیلی جنگ دوران در نفتی سیساتتأ وضعیت
 .است وگریختهجست و پراکنده صورت

 ایران، جمله از کشوری هر در هاداده و طالعاتا این از بخشی البته باید در نظر داشت
 همراه هاییمحدودیت با موضوع این در تحقیق لذا رود،می شماربه کشور اسرار جزء و سِرّی
 و اسناد مرکز از شده گردآوری مطالب به اتکا با حاضر تحقیق هاییافته وجود، این با .است

 در امام نمایندگی سیاسی دفتر هایبولتن همجموع نیز و سپاه به وابسته مقدس دفاع مطالعات
 کشیده تصویر به خوبی به را مربوطه تاریخی رویدادهای و وقایع اصل کتب، سایر نیز و سپاه
 .است
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 نظری چارچوب -2
 اند؛بیگانه گیچهره یک و بساطت با کامالً و اندگوناگون و پیچیده بسیار یهایپدیده ،هابحران
 را استراتژیک منافع و کنندمی تخریب سریع حال،در عین و یابندمی اشاعه و حادث سریع
  (11: 1973 تاجیک،) .ندکنمی تهدید

 بحران، .مزمن حالت یک تا است آنی و اضطراری وضعیت یک بیشتر بحران،»
 رشد پتانسیل و فزاینده پذیریآسیب از خطیر ایدوره و است عطف نقطه یک

 یا جامعه فرد، از اعم) ارگانیسم هر برای خطیری عطف نقطه بحران، .است یابنده
 «.است جدید شرایط با انطباق برای یک هر آمادگی و توانایی به توجه با( سیستم

 (22: 1931 محمدی،)

 بحران، همچنین .است علمی معنایی یافتن پی در که است عامیانه اصطالحی ،بحران
 به نظام ارکان فرایند در را وحشتناکی شتاب که آوردمی وجود به تعادل در شدیدی اختالل
  (22: 1973 تاجیک،). زندمی برهم را نظام عناصر بین هماهنگی و دارد همراه
 از قسمتی یا اصلی سیستم نظم که گرددمی اطالق وضعیتی به بحران سیستمی، منظر از

 دیدگاه این از دیگر، بیان به .زندمی برهم را آن پایداری و کرده مختل را (فرعی سیستم) آن
 در را نیروها تعادل و گردیده حادث سرعت به که وقایع و حوادث دسته یک از عبارت بحران
 امکان و شانس و زده برهم (متوسط) متعارف حد از بیشتر فرعی، هایسیستم یا کلی سیستم
  (21: 1973 تاجیک،) .دهدمی افزایش سیستم در را تخاصم تشدید
 در عمده بازیگران منفعت که شودمی تعریف سیستم یک «ِبیماری» مثابه به بحران واقع در

 همچنین (12: 1973 تاجیک،) .بازگردانند خود عادی حالت به را( سیستم) آن که است آن
 صحنه، در بازیگران و نخبگان مردان،دولت آن رهگذر از که است هنری ،«بحران مدیریت»

  .گذارندمی نمایش  به غیابشان و حضور در را خودة کنندتعیین نقش
-جست در زمانی چه که است مهم این درک و فهم هنربحران  مدیریت ،بیانی دیگر به

 بحران، ۀعرص که جاآن از واقع در .جوییم دوری آن از زمانی چه و باشیم بحران یک جویو
 دانمردولت رهگذر این از است، آنان آزماییفن و هنرنمایی و نخبگان هوشمندانه بازی عرصه

 نمایش به را خود کنندهتعیین نقش بحران، مهار و تدبیر برای الزم ظرفیت ایجاد با صحنه، در
-می باز عادی حالت به بیماری مثابه به حالتی از را سیستم بحران، مدیریت با و گذارندمی

 . ندکنمی پاسداری کشور منافع از خسارت مهار از گیریبهره با و گردانند
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 همچنین. است برخورد و مواجهه نوع هر آمیزصلح حل معادل بحران یریتمد اساس براین
-17: 1973تاجیک،) .آیدمی شمار به مواجهه و چالش یک در پیروزی مثابهبه بحران مدیریت

12) 
 کردن برطرف برای معقول حلیراه به دستیابی در بحران مدیریت اصلی هدف ،روازاین
 تاجیک،) .گردند تأمین و حفظ اساسی، هایارزش و فعمنا که ایگونهبه غیرعادی شرایط
 ؛زیرا( 11-19: 1973

 و لوسائ به درگیر، طرفین از یکی که گرددمی ناشی آنجا از هابحران اغلب»
 و فشار خود موضع یا شرایط قبول به دیگر طرف کردن وادار برای تمهیداتی
 مقاومت فشار این لمقاب در دیگر طرف که است بدیهی. آوردمی وارد تهدیداتی

 «.دنک اثربی و خنثی را آن کندمی سعی مختلف طرق به توسل با و دهکر
 ( 121-127: 1922 کاظمی،)

 و هابحران با مقابله برای که شودمی اطالق عواملی مجموعه به بحران مدیریت» واقع در
 این که ستا بدیهی (29 :1، جلد1932 ،کومیز) «.است شده طراحی شده ایجاد صدمات کاهش

 تا است مقابل طرف تمهیدات کردن اثربی و خنثی پی در الزم تدابیر اتخاذ با عوامل مجموعه
 حفظ را اساسی هایارزش و منافع و شود عادی به اضطراری از سیستم گذار باعث وسیله بدین

 سیستم تعادل توانستمی وخامت صورت در که نفت صدور بحران ۀنتیج در مثال طورهب د.کن
 توسط استراتژی خلق و الزم شناخت با د،کن مختل و بزند همبه را نیحکمرا ساختار و

 واسطههب و گردید برطرف و گرفت قرار کار دستور در و توجه مورد امر متخصصان و مسئوالن
 کلید». شد حفظ کشور ملی منافع و جلوگیری مقابل طرف قدرت اعمال از هاظرفیت ایجاد

 پاسخگو واحدهای ساختن توانمند در بحرانی شرایط مدیران توان همان واقع در فوق مدیریت
 همانا امر این( 102: 1973 تاجیک،) «.بود عادی عملکرد به بحرانی شرایط از انتقال برای

  .شودمی پرداخته آن به کهاست  نفت صدور مراکز از زداییانبوه و تمرکززدایی
 کردند،می تأکید «تمرکزگرایی» بر ساختارها و اهسیستم ،1صنعتی انقالب در کلی طور به   

 جمله از «زداییانبوه» و «تمرکززدایی» ؛(صنعتی پسا) اطالعاتی انقالب وقوع با که حالی در

                                                           
 :است بررسی قابل انقالب سه قالب در تاکنون بشری تمدن. 1

 میالدی 1720-1220 حدود تا و آغاز میالد از قبل سال 1000 حدود از که( اول موج) کشاورزی انقالبالف. 
 . یافت ادامه بود، میدان داریکه بالمنازع

 بیستم قرن اواسط تا گردید، شروع هفدهم قرن اواخر در بخار ماشین اختراع با که( دوم موج) صنعتی انقالبب. 
 .انجامید طولهب
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 و پذیریانطباق وری،بهره از هاسیستم اصل، دو این ۀواسط به .رفتمی شمار به تغبیر الزامات
  .شدندمی برخوردار ارباز تقاضاهای به پاسخگویی در بیشتر توان

 ماهیت و شکل به پساصنعتی اقتصاد در یزدایانبوه و تمرکززدایی اصل دو این تسری
 صفر به از جلوگیری بحران رفع برای فارس خلیج در ایران نفت صدور مراکز و سیساتتأ

 از ناشی هایجوییصرفه» اصول در تحول بررسی مستلزم کشور؛ ارزی درآمدهای رساندن
 .است «اقتصادی هایفعالیت مقیاس

 کاهش اشنتیجه که 1«[بزرگ] مقیاس از حاصل جوییصرفه» پساصنعتی، ةدور آغاز با      
-فعالیت مقیاس از ناشی هایجوییصرفه» به را خود جای بود؛ صنعتی انقالب دوره در هاهزینه

 انقالب در« بوهان تولید. »داد 2(کوچک هایحوزه به کارکردها واگذاری طی) اقتصادی های
-تکنولوژی واسطه به بود، «[بزرگ] مقیاس از حاصل جوییصرفه» نظریه حاصل که صنعتی

