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 11/40/1041تاريخ پذيرش:  11/42/1041تاريخ دريافت: 

 چکيده
، نگارندۀ   مشارکت جامع نوآورانه با عنایت به توسعۀ مناسبات دوجانبۀ چین و رژیم صهیونیستی در چارچوب

های تأثیرگذار بر مشارکت مدذکور   ها و چالش ترین فرصتمهم ؛که پرسش است درصۀد پاسخ به اینمقاله حاضر 
تحلیلدی صدورت گرفتده اسدت  بدا       -انۀ؟ محقق در این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی کۀام

ثیرگذاری عوامد   برداری و پرسشنامه، میزان تأبرداری از ابزار فیشای و بهرههای میۀانی و کتابخانهاستفاده از روش
هدای پدژوهش، مشدارکت جدامع     مختلف بر مشارکت جامع نوآورانه را مورد سنجش قرار داده است  طبدق یافتده  

ای و  هدای چدین و رژیدم صهیونیسدتی در سدخول مختلدف ملدی، منخقده         ها و چدالش  تأثیر فرصت  نوآورانه تحت
)دستیابی به فناوری پیشرفتۀ نظدامی، پوشدش    ینچهای  فرصتبر مبتنی  جامع نوآورانه تمشارکای است   فرامنخقه

هدای فناوراندۀ    ای و دورزدن محدۀودیت  آسیا، تأمین نیازهای توسدعه  ریسک راهبردی برای تنظیم تعامالت با غرب
رژیم صهیونیستی )امکان سرریز همکاری، حفظ سخح حۀاقلی از روابط با چین و تأثیر بر موضدع چدین   و آمریکا( 

ای )فشدارهای   دو بدازیگر در سدخول فرامنخقده    هدای  چدالش  حدال،  ینع است که در سخین(و فل رانیدر قبال ج ا ا
آسدیا( و سدخح ملدی )حساسدیت دارلدی رژیدم        ای )تعامالت چدین بدا کشدورهای منخقدۀ غدرب      آمریکا(، منخقه

  صهیونیستی( بر آن حاکم است
 

 .ها شها، چال فرصتمشارکت جامع نوآورانه،  ين،چ ،رژيم صهيونيستي ها: کليدواژه

                                        
)نویسددددنۀ  مسدددد ول(   الملدددد ، دانشددددگاه شددددهیۀ بهشددددتی   بددددین  آمورتدددده دکتددددری روابددددط  دانددددش  1
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 مقدمه
گدردد؛ بدا ایدن حدال      بداز مدی   1891سابقۀ روابط چین و رژیم صهیونیستی به اوای  دهدۀ  

با تغییر دکترین سیاست رارجی چین گذاشدته   1891بنای تحول در روابط از اوارر دهۀ  سنگ

هدای   سنگین برای سرمایه، مواد رام، فنداوری  و امان تقاضای بیشۀ؛ از این زمان چین به دلی  

، تولیدۀی  شرفته و منابع انرژی، همراه بدا جسدتجوی بازارهدای ردارجی بدرای مح دو ت      پی

در   (18: 2111، 1سداتر )این نیازها باشدنۀ  مین أکه قادر به تی بوده است روابط با کشورهایدنبال  به

 1898شروع روابط دوجانبه در سال محرک اصلی  ،به فناوری پیشرفته چیننیاز  این ارتباط،

تمرکدز ایدن ندوع همکداری بدر       البتده  2؛(149-149: 2112، 2یکوماراسوام) شۀ یونیستیبا رژیم صه

اول هدزاره جۀیدۀ، رژیدم     ۀدر ده حوز  نظامی در ادامه با چالش همراه شۀ و در این راستا

بدا چدین در   یکجانبه قراردادهدای جداری    طور صهیونیستی تسلیم فشارهای آمریکا شۀ و به

جانبده قرید    ازآن، روابط نزدیدک دو    پسنظامی را لغو کرد های حوز  تسلیحاتی و فناوری

 و سدفر  9پیندگ  آمۀن شدی جدین   کار  روی  با (929: 2119، 4ناورو)به سردی گراییۀ  به یک دهه

