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مقدمه

 برنامه موشکی ایران سال های متمادی توسط کشورهای اروپایی به عنوان عاملی نگران کننده 

و ثبات زدا مطرح شده و این کشورها با توسل به ابزارهای مختلف در پی تهدیدنمایی از فعالیت های 

موشکی ایران هستند. به خطر افتادن امنیت انرژی، امنیت رژیم صهیونیستی و پایگاه های نظامی 

کشورهای اروپایی قوه محرک اروپایی ها برای سنگ اندازی و تالش برای محدود سازی برنامه 

موشکی ایران به شمار می روند. در این پژوهش بعد از بررسی مقدماتی تعامالت ایران و اروپا به 

علل نگرانی اروپا از برنامه موشکی ایران پرداخته می شود.

تعامل اروپا با ایران

نگاه و انگاره های اروپایی بعد از انقالب اسالمی و نسبت به جمهوری اسالمی ایران، مثبت 

نبوده است. در نگاه اروپا، ایران کشوری است که نه تنها قواعد بازی بین المللی را رعایت نمی کند 

بلکه آن را به چالش می کشد. همچنین ایران با نفوذ نرم و سخت در منطقه غرب آسیا و خلیج 

فارس، یک قدرت سرکش به شمار می رود. از طرف دیگر ایران و اروپا گرچه شرکای راهبردی 

یکدیگر نیستند ولی اهمیت ایران برای امنیت اروپا غیرقابل چشم پوشی است. روابط اروپا با ایران 

هم دوجانبه و هم چندجانبه بوده و ایران با همه کشورهای اروپایی رابطه دو جانبه دارد. کشورهای 

قدرت مند اروپا، ایران را در چارچوب مسائل امنیتی، پناهندگان، مواد مخدر، بازار مصرف و انرژی 

تحلیل می کنندمسائل امنیتی عمدتًا حول برنامه هسته ای، برنامه موشکی و گروه های مقاومت به 

عنوان اهم موارد فی مابین مورد توجه قرار می گیرد.
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از سوی دیگر اتحادیه اروپا تحت تأثیر انگیزه های مختلف نظیر توسعه روابط اقتصادی 

بر روند  اثرگذاری  نفوذ در منطقه،  افزایش  ایران،  افزایش حجم سرمایه گذاری در  انرژی و  و 

صلح غرب آسیا با استفاده از جایگاه ایران، مبارزه با تروریسم، جلوگیری از اشاعه سالح های 

کشتارجمعی و ایجاد نظام چندجانبه گرایی به جای یک جانبه گرایی آمریکا در غرب آسیا و ایفای 

نقش یک قدرت بین المللی اثرگذار در کنار آمریکا به ویژه در پرونده هسته ای ایران، تالش 

می کند تا روابط سیاسی خود با جمهوری اسالمی را گسترش دهد.

در این بین با توجه به مذاکرات چندساله منتهی به برجام، مشاهده می شود که مساله امنیت 

برای اروپا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به نحوی که بالفاصله بعد از حصول برجام، نگرانی 

بنابراین برای محدودسازی و در  ایران ظاهر گردید]۱[.  از برنامه موشکی  کشورهای اروپایی 

نهایت حذف این برنامه تالش های فراوانی صورت گرفته است.

عوامل اصلی مخالفت اروپا با برنامه موشکی ایران

۱-امنیت رژیم صهیونیستی و شرکای منطقه ای

کشورهای اروپایی توسعه برنامه موشکی ایران را سلب امنیت از رژیم صهیونیستی دانسته 

رژیم  می تواند  که  است  رسیده  نقطه ای  به  ایران  موشکی  توان  حاضر  حال  در  که  آنجا  از  و 

اشغالگر قدس را هدف بگیرد )در حال حاضر 7 موشک ایران دارای برد الزم برای هدف گرفتن 

رژیم صهیونیستی است]۲[( و با توجه به البی قوی صهیونیست ها در اروپا، یکی از انگیزه های 

محدودکردن برنامه موشکی ایران تامین امنیت رژیم غاصب صهیونیستی است. از طرفی برخی 

کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان سعودی که با حمایت شرکای غربی خود به دنبال 
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گسترش نفوذ در منطقه غرب آسیا هستند برنامه موشکی ایران را تهدیدی بر دخالت های خود در 

این منطقه و به طور خاص در یمن و سوریه می دانند و از طریق کشورهای اروپایی و غربی بدنبال 

محدود کردن برنامه موشکی ایران هستند.
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۲-امنیت انرژی و کشتیرانی

خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان یکی از مراکز تولید و صدور انرژی در جهان نقشی 

حیاتی در تامین انرژی اروپا ایفا می کند، اتحادیه اروپا توان موشکی ایران را تهدیدی بر امنیت 

کشتیرانی و دادوستد انرژی در منطقه می داند.