 .داد پساصنعتی و اطالعاتی انقالب در محصوالت تولید« تنوع» به را خود جای جدید، های
 ( 29-22: 1972 ،تافلر)

 به منجر خود دتولی فرآیند در «باالسری هایهزینه» جوییصرفه پساصنعتی، دوران در
 جوییهصرف» صنعتی دوران در که است حالی در این. شدمی تولید ساختار در زداییتمرکز
 عظیم هایشرکت قالب در تولیدی واحدهای تمرکز و ادغام با که «بزرگ مقیاس از حاصل
 رنگ مشتریان متنوع تقاضاهای با پذیریانطباق مقابل در بود، بیشتر سود پی در متمرکز

 این .بودند خود کردن کوچک درصدد هاشرکت اطالعاتی انقالب با اساس این بر .ختبامی
 هایفعالیت کردنکوچک از ناشی هایجوییصرفه» آن به که است چیزی آن نتیجه مزایا

 نتیجه 9کوچک هایحوزه به کارکردها واگذاری ،دیگر عبارت به یا گویند،می «اقتصادی
  .شدمی محسوب( کوچک هایحوزه) کوچک هایشرکت توانایی

 مرورِ  به دومی موج هایسازمان (بشری تمدن دوم موج) صنعتی دوره در اگر، اساس این بر
 ؛(112: 1972 ،تافلر) شدندمی ترفربه و کنندمی انباشته هم روی را بیشتری کارکردهای زمان

 انجام در یسع کهآن جای به بزرگ هایبنگاه از بسیاری -سوم موج-صنعتیپسا عصر در
                                                                                                                                               

 و کارمندان عده گرفتن زونیف و وسیله این اشاعه با و است کامپیوتر نمادش که( سوم موج) اطالعاتی انقالبپ. 
-92: 1972 تافلر، :رک) .دارد ادامه نیز هنوز و شد آغاز 1322 حدود از صنعتی دوران رانکارگ بر خدمات شاغلین

92 ) 
1. economics of scale 
0. economics of scope 
3. scope 
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 باشند، داشته خود «عمودی سازییکپارچه» آن ۀنتیجه در و سازمان درون در کار بیشتر هرچه
  (911: 1970 تافلر،) .کردندمی ترکوچک هم باز را خود ةانداز و حجم

 مقیاس از حاصل جوییصرفه پی در که عمودی سازییکپارچه سنتی ةشیو ،ترتیب بدین
 اتکاء با هاسیستم و هابنگاه ،روایناز .بود شدن منسوخ به رو بود، هاهزینه کاهش برای بزرگ

 1موزاییکی ساختار به عمودی یکپارچه داخلی ساختار از زدایی،انبوه و تمرکززدایی اصول به
 (972-972: 1970 تافلر،) .دادندمی شکل تغییر
-سیستم و هاهبنگا ماننده نیز ایران نفت صدور تأسیسات و مراکز شد، بررسی که چنانآن     

 کوچک به اقدام زداییانبوه و تمرکززدایی یعنی تولید، نوین الگوی اساس بر پساصنعتی های
 صدور مراکز دیگر به نفتی سیساتتأ کارکردهای ،واگذاری فرآیند این در .کردند خود کردن
 امنیت مینتأ راستای در موزاییکی شبکه صورت به را نفت صدور امکان دیگر، جزایر در نفت

 . کرد فراهم بیشتر
 واحدهای به هاکمپانی تجزیه ماننده ،خارک در ایران نفت متمرکز صدور واحد از زداییانبوه

 با توجه به مسئله فوق، .کرد ایجاد  را جهانی بازارهای به نفت صدور امر در تسهیل ،نامتمرکز
 که را هاییساالریدیوان بود، رتغیی سوم موج از ثرمتأ که نفت توزیع ایِشبکه ساختار این

 به را خود جای کردند،می حرکت به آرامی نیز صنعتی عصر در خارک نفتی سیساتتأ همانند
  . دادند عمان دریای ویژهبه جزایر دیگر در شده زداییانبوه کوچک کاری واحدهای

 

 در منابع صدور نفت  یيک و تمرکزگرارخاسیسات نفتي تأ تیاهم  -3
و  رانیاز ساحل ا یلومتریک 22در  این جزیره .تفارس واقع اس جیدر شمال خلخارک  رهیجز

 ینفت انهیپا( www.ifpnews.com). تنگه هرمز واقع است یاز شمال غرب یلومتریک 119
. دیآیبه شمار م رانیا ییایدر ینفت انهیپا نیترمهم هانین پاقرار دارد. ایخارک  رهیدر جز کخار

(www.wiki.openoil.net)  
در  1312و  1312 یهاسالبین  ژهیوبه ،و عراق رانیدر طول جنگ انفتی خارک  انهیپا

 ؛گرفتیقرار م نیرد بمباران سنگق موعرا ییهوا یرویو عراق توسط ن رانیطول جنگ ا
  (www.wiki.openoil.net). به صادرات خود ادامه داد خارکآن  رغمیعل

                                                           
1. Mosaic )ترکیبی از عناصر ناهمگون است( 

http://www.wiki.openoil.net/
http://www.wiki.openoil.net/


 0192، بهار و تابستان 0، سال اول، شماره «ستارهای انقالب اسالمیج»فصلنامه دو........ .......................................................................  28

 

درصد از نفت خام صادراتی ایران از طریق پایانه  30 بیش از ی،مقامات ایران براساس بیانات
 یبازارهارا به  رانینفت ااین پایانه، و  (www.wiki.openoil.net)شد نفتی خارک عرضه می

 (www.middleeastmonitor.com). رساندیم یجهان
تی است که ده اسکله آن ترمینال بارگیری نفت خام صادرا دارای دو  رکخا ینفت ساتیسأت

تر از همه  ( مهمH) پادآذر اسکله در ترمینال و چهار (Tتی )های ترمینال در مجموعه اسکله
 (719-721: 97لدج ،1919 خعی و همکار،)ن .است کریغول پ یهاکشکه مخصوص نفت است
 ،اهلل زادگانلطف) ود.ریبه شمار م رانیمرکز صدور نفت خام ا نیترمهم ینفت ساتیسأتاین 

  (121: 2لدج، 1979
نفت از  یادیبه مقدار زکه است  یصادرات یهااسکله یو دارا ریجزا نیتراز مهم یکیک رخا

را  رهیجز نیاکه کرد یم یجنگ سع لیاز همان اواخاطر عراق  نیبه ا ،شدیمحل صادر م نیا
 ،11بولتن شماره  ،لیو تحل دادهایرو) گردید. ناکام ی،قو ییاما با وجود پدافند هوا ؛بمباران کند

درصد درآمد  10و  یدرصد ارز خارج 32از  شیب ،1921از آنجا که در سال  ( 11 :22/2/1921
 یاژهیو تیاز اهم رانیمراکز صدور نفت ا تیلذا امن ،شدیدولت از صادرات نفت حاصل م

 ( 22: 29/3/1921، 11بولتن شماره  ،لیو تحل دادهایرو)رک:  .برخوردار بود
 30کرد که حدود میلیون بشکه نفت در روز صادر می 2/2تا  2/1در این سال ایران بین 

-722 :97لدج، 1919)نخعی و همکار،  گرفت.طریق جزیره خارک صورت می درصد آن از
؛ شدمی جامان کخار ینفت انهیپار از درصد صادرات نفت کشو 30پیش از این تاریخ نیز  (727

 .شدیصادر م رهیجز نیبشکه نفت از ا ونیلیم 2 یروزتا  1370دهه  درای که گونهبه
 ؛ند کهادر این راستا برخی کارشناسان بر این باور (77 :1لدج، 1939 )فراهانی،

ن عنوان تنها کانال صدور نفت کشورماپایانه نفتی خارک به العادهگسترش فوق»
به آمریکا و ای از سوی غرب بوده است، زیرا در رژیم پهلوی برنامه حساب شده

داد که در شرایط بحرانی ضمن تهدید خارک، گلوگاه غرب این امکان را می
: 12/9/1921 ،1ها و تحلیل، بولتن شماره )رویداد «اقتصادی کشور را بفشارند.