روابدط   مجدۀد  ۀ، توسع2112به پکن در می  وزیر رژیم صهیونیستی ، نخستنتانیاهو بنیامین

تر و همدراه بدا    در چارچوب نهادی وجانبهددور جۀیۀ مناسبات در دستور کار قرار گرفت  

 9«جدامع نوآورانده   مشدارکت »و  9نامدۀ تجدارت آزاد   ، مذاکرات موافقدت 6راه -ابتکار کمربنۀ

                                        
1. Sutter 

2. Kumaraswamy 

ایران نیز شدک   ج ا هایی با  همکاریحتی  1891 ۀده در مقخع زمانیروز نظامی  های به چین برای دستیابی به فناوری  2

 ( 296: 2121)برای مخالعه بیشتر نگاه کنیۀ به: قربانی و همکاران،  داده بود
4. Evron 

5. Xi Jinping 

6. Belt and Road Initiative 

 People's Republic of China-Israel Free Trade)رژیدم صهیونیسدتی     -تجدارت آزاد چدین    ۀنامتوافق  9

Agreement چندۀ دور مدذاکره بدرای آن     2122آغاز و تا سدال   2119نهاد، مذاکرات آن در سال پیش 2112( در سال

    استصورت گرفته 

8. Innovative Comprehensive Partnership 
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جامع نوآورانه چین و رژیم صهیونیستی و  مشارکتبررسی  که در این میان، گسترش یافت

 است  های حاکم بر آن هۀف پژوهش حاضر ها و چالش پیگیری آن در میانۀ فرصت

 21پینگ و بنیامین نتانیاهو در  شی جیناعالم رسمی مشارکت جامع نوآورانه به مالقات 

شدروع   2114گردد؛ هرچنۀ مذاکرات و برنامۀ اقۀام آن از سدال   باز میدر پکن  2119مارس 

 جدامع مشدارکت  » ۀچین و رژیم صهیونیستی طدی سدالیان اریدر در قالد  برنامد       شۀه بود

لحدا    بده اندۀ  رژیدم صهیونیسدتی    هدا شدۀه   تدوجهی از همکداری   قابد  وارد سخح « نوآورانه

گیدری ندوین چدین    روز از جایگداه نسدبتام مخلدوبی در جهدت     بههای  بررورداری از فناوری

اریر کوشیۀه تا ضمن تأکیۀ بدر نقداط قدوت     ۀبرروردار است و طرف مقاب  نیز طی سه ده

و تا حۀ یک شریک غیرقاب  اغمدا  را  رود و متعاقبام نیازهای فناورانه چین، روابط عمیق 

کوشدۀ تدا از رهگدذر ارتبداط بدا چدین،        رژیم صهیونیستی می  نمایۀ ترسیمبرای این کشور 

عنوان پُلی میان جهدان غدرب    های شرقی و غربی فناوری را به هم پیونۀ و رود را بهویژگی

سیاسدی و  همکاری متحۀه،  رغم نفوذ ایا ت علیکه  نکتۀ شایان توجه آن  کنۀو شرق مخرل 

راهبدردی و   تعامالتاما  بوده؛ بین چین و رژیم صهیونیستی نسبتام پایۀار 1تجاری -اقت ادی

تدأثیر روابدط رژیدم     تحدت های حسداس و دارای کداربرد دوگانده     نظامی و همچنین فناوری

رارجی چین و رژیم صهیونیستی در منخقدۀ  آمریکا و سیاست  -چین  ،آمریکا -صهیونیستی

مدۀت همکداری چدین و رژیدم      در میانگران  به نظر برری از تحلی  ؛استا مانۀه آسی غرب 

مدوروزوف و  ) های تجاری و اقت ادی متمرکز رواهۀ بدود  صهیونیستی احتما م عمۀتام بر حوزه

  (19: 2121 2،همکاران

جامع  مشارکتبررسی جوان  مختلف ، حاضر اصلی پژوهش مرات  فوق، هۀف نظر به

هدای حداکم بدر آن اسدت و      ها و چدالش  رژیم صهیونیستی در میان فرصتنوآورانۀ چین و 