۳-توانایی حمل کالهک هسته ای

حمل کالهک هسته ای توسط این موشک ها اتهامی است که توسط کشورهای اروپایی 

علیه برنامه موشکی ایران وارد می شود و معتقدند محدود کردن برنامه موشکی می تواند ایران را 

از دستیابی به این نوع از موشک ها بازدارد. در حالی که جمهوری اسالمی تاکنون موشکی برای 

حمل کالهک هسته ای طراحی نکرده است.

۴-پایگاه ها و نیروهای نظامی

کشورهای اروپایی و در راس آن ها فرانسه، انگلیس و آلمان حضور گسترده ای در منطقه 

غرب آسیا و خلیج فارس دارند. فرانسه در سال ۲۰۰9 با احداث یک پایگاه نظامی در ابوظبی برای 

اولین بار در 5۰ سال گذشته پایگاهی در کشوری خارجی تاسیس کرد]۳[ و حدود 7۰۰ نیرو در 

این پایگاه قرار داده است. این پایگاه پس از تحوالت ماه های اخیر به عنوان مرکز اصلی نیروی 

دریایی اروپا در خلیج فارس معرفی شد.]۴[ انگلستان نیز در سال ۲۰۱8 پایگاه نظامی دائمی در 

بحرین تاسیس کرد]5[ و 5۰۰  نظامی در این پایگاه حاضر هستند. نیروهای این کشور همچنین 
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به طور گسترده ای در پایگاه العدید قطر حضور دارند.

فرانسه انگلیس و آلمان به عنوان کشورهای عضو ائتالف ضد داعش در عراق و سوریه 

نیز فعال هستند. انگلستان قریب به ۴5۰ نیرو در عراق مستقر کرده در حالی که آلمان ۴5۰ نفر 

برای مقابله با داعش و آموزش به ارتش عراق در این کشور مستقر کرده است که بعد از شهادت 

سردار سلیمانی ۳5 نفر از نیروهای خود را از عراق خارج و در اردن مستقر کرد. کشور فرانسه نیز 

از زمان مبارزه با داعش حدود ۱۰۰۰ نفر در عراق و سوریه مستقر کرده است. همچنین اتحادیه 

اروپا ده ها نیرو در بغداد برای فعالیت در بخش های امنیتی قرار داده است. حضور ناتو در افغانستان 

از حدود ۱7 هزار نیرو و ۳9 کشور شکل گرفته و انگلستان با حدود ۱۰۰۰ نیرو و آلمان با ۱۱۰۰ 

نیرو در این کشور فعال هستند]6[.

5-گریز از پاسخ گویی در قبال برجام

عدم اجرای اینستکس نشان دهنده فقدان اراده سیاسی اروپا برای اجرای تعهدات برجامی و 

هم سویی با تحریم های آمریکاست]7[. اتحادیه اروپا که عالوه بر ایران، از سوی برخی رسانه ها 

و جنبش های ضدجنگ داخلی نیز به سبب فقدان اراده برای تداوم برجام، تحت فشار قرار دارد، 

تالش می کند با تمرکز بر توان موشکی، بحث را منحرف نماید. بنابراین با فشار دیپلماتیک به 

برنامه موشکی ایران، درصدد است شرط رعایت برجام را تعمیم آن به دیگر مسائل مورد اختالف، 

قرار دهد.
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ابزارهای مورد استفاده اروپا برای محدودسازی توان موشکی ایران

برای محدودسازی و مقابله با توان موشکی ایران کشورهای غربی و اروپایی از ابزارهای 

مختلفی استفاده کرده اند. اروپا برای مقابله با برنامه موشکی ایران به طور همزمان از دیپلماسی 

و حضور نظامی استفاده می کند. سه کشور کلیدی اروپا، در عین حال که از طریق دیپلماسی 

و مذاکره با محوریت فرانسه در پی محدود کردن برنامه موشکی ایران در قبال فروش نفت و 

انرژی هستند، تحریم تسلیحاتی و همچنین تهدید به اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسالمی 

ایران را به عنوان یک تاکتیک در پیش گرفته اند.  این دولت ها پس از عدم نتیجه مذاکرات 

رئیس جمهور فرانسه با ایران در مهر 98، طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد در ۱۴ آذر 

98  خواستار اعالم مغایرت برنامه های موشکی ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شده اند]8[. از 

طرفی حضور نظامی در منطقه برای مقابله با تهدید موشکی ایران از دیگر اقدامات این کشورها 

برای مقابله با توان موشکی ایران است.