11) 

سیسات نفتی ایران در جزیره خارک که بعد از وقوع انقالب این اساس تمرکزگرایی تأ بر
ترین عنوان بزرگراق بهبرد، با آغاز جنگ ایران و عمی همچنان در آن وضعیت به سر میاسال
شد که عراق با کمک متحدان غربی خود قصد انهدام آن را در پذیر محسوب میآسیب نقطۀ

 د. نپروران سر می

http://www.wiki.openoil.net/
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  رانیا ينفت ساتیسأاهداف عراق در حمله به ت -4
ویژه خارک را به رانیو مراکز صدور نفت ا ساتیبه تأسحمله  ی، عراقلیاز همان بدو جنگ تحم

های دولت یو کشورها یغرب یکشورها یهاکمکواسطه هشروع کرد و در این تهاجمات ب
  .برخوردار بود یشتریب ییاتواننسبت به ایران از فارس  جیحوزه خلحاشیه 

 یروهایتعداد ن (،تانک پ وتوی )نیدر جنگ زم یاصل زاتیاز نظر تجه راقع»
 زهیانگ ی،انسجام مل ،شتریب تیاز نظر جمع رانیبرتر بود و ا یی،هوا یروینو منظم 

)انصاری  .«داشت یر عراق برترب ی،خارج قرضو نداشتن  یمردم جیقدرت بسو 
 (211: 11لدج ،1910 و همکار،

 توان اشاره کرد؛رو، میایناز
و بالطبع با  م عراق از رویارویی با ایران در رزم زمینیناتوانی و هراس رژی»

های اصلی خود را معطوف به سلب ر جنگ باعث گردید، این رژیم تالشاستمرا
لذا بر  د.قتصادی کنا طریق اعمال فشارهای سیاسی، روانی وایران از  توانایی

های هوری اسالمی و فراهم ساختن زمینهو به منظور استیصال جمهمین اساس 
ا و رویداده) «صورت گرفت. ها و جنگ شهرهاکشصلح تحمیلی، جنگ نفت

 ( 13-20: 22/01/1921 ،19تحلیل، بولتن شماره 

یی که به سوی خارک هاو نفتکش یتجار یهایو کشت یمناطق مسکون هعراق با حمله ب
در  رانیا هبنسبت جانبه همه یبرترنفتی این جزیره قصد  ساتیتأس زینو  در حال حرکت بودند

اساس انهدام  نیبر ا و بود رانیا یکردن صادرات نفت فلج یعراق در پ .داشتجنگ تحمیلی 
-انهیهدف از حمله به پا نیهمچن در دستور کار خود قرار داد. را خارک رهیجز ینفت ساتیسأت

عراق با حمله بر آن عالوه .بود نظر عراق ایران با شرایط مدّبه  صلح لیتحم ،رانیا ینفت یها
 یمردم از جمهورآحاد  تیحما فیدرصدد تضع ویژه خارکبه رانیا یو مراکز نفت ساتیسأت به

 ؛ستارا نیدر ا .بود تحمیلیدر جنگ  یاسالم
با دو هدف به راه انداخت و آن را  ها راشککارشناسان معتقدند عراق جنگ نفت»

به حمله  یعنی یی،همان حمالت هوا یهدف اول در راستا ؛کردیل مدنبا
 یجمهورایران، کردن از صدور نفت  یریبود تا با جلوگ یو صنعت ینفت ساتیسأت

 ،اقدام متقابل ینیبشیبا پ نکهیدوم او قرار دهد  یاقتصاد نگنایدر ت را یاسالم
 ،کرده یریوارد درگ میبه طور مستق زین را منطقه یکشورها گریدر تالش بود تا د
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 )انصاری و همکار، .«وارده بر خود بکاهد یکند تا از فشارها یالمللنیجنگ را ب
 ( 92: 11لدج ،1910

محاصره »ن ایران متوسل به دچه بیشتر در فشار قرارداق برای هرعرا یمقامات نظام
در آن  یتجار و ینفت یهاانهیپا ا کهر رانیا یهاآب یجنوب یهادودهمح»شدند و « دریایی

 نیکه به ا اییهر کشتند داشتو اعالم کرده  نییتع« یمنطقه ممنوعه نظام» ،واقع شده بود
 در (29: 21ج ،1931 زادگان،اهلللطف.« )هدف قرار خواهد گرفت ،وارد شود ای کیمنطقه نزد

-نوعها ممیکشت یبرا کخار رهیدر اطراف جز لومتریک 70به شعاع  یاراستا عراق منطقه نیا

  (11 :21/1/22 ،11بولتن شماره  ،لیو تحل دادهایرو) .الورود اعالم کرد
 ،)ره(ینیبندر امام خم وخارک  رهیخصوصاً جز رانیا یو بنادر اقتصاد ریحمله به جزاالجرم، 

 یاز درآمدها رانیو محروم کردن ا یمحاصره اقتصاد استیس ۀدر ادام بندر ماهشهر و بوشهر
-اهلللطف) .گرفتیعراق صورت م یدر صدور و ورود کاال از سو تیمحدود جادیو ا یارز

المللی کردن ینب»، «محاصره دریایی»رو عراق با ازاین (29 -22: 22لدج ،1939 زادگان،
 رانیخفه کردن اقتصاد ا یکرد تمام تالش خود را برا یسع« هاکشجنگ نفت»و « جنگ
 (912: 97لدج ،1919 )نخعی و همکار، .دکن دیتشد

خاک  قیکشور از طر نینفت ا تیخارک با ترانز رهیبه جز عراقحمالت  ،از سوی دیگر
از عربستان و  عراقنفت  یهالوله شیپس از گشا .شد یدیو عربستان وارد فاز جد هیترک
با  عراق ،هزار بشکه در روز 100و  ونیلیم کیها به یکشور با کمک سعود نیا دیتول دنیرس

که از  رانینفت ا متیکاهش ق ۀسپس توطئو خارک  رهیجز ینفت انهپایبه  دیج حملۀ رویکرد
بولتن  تحلیل، ها ودادیرو) .گذاشت ااجر مرحلۀبه  ،ها قبل مقدمات آن فراهم شده بودمدت

خارک شدت  یبه مراکز نفت 1921حمالت عراق از سال ( 72-71 :22/2/1922، 13شماره 
 قیدرصد از طر 20 زانیور نفت عراق به مصد تیظرف شیافزا که. یک دلیل آنافتی یاریبس

 ( 122-129 :1لدج، 1939. )فراهانی، بود هیعربستان و ترک
المللی تا حدودی های بینعراق را در بازپرداخت بدهی و واماین شرایط وضعیت اقتصادی 

 ریدالر ذخا اردهایلیم یاز آغاز جنگ دارا شیپاین در حالی است که این کشور  بهبود بخشید.
 نیشد و بد یافروزف جنگرص ریآن ذخا ،رانیا هیجنگ عل یاندازراه بود که پس از یزار

 شیدر افزا یکشور سپس سع . اینآورد به وجودرا  یفراوان یالمللنیب یهایعراق بده بیترت
در این  .و عربستان کرد هیاز خاک کشور ترک دیجد ینفت یهالوله قیاز طر ینفت یدرآمدها

 زمینه آمده است؛
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و اعتبارات  ناتاعا ،هاوابسته به کمک یعیدر طول جنگ به طور وس عراق»
 هادهادامه داشت و بالغ بر  1921تا  1923طور مستمر از سال بود که به یخارج

 عمالً یه خود به حفظ نرخ رشد منطقوببه ن رانیکه ا یدر حال .وددالر ب اردیلیم
صدام  میکه تنها راه خروج رژ رسدیبه نظر م .بود یگونه کمک خارجچیبدون ه

 ینفت انهیپا ژهیوبه رانیا یو نفت ینظام ریغ یهاه حمله به هدفهلکم نیاز ا
ت مردم از یهدف بود که حما نیا یحمالت عراق در پ نیبا ا .خارک بود رهیجز

 ،11ن شماره لتبو ،لیو تحل دادهایرو) .«شود فیتضع یاسالم یجمهور
29/03/21: 27-21) 

و غالب  و اتحاد پنهان غرب ییسوو هم چراغ سبزبا  نفتی خارک ساتیق به تأسحمالت عرا
مرداد و شهریور حمالت عراق در تشدید  در زمانکه  یابه گونه ،همراه بودهای عربی دولت