                                        
بده   2112د ر در سال  یلیونم 926و  یلیاردم 11از رژیم صهیونیستی و  ینچ ۀبراساس آمارها، حجم تجارت دوجانب  1

 91تنهدا   1882روابط در سال  یاست  حجم روابط در آغاز برقرار یۀهرس 2121د ر در سال  یلیونم 922و  یلیاردم 22

این به  ینصادرات چ یلیاردم 19و  ینبه چرژیم صهیونیستی صادرات  یلیاردم 9، 2121د ر بوده است  در سال  یلیونم

 ( تا تریۀ مپ، بیبوده است )رژیم 

2. Morozov et al. 
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هدای تأثیرگدذار بدر     ها و چدالش  ترین فرصتمهمکه دهۀ  طورکلی به این پرسش پاسخ می به

 انۀ  مشارکت جامع نوآورانۀ چین و رژیم صهیونیستی کۀام

 

 مبانی نظری و پيشينۀ پژوهش  

 پيشينۀ پژوهش

های مناسبات فناورانۀ  ها و چالش یونیستی و فرصتدرر وص روابط چین و رژیم صه

 شرل زیر صورت گرفته است:ای به های مختلفی و اغل  پراکنۀه این دو کشور پژوهش

، معتقۀ و رژیم صهیونیستی ینروابط چ یابعاد اقت اد(، در تحلی  کلی از 2119) اورون

ای تولیۀ عظدیم و تقاضدای   ه های نیروی کار نسبتام پایین، ظرفیت چین دارای هزینهاست که 

دنبدال بازارهدای صدادراتی بدرای      های پیشرفته است و رژیم صهیونیستی به با  برای فناوری

هدای   های نیروی کار با  و قابلیت که هزینه در حالی ؛است رود پیشرفته فناوریمح و ت 

آمریکا بدر  ( معتقۀنۀ که پس از فشارهای 2119) 1پلۀ و هارپاز  دارد یتولیۀ صنعتی محۀود

 یدک عندوان  بده  ینوآوررژیم صهیونیستی بر قخع مناسبات در زمینۀ فناوری پیشرفتۀ نظامی، 

 2جدیچن عمد  کدرده اسدت      و رژیدم صهیونیسدتی   ینچ یگذار یهدر روابط سرما یزورکاتال

بده   کنۀ که ایدن کشدور   (، در ر وص فرصت این نوع تعامالت برای چین اشاره می2118)

 ی،کشداورز  یخدی، مح یسدت آب، ز یفنداور  یوتکنولدوژی، در ب تخ ص رژیدم صهیونیسدتی  

نیداز دارد؛   در اقت اد ردود  یشرفتهپ یو ادغام فناور یبهۀاشت یها مراقبت ی،انرژ عات،اطال

رژیدم  یی اید جغراف وسدعت  بده  توجده  با بر این نظر است که (2118) 2نیش یونگهمچنین 

 قبلدی،  یهاشکست تجربۀ و یرارجی فشارها ،یا منخقه تیوضع بازار، حجم صهیونیستی،

و  هدا قدرار نگرفتده    چیندی  تجدارت  و توجه کانون انۀاز  کافی دربه هنوز رژیم صهیونیستی

 نمایۀ  مشارکت یاد شۀه این زمینه را فراهم می

                                        
1. Peled & Harpaz 

2. Zhiqun 

3. Yongxin 
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رژیم صهیونیستی عبارتندۀ   و نیچ شراکت محۀود کننۀه عوام (، 2119) 1راجیوبه نظر 

 از نیچ نۀیرید تیحما کا،یآمر با روابط ریتأثتحتی تیامن روابط وی دفاع تجارتی از: معما

 از آسدیا  غرب منخقۀ سراسر با نیچ رشۀروبه مناسبات وی الملل بین مجامع در نیفلسخ آرمان