راهکارهای پیش رو در مواجهه با اقدامات اروپایی ها

حضور ایران در منطقه پر تنش غرب آسیا و همچنین وجود رژیم صهیونیستی در منطقه، 

به عنوان دشمن ایران که دارای سالح های کشتارجمعی گسترده بوده، بر لزوم تقویت بنیه دفاعی 

جمهوری اسالمی ایران صحه می گذارد. از سوی دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 

فارس بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر ساالنه در بخش نظامی هزینه می کنند]9[ و این مسأله نیز بر لزوم 

افزایش توان موشکی ایران تاکید دارد. ایران در مقابله با کنش های اتحادیه اروپا می تواند این 

راهکارها را مد نظر قرار دهد.
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حقوق بین الملل: ایران در عرصه بین المللی می تواند با استناد به مشروعیت اصل دفاع از 

خود در حقوق بین الملل که در ماده 5۱ منشور ملل متحد تبیین شده و مورد پذیرش بازیگران 

بین المللی قرار گرفته، به تبیین دکترین دفاعی و لزوم تقویت توان موشکی به ویژه با توجه به 

تجربه تحریم های جهانی در جریان جنگ تحمیلی بپردازد. که توسعه توان موشکی را با اهداف 

بازدارندگی و حفظ تمامیت ارضی و دفع خطر از سرزمین ایران توجیه می کند. از طرفی نقش 

حیاتی ایران در مبارزه با گروه های تروریستی در سال های اخیر و همچنین عدم دخالت ایران در 

امور کشورهای منطقه نیز استدالل مناسبی در عرصه بهره مندی از ظرفیت های حقوق بین الملل 

است.

گفتگو آری، مذاکره خیر: تقویت بنیان دفاعی و توسعه موشکی در منطقه ی غرب آسیا 

اقدامی ضروری بوده و از آنجا که رویکرد ایران هیچ وقت تهاجمی نبوده است، در قبال این مساله 

با کشورهای غربی و اروپایی نمی بایست وارد مذاکره شده و مساله توسعه توان موشکی به عنوان 

یک حق ذاتی باید در نظرگرفته شود. با این حال دستگاه سیاست خارجی ایران این توانایی را 

داراست که با گفتگوهای دو یا چندجانبه با کشورهای اروپایی به رفع سوءبرداشت ها از توان 

موشکی ایران پرداخته و این پیام به طرف اروپایی ارسال شود که باجداسازی مسأله موشکی از 

منازعات منطقه ای، می تواند به بهبود روابط فی مابین بپردازد.

و  امنیت  شورای  به  ایران  موشکی  پرونده  ارجاع  از  جلوگیری  اقتصادی:  روابط 

جهان شمول شدن نگرانی از آن، از طریق دیپلماسی سازنده به عنوان یک راهبرد در نظر باشد. در 

صورتی که اتحادیه اروپا برای مقابله با برنامه موشکی ایران از  ابزار تحریم استفاده کند، ایران با 

توسعه روابط اقتصادی با چین و روسیه می تواند مانع ارسال آن به شورای امنیت سازمان ملل شود. 

از سوی دیگر با توجه به ظرفیت همکاری با دیگر کشورهای اروپایی، به ویژه در حوزه صادرات 
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گاز می تواند همکاری های سیاسی برخی کشورهای اروپایی را جلب نموده و در روند تصویب 

تحریم یا قطعنامه های این نهاد علیه ایران، خلل وارد کند.]۱۰[
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نتیجه گیری

انرژی و  امنیت  بر  تهدیدی  را  ایران  اسالمی  برنامه موشکی جمهوری  اروپایی  اتحادیه 

همچنین امنیت پایگاه های نظامی خود و کشورهای متحد با اروپا و رژیم اشغالگر قدس دانسته و 

در این بین در تالش است با فضاسازی و تبلیغات منفی علیه برنامه موشکی ایران و پیوند آن با 

نفوذ منطقه ای جمهوری اسالمی در غرب آسیا، این تهدید را هم برای برخی قدرت های منطقه ای 

و هم برای افکار عمومی و رسانه های جهانی ملموس سازد. هم چنین این تهدیدنمایی در راستای 

تالش برای توجیه عدم توانایی این کشورها در عمل به تعهدات برجامی و هم صدایی با آمریکا 

در کارزار فشار حداکثری علیه ایران است. در این شرایط و باتوجه به مطابقت دکترین دفاعی 

جمهوری اسالمی ایران با حقوق بین الملل و مواد منشور ملل متحد، باید با جداسازی مساله موشکی 

از منازعات منطقه ای، ابزار دیپلماسی را در راستای وادارسازی اروپا به انجام تعهدات پیشین خود 

به کار برد و از سوی دیگر با توسعه روابط تجاری و مالی با کشورهای غیرغربی از اجماع سازی 

علیه برنامه موشکی جلوگیری کرد.
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