و عراق به  رانیمژده دادند که جنگ ا انهیاز ناظران خاورم یاریبس، ساتیسأتاین  به 1921 ماه
ان آسیب که عراق توانسته بود به شریان حیاتی ایرآنان از این .شودیم کیخود نزد انیپا

ران درآمد نفتی خود کردند که ایچنین ابراز امیدواری میدند و همکربرساند، ابراز خرسندی می
شکست  یعلت اصل هااما غربیدهد و دیگر قادر به ادامه جنگ نخواهد بود. را از دست می

را که  یحمالت ستیقادر ن این کشور دانستند کهاین می خارک راسیسات در حملۀ تأ هایعراق
راستا کارشناسان  نیدر ا( 102-101: 1لدج ،1939. )فراهانی، تداوم بخشداست،  آغاز کرده

 :معتقد بودند یغرب
تالش کنند که  دیبا ،کنند یرا خال انیرانیا یارز ریها اگر بخواهند ذخایعراق»

هزار  700آن را به  اید نهشت ماه متوقف ساز یبرا را حداقل رانیصادرات نفت ا
الزم را  ینظام نتوا یهدف نیتحقق چن یاما عراق برا .بشکه در روز کاهش دهند

 (111: 11لدج، 1910 )انصاری و همکار، .«ندارد

کشور  نیا ق در حمله به تأسیسات نفتی خارک، بهعرا قیبا تشو یمتحدان غرب بیترت نیبد
 ساتیسأها و تیکه حمله به کشت شود رانیصدور نفت ا تواند مانعمی یدر صورت گفتندمی
 ،27 تن شمارهولب ،لیو تحل دادهایرو). ردیبه صورت مستمر و مداوم انجام پذ رانیا ینفت
29/10/1922: 12) 
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ک با آغاز رشونده فوق مدرن در حمله به خاتیهدا یهاعراق به سالح زیتجه -5

 يلیجنگ تحم

 ،شروع کرد کخار ژهیوبه ینفت ساتیسأعراق حمالت خود را به ت ی،لیجنگ تحم اگرچه با آغاز
 هامبو ببود در اکثر موارد ناتوان  ،شرفتهیو پ قیدق اریبس ومدرن  زاتیاما به علت فقدان تجه

زادگان، اهللند. )لطفافتادیفرو مهای اطراف جزیره یابانو یا ب رهیجز یساحل یهاداخل آب در
توسط  عراق حیبا تسل جیتدربه (971: 22لدج ،1932 ؛ بهروزی،917و 291: 21لدج، 1931

مورد هدف  یشتریتوانست حمالت خود را با دقت ب ، این کشورفرانسه ژهیوو به شوروی سابق
های نست به جزیره نزدیک شود و بمبتواعراق که در آغاز جنگ به سختی می قرار دهد.

ه مدرن توانست یهااز سالح یبا برخوردار کرد، اینکت نمیهای عراقی به اهداف اصابجنگنده
 نیترافتهیتکامل» بیترت نیبه ا. را مورد هدف قرار دهد ساتیسأت نیاز ا ییهاقسمت بود

 ( 170 :2لدج، 1939 ار،)انصاری و همک .«شدیم شیک آزمارفرانسه در نبرد خا یهاسالح
از نوع  نیهوا به زم یهاموشکه ب یعراق یهاجنگنده حیفرانسه با تسل دولت»
به ساخت که قادر میعراق را  یحت ،شدیم تیهدا زریکه توسط ل 900اس  ی.آ

)انصاری  «قرار دارد، حمله کند. خارک جنوب یلومتریک 920که در  یریس رهیجز
 (923 :2، جلد1939ار، و همک

 یهاجنگندهبی به درصدد دستیا ایران ینفت ساتیسأحمله به ت برایعراق  ،آن برعالوه
 شیبه پ زین یریس رهیتا جز فرانسه بود، زیرا این هواپیما قادر بود 2000 راژیدوربرد از جمله م

 میقادر به نفوذ به حر یلما 900با پیش از این عراق که تنها  ییهوا یروین یهاجنگنده .برود
بمب  1قادر به حمل  2000 راژیم شرفتهیپ یهامایبودند با مجهز شدن به هواپ رانیا ییهوا

 ( 111-112 :2لدج، 1939. )انصاری و همکار، مایل شدند 320با برد بیش از  پوندی  220
رد هوایی خود را جهت دسترسی به تر، بهای مدرنبدین ترتیب عراق با خریدن جنگنده

 سوپر» یمایاجاره دادن هواپسیسات جدید ایران افزایش داد، حتی فراتر از آن فرانسه با تأ

چه ی خود را هرطرفیب کیلومتر  2000با شعاع عمل ) رفت و برگشت(  فوق پیشرفته «اتاندارد
نیروی هوایی عراق کرد.  هیبن تیتقوو اقدام به کرد ینقض م ایران و عراق در جنگ بیشتر

شونده با اشعه تیهدا یهاموشک نیترقیو دق نیترشرفتهیعراق به پ زیفرانسه با تجهمضافاً 
 کرده یخارک را خنث رهیجز ییهوا ضدّ یکشور را قادر ساخت رادارها نیا زیرادارگرو  زریل

یره را در برابر تهاجمات ( و این جز17-12: 22/1/1921، 19و تحلیل، بولتن شماره  )رویدادها
 د.دفاع کنعراق بی
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ز ارا  رانیصادرات ا یخطر براهای پیشرفته و مدرن، سالحبه  عراقتجهیز  ،این اساس بر
 کعنوان یبه این تأسیسات بههمچنان  رانیو اداد می شیک افزارخاسیسات نفتی تأ قیطر

نگریست، زیرا برتری نیروی هوایی عراق نسبت به ایران، برای درآمد کشور می یمنبع اصل
: 1لدج، 1939)فراهانی،  د.تر به خارک کنساخته بود مبادرت به حمالت دقیق عراق را قادر

عراق را چند برابر  ییهوا یروین توانایی این تسلیحات مدرن، یواگذارتیجه ( در ن917-912
 های این کشور افزود.یب سالحقدرت تخر و بر  ردکیم
 

 رانیا ينفت و مراکز ساتیسأت متنوع کردن یهاوهیش یي وزداتمرکز -6

 ساتیسأت تر بهبه حمالت دقیقکشور  نیاو قادر شدن  شرفتهیپ یهاعراق به سالح سلیحبا ت 
اما آن  ؛از مراکز صدور نفت برآمد ییزدادرصدد تمرکز رانیرفته ارفته، کرخا رهیجز ینفت

عراق  و سنگین دیحمله شد ،را مصمم به متنوع کردن منابع صدور نفت کرد رانیکه ا یاتفاق
که  یدر حال رانیا . در آن زمان،خارک بود ینفت ساتیسأبه ت 1921وچهارم مرداد ستیب روز در
عراق به دو  ،کردیآماده م یجمهور استیانتخابات ر ةدور نیچهارم یبرگزار ید را براخو

 .خارک صدمه زد رهیدر جز رانیصدور نفت ابه  ( H) پادو آذر (T) یت مهماسکله 
 را کرره خایبه پا کرد و خبر از انهدام جز یغاتیحمله جشن تبل نیعراق پس از ا»

خبر بمباران و  هخود را قطع کرد یمعمول یهامهبغداد برنا ونیزیتلوو  ویراد .داد
صدام پخش مارش و سرودهای ملی کرد.  و اقدام بهخارک را گزارش داد  رهیجز

حمله  نیخواند و به خلبانان ا یخیتار یروزیپ کیک را در آن روز رحمله به خا
؛ 717 :97لدج، 1919)نخعی و همکار،  .«کرد اعطاء ،مدال شجاعت رافدین،نشان 

 ( 12-19: 22/2/1921 ،11ا و تحلیل، بولتن شماره هدادروی

 .شد یمراکز متعدد صدور نفت صادرات جادیمصمم به ا ،1921مرداد  21بعد از حمالت  رانیا
-هبدر سرنوشت جنگ  یاکنندهنییبرگ برنده و تعدر پی آن بود که با این حمله سنگین عراق 