 (،2119) 2لیونگ ویی سوها؛ در این راستا، رسارتیز وی انرژ تا گرفتهی حاتیتسل معامالت

 بده ی تجار وی اقت ادی همکار از نیستیرژیم صهیو و نیچی معتقۀنۀ که در تحول همکار

 حداکم  روابطی الگو تغییر و رژیم صهیونیستی و کایآمر روابط در شکاف فناورانه،ی نوآور

(، 2119)2یزاچداز  مهمی هستنۀ ی رونیب محرکی روهاین« کایپساآمر دوران» در آسیا  غرب بر

 ینیم صهیونیستی و چروابط رژکنۀ که در چارچوب مشارکت جامع نوآورانه،  نیز اشاره می

 شۀه است  محۀود راهبردیپوشش  و مبتنی بر یۀیجۀ ۀوارد مرحل

هدا و   طور که قاب  مالحظه است در ر وص مشارکت جامع نوآورانده و فرصدت  همان

گانۀ مدۀنظر ایدن تحقیدق، آثدار جدامعی وجدود ندۀارد         های آن در سخول تحلی  سه چالش

شارکت جامع نوآورانه و تحلید  کمدی و   نوآوری پژوهش حاضر، بررسی جوان  مختلف م

 ها است  ها و چالش کیفی از این فرصت

 

 مباني نظري و مفهومي

برای فهم روابط چین و رژیم صهیونیسدتی در گدام نخسدت درک مفهدوم مشدارکت در      

مشارکت تعام  دو کشور براسداس احتدرام و اعتمداد    الۀولی معاصر اهمیت دارد؛  روابط بین

بدرد و  -نماینۀ که یک رابخه بدرد  چارچوب آن تالش می و دو طرف درمتقاب  و برابر است 

توانندۀ اراده و تعهدۀ    مشدارکت مدی  در قالد   هدا   متقاب  شک  دهنۀ  دولت سودکننۀه  تأمین

زای  حال وارد حیخدۀ بسدیار حساسدیت    عین اما در ؛بلنۀمۀت نسبت به یکۀیگر ایجاد نماینۀ

ر دوص همکداری    کدردن در  جنگ سرد فکدر که در طول  درحالی؛ اتحاد و ائتالف نشونۀ

                                        
1. Rajiv 

2. Cui Shoujun / 崔守军 - Liang Shufan/ 梁书矾 

3. Chaziza 
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غیرممکن بود، اکنون مشارکت جایگداهی مهمدی   « اتحاد»المللی بۀون اشاره به اصخالل  بین

   (21: 2119، 1استروئر) ها یافته استدولتسیاست رارجی ابزار در جعبۀ 

 چین کشورها از جمله در فضای پساجنگ سرد در سیاست رارجی« مشارکت»مفهوم 

عنوان الگوی تعام  چین با کشورهای دیگدر، بازتداب    مشارکت بهاکنون  هم  تتوسعه یاف

آمیز را نیز در سیاست رارجی این کشدور بده همدراه     پنج اص  اساسی همزیستی مسالمت

   (9: 2119، 2)یودارد

کشدور و   119ای، بدا   از نظدر توزیدع منخقده   ن معاصدر  چدی نظر بده اهمیدت مشدارکت،    

مشدارکت   14در آفریقدا )  مشارکت 16در آسیا،  مشارکت 29له ای از جم های منخقه سازمان

 9در اروپددا و آمریکددا و  مشددارکت 29در آمریکددای  تددین،  مشددارکت 19منددا(،   در حددوز

سدخول مختلفدی از    ؛ همچندین (4: 2118، 2)فولتدون  در اقیانوسدیه ایجداد کدرده اسدت     مشارکت

 مشدارکت راهبدردی،  ردی، مشارکت جامع نوآورانده، مشدارکت غیرراهبد    از جمله مشارکت،

مشدارکت همکارانده راهبدردی، مشدارکت جدامع راهبدردی،        مشارکت راهبدردی نوآورانده،  

؛ ایدن عنداوین   گیرد جامع راهبردی و مشارکت راهبردی ویژه در نظر می ۀمشارکت همکاران

 دهۀ؛ تعدامالتی کده   در واقع ابعاد مختلف رابخه مشارکتی چین با کشورهای دنیا را نشان می