حمالت ( حتی پیش از این 21: 22/1/1921 ،19بولتن شماره  ،لیو تحل دادهایرو). دست آورد
 یهایاز اعزام کشت ینفت یهایصاحبان کشت نیو همچن رانیا انیمشتر عراق، مکرر ییهوا

از  میبر بعالوه . آنهاکردندیم یخوددار اًشدید ،آن شرایط ناامنینفت در  یریبارگ یخود برا
مطرح  راشده بود  نیسنگ اریها بسهپایان نیکه در ا مهیمخارج ب شیافزا یی عراق،حمالت هوا

 (911 :2لدج، 1979اهلل زادگان و همکار، )لطف کردند.می
. کردند در نزدیکی جزیره خارک پهلو بگیردت نمیها جرأکشای بود که نفتشرایط به گونه

 رهیاختالل در صدور نفت از جز با رفتهرفته ( 223: 2لدج، 1979اهلل زادگان و همکار، )لطف
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اهلل زادگان و همکار، )لطف .و الوان کرد یریس ریاقدام به صدور نفت از جزا رانیا ،خارک
در  را برعهده داشت، نفت ارتوزغرضی که ها آقای ( حتی در آن سال 217: 2لدج، 1979

-گر نفتمهیشرکت ب کهو با تأکید بر این رانیصدور نفت ا یباالای با اشاره به ریسک مصاحبه

 یزافگ یهانهیدچار هز رانینفت ا دارانیخر وآنها افزوده است  مهیب نهیبه هزدرصد  7 ،هاکش
لندن  شعبۀعنوان تسهیالت نزد بانک ملی ایران ایران به یدالر ونیلیم 900 عهیود ، ازاندشده

؛  9: 1/7/1921 ،هانیکها خبر داد. )روزنامه کشفع ریسک صدور نفت ایران برای نفتبرای ر
 ( 22-21: 21لدج، 1931ن، اهلل زادگالطف

به فکر چاره اساسی برای مهار بحران صدور نفت افتاد. در  1921ایران در سال  ،با این وجود
ارک خ ینفت پایانهو عدم تمرکز بر  ینفت یهاگاهیاز گسترش پاوزیر نفت  1921آذر  11روز 

 کند. کم رانیا خارک را در صدور نفت رهیعراق به جز تحمال خطر ، تا بدین وسیلهخبر داد
بر  رانیجمهور وقت ا سیرئ ی،ااهلل خامنهتیآ ،بر آنعالوه (17 :12/3/1921 ،هانیک)روزنامه 
ری اسالمی، )روزنامه جمهو .دیعمان اصرار ورز یایپروژه انتقال نفت به سواحل در یلزوم اجرا

22/1/1921 :12) 
ر متنوع کردن منابع ب زین یرفسنجان یهاشم االسالمحجت وقت،مجلس  سیرئچنین هم

-در گفت زین ریوزنخست( 12: 19/7/1921 ،روزنامه اطالعات) .دیورز دیکأت رانیصدور نفت ا

روزنامه )« .خواهد شد ریناپذبیصدور نفت با ابتکارات دولت آس ستمیس» :اعالم کرد ییگوو
 (12 :1/7/1921 ی،اسالم یجمهور

 آن جملهکه از  خارک کرد نیگزیجا خود رانفت  های صادراتیپایانه ریسا رانیا بیترت نیبد
 :اشاره کردموارد ذیل توان به یم

 
 یریس رهیجز ينفت انهیپا . 6-1 
در  رانیا یخط ساحل یلومتریک 72در حدود و  فارس جیخل یدر جنوب شرق یریس رهیجز 

مربع  لومتریک 11 سیری ؛واقع شده است یابوموس رهیغرب جز یلومتریک 10جنوب بندرلنگه و 
قابل  یدیتول تیمنطقه ظرف نیاهمچنین  .است ینفت دانیم نیچند یداراو  وسعت دارد

 ،1921ویژه در سال با تشدید حمالت مکرر عراق به تأسیسات نفتی خارک به .دارد یتوجه
 ایران از پایانه نفتی سیری برای صدور نفت استفاده بیشتری کرد. 
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 شم و الرکپایانه نفتي شناور بین جزایر ق. 6-2

ر . جریان صدوهستنداز استان هرمزگان  یفارس و جزئ جیدر خل یرانیا ریالرک از جزاقشم و 
پس از تشدید  رانیالرک ا قشم و رهیجزهای مستقر در نفت ایران از مخازن شناور کشتی

شم های قبمباران پایانه نفتی خارک در دستور کار قرار گرفت و در این راستا پایانه نفتی در آب
ین پایانه صدور نفت میلیون بشکه در روز افتتاح گردید. در ا 2و الرک با توان صادراتی بیش از 

 ؛1: 1/3/1922، روزنامه اطالعات) گونه خطر احتمالی از سوی عراق انجام شد.به دور از هر
-( بدین ترتیب از کشتی10/1/1921کیهان،  ؛ روزنامه219: 11لدج، 1910انصاری و همکار، 

 های جزیره قشم و الرک آببزرگ نفتی باری برای ایجاد یک پایانه شناور نفتی هم در های 
 یهایکشت یریامکان پهلوگ پایانه نیا شناور در جنوب جزیره قشم استفاده شد. ینفت انهیپا

و بدین طریق پایانه شناور جزیره قشم نیز از مراکز  را فراهم کرد یسازرهیذخ زیبزرگ و ن اریبس
 (119- 112 :2لدج، 1939)انصاری و همکار،  صدور نفت به شمار آمد.متعدد 

  یبندر طاهر ينفت انهیپا. 6-3
در اواخر سال  . ایراندر استان بوشهر واقع شده است هیعسلو یلومتریک 92در  یبندر طاهر 

 .دکنرا فراهم  یبندر طاهر ینفت انهیپا قیصدور نفت از طر ۀنیگرفت زم میتصم 1921
 (909-902: 2لدج، 1939و همکار، انصاری )

  پروژه والفجر . افتتاح6-4 

تر در حمله کم یریهرمز با هدف خطرپذ ۀصدور نفت خود در تنگ ییتوانا یارتقا یبرا رانیا
والفجر کرد. در این راستا  پروژة برداری ازو بهره جادیصادرات اقدام به ا یعراق برا انینظام

ز جزیره خارک و تخلیه آن در عملیات انتقال نفت خام اباید گفت مسئوالن صنعت نفت کل 
های مستقر در جزیره سیری و سپس انتقال این ترمینال شناور به جزیره قشم را پروژه کشتی

 (1 :1/1/1922 ،رسالت)روزنامه . والفجر نامگذاری کردند و آن را راه انداختند

  بندر گناوه ينفت ساتیسأت ءایاح. 6-5

 انهیپا یبندر دارا . ایناستان بوشهر و مرکز شهرستان گناوه است یاز شهرها یکیگناوه  بندر
سیسات دنبال حمالت مکرر عراق به تأه. باستنفت  یسازرهیاز ذخ یو امکان حجم انبوه ینفت

)رویدادها و تحلیل،  سیسات نفتی بندر گناوه را مورد استفاده قرار داد.ارک، ایران تأنفتی خ
 (19: 21/1/1922، 21بولتن شماره
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 الوان بندر. 6-6
منطقه  .فارس است جیخل یهادر آب رانیا رهیجز نیتربزرگ شیقشم و ک ریپس از جزاالوان 

 .ستا آنها نیترسلمان از مهم ینفت یسکوها کهفعال است  یچند حوزه نفت یراالوان دا ینفت
ام به فروش نفت خود به بندر الوان اقد قیاز طر رانیا ،متنوع کردن منابع صدور نفت یدر پ

  (131: 2لدج، 1979اهلل زادگان و همکار، )لطف کرد. یخارج یکشورها

 سیسات نفتي جزیره فارسيتأ. 6-7
سیسات در این جزیره تأ کیلومتری جنوب غربی جزیره خارک واقع است. 100جزیره فارسی در 

 نفتی حضور فعالی دارند.
 قشم  رهیجزنفت در  یریگبار دیجد یسکوها جادیا. 6-8

با تشدید حمالت عراق به پایانه نفتی خارک و لزوم تمرکززدایی، متخصصان ایرانی موفق به 
آمیز سکوهای بارگیری نفتی جدیدی که نمونه آنها  در نزدیکی جزیره ابداع و آزمایش موفقیت

 قشم تحت آزمایش قرار گرفت، گردیدند. 
کشتی از این نوع را در نقاط مختلف  12 تعداد وزارت نفت تصمیم گرفت ،در همین راستا

)پالت فورم( متحرک، تأمین  هایکند که از جمله خصوصیات این کشتیخلیج فارس تعبیه 
 ،11ا و تحلیل، بولتن شماره )رویداده. امنیت و کاستن از میزان اتکاء به جزیره خارک بود

29/03/1921 :22) 

 یریس رهیشناور جز پایانه نفتيگسترش . 6-9

 یهاکشنفت ةاجار قیاز طر رانیا سیسات نفتی خارک،زدایی از تأبال تمرکززدایی و انبوهدنهب
تا  کرد یریس رهیجز دیشناور جد نالیاقدام به گسترش ترم یریس رهیجز یکیدر نزد کریغول پ

 ،1شماره  نلتبو ،لیو تحل دادهایرو) .یابدکاهش  خارک رهیاز جز یوابستگ وسیله نیبد
12/9/1921: 11) 

زدایی ور نفت را با تمرکززدایی و انبوهبحران صدتوانست  مناسب با تدبیر ایران ،براین اساس
خارک کرد.  تدریج  منابع نفتی دیگر را جانشینو به همهار کرد از منابع صادرات نفتی کشور

های دیگری که مورد در حل این بحران، ایران از شگرد افزارگرایانهبر اقدامات سختعالوه
 خواهد گرفت، بهره برد.قرار  اره اش
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 ياقدامات فرعکاهش ریسک صدور نفت ایران و تهدید به بستن تنگه هرمز،  -7

 در مهار بحران گرید

 یبا هدف فلج کردن مباد رانیا یو منابع نفت ساتیسأت ،خارک رهیعراق به جز تهاجمات پیاپی
و  ریتدب نیاول .آورد یرو گریبه اقدامات بازدارنده د رانیا که صدور نفت و کاال موجب شد

که در راستای افزایش تمایل  و تسهیالت ویژه ایران بود ها یکردن کشت مهیبمربوط به  ،اقدام
 . بود ،پذیرفتها و بندرهای جنوبی ایران صورت میا به بارگیری نفت ایران از حوزههکشتی

علیه متحدان  اسالمی ایران مقامات جمهوری ادامه تهدیدات در این زمینه، اقدام دیگر ایران
در  وقت رئیس جمهورای، اهلل خامنهحامی عراق بود. در این راستا آیتهای عربی غربی و دولت

طی سخنانی به کشورهای حامی عراق در حمله به جزایر نفتی ایران هشدار  ،21شهریور  91
های صادر کشتیرکات تنگه هرمز به روی تمام در صورت ادامه این ح: »داد و اظهار داشت

 :در ادامه تصریح کردایشان  .«کننده نفت بسته خواهد شد
سیسات نفتی در خلیج فارس ضربات کوبنده ما به تأسیسات أپاسخ حمله به ت»

خواهد بود و این پاسخ تا زمانی است که صدور نفت ما به خطر  عراقاقتصادی 
 ( 12: 1/7/1921 ،یروزنامه جمهوری اسالم) .«ادامه خواهد یافت ،باشد هدانیفت

در حالی  ترین مانور دریایی ایران در تنگه هرمزای در جریان بزرگ خامنهاهللآیت چنینهم
پذیری منابع صدور نفت درخصوص آسیبای طی مصاحبه ،که در عرشه کشتی قرار داشت

ن متنوع کرد ، برواهی عراق در حمله به سکوهای نفتی ایران هایرد ادعاصادراتی ایران ضمن 
]احداث[  بر ضرورت خارک،سیسات أباره با وجود تو در این ورزیدمنابع صدور نفت ایران اصرار 

تهدید ایران برای بستن » :همچنین رئیس جمهور اعالم کرد .کرد پافشاریهای نفتی لوله
 (2: 11/7/1921 ،کیهان ؛ روزنامه9: 12/7/1921 ،روزنامه اطالعات) .«تنگه هرمز جدی است

های نماز جمعه در واکنش به در خطبه 1922،مرداد  91روز جمعه  درایشان  آن، برعالوه
  :اشاره کردندتالش عراق در قطع صدور نفت ایران از خلیج فارس 

نفتی استفاده های در مقابله با حمله به پایانه مقدوراتمانم از همه یاگر بخواه»
 )روزنامه .«فتدخلیج فارس به خطر بی از ممکن است کل صدور نفت ،کنیم

 (11 :1/2/1922، کیهان

رئیس مجلس  االسالم هاشمی رفسنجانی،حجت ،1921مهر ماه یازدهم همچنین در تاریخ 
عدم امنیت منطقه برای : »کید کردأاز صدور نفت ایران هشدار داد و تنسبت به جلوگیری وقت 

 ادامه اشاره کرد؛در وی  .«شدن خلیج فارس خواهد بودناامن صدور نفت ایران به معنای 
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عراق و دوستان آن کشور بیشتر  فشار ما هم بر ،بیشتر باشد ر ناامنیهر قد»
اگر روزی این فشار به حدی برسد که ما نتوانیم استفاده زیادی از  ،شودمی

 ،اطالعات )روزنامه .«شک دیگران نخواهند توانستبی ببریم، خلیج فارس
19/7/1921 :9) 

بر تهدیدات به بعد  1921ویژه از سال طی دوران جنگ تحمیلی بهات ایران مقامرو ازاین
دامن  راستای خود مبنی بر بسته شدن تنگه هرمز در صورت جلوگیری از صدور نفت ایران در

اق را فراهم های حامی عراین امر موجبات هراس غرب و دولت افزودند.بحران انرژی  هزدن ب
خورده بود و دولتمردان گره  «بحران انرژی» ایران باصدور نفت مسئله  کرد. در همین ارتباط،

توانست جهان غرب را میکه  انسداد تنگه هرمزدر زمینه  ایران با کیاست به آن پی برده بودند.
رضایت خاطر آمریکا شرط » :ندکارشناسان غربی معتقد بود ،رو کندهبا بحران انرژی شدید روب

انرژی و احتماالتی در زمینه ک با بحران رمسئله خا ساًزیرا اسا ،ک بودراصلی حمله عراق به خا
اساساً سیاست اعمال فشار تدریجی غرب بر  .است جنگ در خلیج فارس همراه ۀتوسع

باره جنگ با یک حلباره نفت ایران و یا جمهوری اسالمی با احتساب این امر که قطع یک
یر این غ درزیرا  ؛تخاذ شده استا، مطلوب نیست اقتصادی بر ایران ی وجانبه نظامفشار همه

این بر صورت امکان وقوع رخدادها و حوادث غیر قابل کنترل دور از انتظار نخواهد بود و 
فارس مستقیماً سیاست یاد شده میزان اجازه دادن غرب برای کشاندن جنگ به خلیج ؛اساس

انسداد  ممانعترژی و یابی جهت مقابله با بحران انکه مبتنی بر راه هبستگی داشت یبا تدابیر
: 22/2/1921 ،11شماره  ولتنب ،رویدادها و تحلیل) .بوده است طع صدور نفتتنگه هرمز و ق

 (.22-21: 22/1/1921 ،19شماره ، بولتن رویدادها و تحلیل ؛19
 :در این زمینه در تحلیل کمیته روابط خارجی سنای آمریکا آمده بود

 ،ر به طور تدریجی و یا ناگهانی اتفاق افتدعبور و مرو هباریک قطعاین مسئله که »
وقت بیشتری  محیط که بازار با تدبیر خود با تغییر شرایط قدر هر ،اهمیت بسیاری دارد

 ،اساس اینبر .بیشتر است ،که بتوان مسئله را تحت کنترل درآوردامکان این ،داشته باشد
را  به خارک هتوانایی حملل قبزیرا این کشور از  ،ای نیستک امر تازهرحمله عراق به خا

که کشورهای حوزه  این بوددلیل آن  یککرد و ولی از این کار خودداری می ،داشت
ک باعث اقدام تالفی جویانه ایران ربه خاعراق خلیج فارس از آن بیم داشتند که حمله 

 ، بولتنرویدادها و تحلیل ؛19: 22/2/1921 ،11شماره  ولتنب ،رویدادها و تحلیل) .«شود
  (22-21: 22/1/1921 ،19شماره 
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ایران در قبال حمالت عراق مقامات بدین ترتیب کشورهای حاشیه خلیج فارس از واکنش  
های با استفاده از موشک 1922در سال  ویژه آنکه ایرانبه ،ک همواره هراس داشتندربه خا

کارشناسان نظامی، ایران  ه بود. به گفتهافزودها کشدفاع از نفتکرم ابریشم بر توانایی خود در 
تنگه  توپخانه دوربرد که مسلط بر دهانۀ و نیز استقرارتنگه هرمز در ها استقرار این موشک با

ل کشورهای غربی و احارندگی خود افزوده بود و در عینتر بر قدرت بازدیشبهرچه هرمز بود، 
بدین ترتیب  (9 :22/12/1922، کیهان )روزنامه واداشته بود.به هراس  عربی حامی عراق را

افزارگرایانه ایران در تمرکززدایی از منابع صدور ولتمردان ایران و نیز تدابیر سختتهدیدات د
 نفت ایران که بدان اشاره شد، جریان عادی صادرات نفت ایران را به همراه داشت.

  

 زدایي از مراکز صدور نفت ادی صادرات نفت ایران با تمرکزعجریان  -8

و مشتمل بر تنزل حداکثری درآمدهای ایران  کرنفتی خا سیساتتأ بمباران راهداف عراق د
 موجبات که با شکست مواجه شد، 1922و  1922، 1921های در سالخصوص بهتحمیل صلح 

صدور زدایی از منابع ه تمرکززدایی و انبوهزمینرا در و متخصصان ایرانی  کارشناساننوآوری 
توان گفت می( 22: 29/10/1921 ،12شماره  لتنبو ،ها و تحلیلرویداد). کرد نفت ایران فراهم

-سیسات نفتی خارک هر روز مورد حمله هوایی عراق قرار میأت تقریباً تحمیلی،  طول جنگ در

هرگز در هیچ  عراق .به طور عادی به صدور نفت خود ادامه داد پایانهبا این وجود این  گرفتند،
بعد نتوانست صادرات نفت ایران را به طور جدی از جزیره به  1921های ویژه در سالوقت به

میلیون بشکه در روز  1به تولید مسئوالن، قادر  زعمبهاگرچه ایران  .خارک به مخاطره اندازد
-212: 1لدج، 1939. )فرهانی، کردمحدود میبشکه  2/1 تا 2/2 اما فروش نفت خود را به ،بود

211)  
 1922و  1922، 1921های ویژه در طول سالبر حمالت بهک در برارپایداری خا ،روایناز
، اساس اهداف نظامی عراق در توقف صادرات نفت ایرانبر این .بود الوصفو زاید زدنیمثال

بدین  سیسات نفتی خارک و خواه از دیگر مراکز صدور نفت کشور به شکست انجامید.خواه از تأ
ارتش عراق از  ةاستفاد رغمعلینیز ایران  تالش عراق برای جلوگیری از صدور نفت ،ترتیب

فرانسوی برای انهدام پایانه نفتی جزیره خارک و سایر مراکز صدور های سالحترین پیشرفته
درصد  10حمالت عراق تا  ، صادرات نفت خارک در اثرمقاطعبرخی اگرچه در  .نفت ناموفق بود

عراق هرگز اما  یافت،روز کاهش می هزار بشکه در 100به نیم میلیون بشکه وتا یک 2/2و از 
 (170: 2لدج، 1939)انصاری و همکار،  نتوانست جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد.
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دخالت مستقیم آمریکا در جنگ به  1927 سال ویژه در اوایلو به 1922 سال اما در اواسط
ت ایران به از طریق جلوگیری از صادرات نف هدف کاهش درآمدهای نفتی ایرانبا نفع عراق 

تا شهریور  1921شهریور ) جنگ ایران و عراق که در سال ششم بنابراین .یاری عراق آمد
 یعنی این توازن در سال هفتم جنگو با تغییر توازن به سود ایران همراه شده بود ( 1922

با  ،(2-2: 2لدج ،1910 ،درودیان)ه بود به سود ایران تثبیت شد 1922تا شهریور  1922شهریور 
 تدریج به نفع عراق تغییر یافت.به 1922مهر ماه در جنگ در  داخله آمریکا م

حضور در جبهه زمینی را کاهش داد و  ،عزم آمریکا در لشکرکشی به منطقه ةایران با مشاهد
بیش از پیش حضور  آمریکامتعاقب آن . با قوای بیشتری وارد میدان نبرد خلیج فارس شد

در تاریخ  10 ای که تا پس از عملیات والفجرنهبه گو ،ش دادنظامی خود را در منطقه افزای
 ،هاایران و آمریکا در حمله به کشتی درگیری نظامی محدودی بین 1922چهارم اسفند وبیست

 10اما پس از پیروزی عملیات والفجر .ها و سکوهای نفتی ادامه داشتکوپترهلی ،هاکشنفت
تر و با خشونت بیشتر داربار ارتش آمریکا هدفینو ا گرفت شدتها در خلیج فارس درگیری

  وارد میدان شد.
 یهای ایرانناو ، سلمان، مبارک وسکوی نفتی رشادتبه  1927فروردین  23آمریکا در 

پی و درپی حمالتبدین ترتیب  (122-122: 1911، اردستانی). سهند و جوشن حمله کرد
اقدام نظامی آمریکا علیه  ،در خلیج فارسحضور نظامی آمریکا ، 1927گسترده عراق در بهار 

افزایش توانایی نظامی عراق روند تحوالت جنگ را  وحمایت گسترده شوروی از عراق  ،ایران
جلد ، 1971 ،درودیان). گیرانه به زیان ایران و به سود عراق تغییر دادای ناگهانی و غافلگونهبه
 در این شرایط؛ (11 :2

های اقتصادی کشور ایران و ظرفیت نفتیآمد در شت،گذمیاز جنگ چه هر»
ای گونهبه های آخر جنگ در سال یافت. مشکالت جدی اقتصاد کشورکاهش می

داد و دولت اعالم کرد ، کفاف اداره کشور و جنگ را نمیشد که منابع ارزی دولت
 ( 129: 1932 )عالیی، «.که بودجه کشور توان حمایت از جنگ را ندارد

اخله مستقیم آمریکا به نفع عراق موجب استقرار گسترده ناوگان این کشور بدین ترتیب مد
به یک طرف جنگ تبدیل شد و سکوهای  در خلیج فارس شد و ارتش ایاالت متحده عمالً

های جنگی ارتش و هواپیماهای مسافربری جمهوری پیوسته های تندرو سپاه و ناونفتی و قایق
برداری اقتصادی س را برای تحرک نظامی و نیز بهرهفارحمله کرد تا بدین وسیله فضای خلیج 

  (129: 1932 )عالیی،. ناامن کندایران 
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 شورای امنیت سازمان ملل متحد 231ایران را مجبور به پذیرش قطعنامه دشوار، این شرایط 
توان گفت عراق تا پیش از مداخله آمریکا و نیز همگرایی دو ابر قدرت، شوروی و می .کرد

جانبه کشورهای غربی که از حمایت همهبا وجود آن پایان بخشیدن به جنگ،در لزوم آمریکا 
دریغ اغلب کشورهای غربی های بیچنین حمایتانسوی و همخصوص تسلیحات روسی و فربه
 عربی در جلوگیری از صدور نفت ایران برخوردار بوده است، ناکام بود.  و

که شامل « دههای بازدارناستراتژی»در اتخاذ گان ایران هم دولتمردان و نخب ،روازاین
آماده و مهیا شدن برای ممانعت از »)وضعیت بحران( و « های بحراندریافت و ضبط نشانه»

که « های واکنشیاتخاذ استراتژی»ت زرد(، و هم در وضعی -)وضعیت سفید «وقوع بحران
)وضعیت « خسارت آن مقابله با بحران پس از وقوع آن و محدود کردن دامنه»مشتمل بر 

بدین ترتیب آنان  )وضعیت آبی( کوشا و موفق بودند. «بازسازی و ترمیم آثار بحران»و « قرمز
، قادر به توفیق در تدبیر بحران «)تالش برای استقرار در وضعیت سفید« مدیریت بحران»با 

 (190: 1973 )رک: تاجیک، شدند.

 

 گیرینتیجه
شود که منفعت بازیگران عمده در آن است که تعریف میمثابه بیماری یک سیستم بحران به

بحران، عرصه بازی هوشمندانه نخبگان و  حالت عادی خود باز گردانند. عرصۀ را به سیستم آن
ی جنگ ها( در طول سال17 و 12: 1973 ،آزمایی آنان است. )رک: تاجیکهنرنمایی و فن
بحران در صدور نفت ایران توسط کارگزاران های های پایانی، نشانهویژه سالایران و عراق به

اندازی طلبانه خود در راهسعهنظام دریافت شد. رژیم بعث عراق که در تحقق اهداف و مقاصد تو
ای رقم به گونه را ن ناکام مانده بود، با ادامه جنگ قصد داشت شرایطو تحمیل جنگ علیه ایرا

سعی نیز در طول جنگ  ،روده گرداند. ازاینامتیازات گستر زند که ایران را مجبور به اعطایب
پذیرترین و نتیجه آسیبدر  رو سازد.ههای پیچیده روباشت ایران را با تنگناها و بحرانبلیغ د

 توانست به صفر رسانیدن درآمدهای نفتی باشد.ثرترین بحران میمؤ
استفاده کرد و  سیسات نفتی ایران در جزیره خارک سوءاین راستا عراق از تمرکزگرایی تأ در

این مراکز را تقریباً هر روز از همان آغاز جنگ بمباران کرد. در شروع کار، حمالت مکرر عراق 
های کرد و یا در آبهای اطراف جزیره اصابت میهای عراق به بیابانوفق بود و بمبنام

هراس های نخست شروع جنگ هواپیماهای جنگی عراقی با افتاد. حتی در سالساحلی فرو می
صله دور و یا از ارتفاع دادند از فاکردند و ترجیح میحریم هوایی جزیره خارک تجاوز می زیاد به
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های خارک های خود را به سمت سکوها و اسکلهای خود را فرو ریزند و یا موشکهباال بمب
سوی های روسی و فراننیروی هوایی این کشور توسط سالح تدریج با تسلیحپرتاب کنند. اما به

ای که عراق در گونهتر شد، بهرساندن به پایانه نفتی خارک دقیقگیری عراق در آسیب نشانه
های ترین موشکپیشرفته د بهرهواپیماهای دور ب توانست با تجهیز 1922و  1921ای هسال

 د.های رادارگریز صدمات جدی به تأسیسات جزیره خارک وارد کنهوا به زمین و نیز سیستم
-های پیشرفته که هم ردیف هواپیمای افا در اختیار قرار دادن انواع میگوروی بشک شبی

ای فوق هو اجاره جنگندهواگذاری انواع هواپیماهای میراژ آمریکایی بود و نیز فرانسه با  12
جهز کردن این کشور کیلومتر و م 2000اتاندارد با شعاع عمل )رفت و برگشت(  پیشرفته سوپر

گریز، نقش بسیار زیادی در چند برابر های رادار ای هوا به زمین و سیستمهبه اقسام موشک
 کردن قدرت رزمندگی نیروی هوایی رژیم بعث عراق داشتند.

زنگ خطری برای ساختار  ،1921مرداد  21ویژه در تی خارک بهبمباران سهمگین پایانه نف
می ایران به کمک متمرکز صدور نفت ایران بود. بر این اساس مقامات جمهوری اسال

زدایی منابع صدور نفت مهار ن را از طریق تمرکززدایی و انبوهمتخصصان امر با تدبیر این بحرا
توانست در آن مقطع ایران را به زانو هش درآمدهای نفتی ایران را که میکردند و خطر کا

یف صادرات درآورد، برطرف کردند. عراق که در اهداف نظامی خود در فلج کردن اقتصاد و تضع
ایران ناکام مانده بود، با همکاری آمریکا جنگ را وارد مرحله دیگری کرد. آمریکا با مداخله 

عنوان به 1927ویژه اوایل سال و به 1922مستقیم خود در جنگ ایران و عراق در اواسط سال 
ه ای فراهم کرد کگونهاق تغییر داد و شرایط را بهیک طرف جنگ، موازنه را به نفع عر

را  231درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش یافت و سرانجام ایران مجبور شد که قطعنامه 
 بپذیرد.

هار بحران صدور نفت پایه و ابتکارات متخصصان ایرانی در ممقامات بلند تدبیر ،در هرحال
و های ایران تکنیسین قابل تقدیر است. کارشناسان و 1922و  1922، 1921های ایران در سال

از حمالت را با پشتکار  های ناشیانگیزی خساراترکنان صنعت نفت به سرعت شگفتکا
های هوایی عراق انهای حاصل از بمباردر ترمیم خرابیکردند. قدرت فنی ایران ترمیم می

های غربی به توانایی ایران در تعمیر و المللی و رسانهای که ناظران بینگونهزدنی بود؛ بهمثال
آنان مبهوت مقاومت ایران در مقابل حمالت  کردند.سیسات نفتی اعتراف میتأ هداری ازنگ

 فروش نفت ایران به صفر خواهد رسید.ردند کق بودند و با شدت حمالت، تصور میعرا
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حفاظت نیروی دریایی  رشادت مردان رزم در پدافند هوایی و نیزالبته نباید نادیده گرفت 
مقابله با حمالت رژیم عراق و  موشکی سپاه پاسداران در های تندرو و پدافندارتش و قایق

نیروی هوایی ارتش در تعقیب و درگیری هوایی و شکار  همچنین سلحشوری خلبانان
  ویژه خارک ستودنی است.م بعث عراق به تأسیسات نفتی ایران بههواپیماهای مهاجم رژی

عنوان تواند بهطع تاریخی، میبا بحران در آن مق واکنش جمیع فعاالن مقابلهدر عین حال، 
، به صورت مهارت و تجربه به کارگزاران و مسئوالن بعدی منتقل شود. «یادگیری سازمانی»

اه کوچک جهت عنوان یک آزمایشگتوان بهاز بحران صدور نفت ایران می ،دیگربه سخن 
لل بهره المدر سیاست داخلی کشور و سیاست بینکننده های تعیینبررسی عوامل و متغیر

های نظری و تجربی مناسبی برای تعمیم در رخدادهای نیز روش توان از آنجست که می
 (127-122: 1922؛ کاظمی، 221: 2لدج، 1932 )کومیز،. دست آوردهمشابه ب
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The crisis Management of Iran’s oil exports during Imposed War 
 
Majid abbasi (ashlaghi)1 

Saeed yaghoobi0 

 

Abstract 

Iran passed several crises during the imposed war, including the crisis 

management of oil exports and Efforts of the Ba’athist regime in Iraq and 

its allies in preventing the exports of Iran’s oil and efforts to reduce 

financial resources. In this regard, the centralization of Iran’s oil exports 

facilities in Kharg Island were considered to be a vulnerable point in Iran 

in this war.and Iraq considering to this point was in effort to reduce the 

source of foreign exchange earnings of country to zero. The reduction of 

foreign exchange resource and bringing of iran to the negotiation table 

while iran had not any diplomatic bargaining power was one of the most 

important Iraq’s goals in reapeated attacks on the facilities of kharg 

island. Thus, the main question of this research is ((How Iran could 

prevent and overcome the crisis of oil in Iran-Iraq war)). The author 

intends to analyze the method of crisis management of Iran’s oil exports 

during the holy defense period by using a descriptive analytic process. 

The findings show that the high-rise officials of the country were in 

support of the people and initiatives of experts as well as the dedication of 

armed forces, controlled this crisis through decentralization and mass 

detoxification of Iranian oil centers. In fact, they designed a set of factors 

to cope with the consequences of the Iran’s oil exports crisis and the 

discount of negative consequences. To coincide with the reduction of 

progressive vulnerability, growing capacities increase and the facilities 
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and arrangements of the Iraq’s regime to induce Iran to accepting the 

conditions and circumstances be ineffective. Thus, the crisis management 

provided the pressures of the opponent to impose neutral power and the 

transition field from the emergency and crisis situation to the ordinary. 

Keywords: crisis, crisis management, centralisation, decentralisation, oil 

facilities. 