  و ارتقاء یابنۀوانۀ در گذر زمان تغییر تمی

 نیدز در چدارچوب   )مندا( شدمال آفریقدا   و  آسیا غرب ۀچین با کشورهای حاضر در منخق

ایدن  چندۀقخبی را در   ترتیبدات ندوعی   دارد و از طریدق آن مشارکت همکداری  الگوی انواع 

ای، ههدای منخقد   قدۀرت در آن سدو   4شدود؛  برای ع ر پساآمریکایی آماده مدی  یجترو منخقۀ

از وابستگی نامتقدارن  تالش دارنۀ  نیز از طریق مشارکت با پکن آسیا غرب متوسط و کوچک

مفروضدات مهدم    این دو هۀف متقابد ،  آورنۀ؛عم   های بزرگ ممانعت به قۀرت گذشته به

                                        
1. Strüver 

2. Yue 

3. Fulton 

آسیا به مقاله دیگری از ایدن نویسدنۀه بدا     کنونی آمریکا در غرب جایگاهبرای مخالعه بیشتر درر وص نگاه چینی به   4

 (162-149: 1411)قربانی و عله پور،  عنوان زیر مراجعه نمایۀ
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از جمله مشدارکت جدامع نوآورانده    آسیا  چین در غرب تهستنۀ که در تحلی  مشارکنظری 

 بایۀ مۀنظر قرار داد  چین و رژیم صهیونیستی 

، پیوندۀهای  و بلژیدک  سدوئیس  همدراه بدا  است که  بازیگری جزء سهرژیم صهیونیستی 

 2116در آورید   بدا سدوئیس   با چین دارد  چدین   نوآوری  ای در حوز شۀهمحکم و نهادینه

 برقرار کدرد؛   2«گفتگوی نوآورانه» 2119و با بلژیک در سال  1«نوآورانهراهبردی مشارکت »

اسدت؛ امدا فاقدۀ    « مشارکت»ن میان روابط نوآورانه چین و رژیم صهیونیستی در سخح در ای

هدای روابدط    به بسط همکاری فناورانده بده همدۀ حدوزه    « جامع»راهبردی است  قیۀ  عن ر

  دوجانبه اطالق دارد 

ارتقدای روابدط چدین و رژیدم صهیونیسدتی بده سدخح        هدای   ترین جلوه یکی از برجسته

مشترک چدین و رژیدم صهیونیسدتی     ۀکمیت»، تشکی  پیگیری تحقق آنمشارکت و ابزار مهم 

 2114در سدال  این کمیته  سیسأتدر ر وص  بوده است  2«انههای نوآور همکاری ۀدر زمین

پدنج   2122ۀ  تا سدال  در پکن برگزار ش 2119 ۀگیری و نشست افتتاحیه آن در ژانوی ت میم

بده مکانیسدم   یته مذکور از زمان تأسیس های این کمیته برگزار شۀه است  کم دور از نشست

ۀه و در چدارچوب  همکاری دولت با دولت بین رژیم صهیونیستی و چین تبدۀی  شد   اصلی

در  انده هدای نوآور  بده تدرویج همکداری   دو طدرف   هدای دولتدی   ها و سدازمان  وزارتخانه آن،

، از فرا مقامدات بلنۀپایده دو طدر   لسات سا نه آن پردازنۀ  ریاست ج میهای مختلف  زمینه

در سوی دیگدر،   و (4و بعۀام یائیر  پیۀ نتانیاهورژیم صهیونیستی )بنیامین  وزیر جمله نخست

، معداون  6وانگ کیشان وزیر و بعۀام ، معاون نخست9چین از جمله لیو یانۀونگمقامات ارشۀ 

 بر عهۀه دارنۀ  جمهور رئیس

 

                                        
1. China- Switzerland Innovative Strategic Partnership 

2. China-Belgium Innovation Dialogue 
3. China-Israel Joint Committee on Innovation Cooperation (JCIC) 
4. Yair Lapid 

5. Liu Yandong 
6. Wang Qishan  
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 تحقيق شناسی روش

تحلیلی است و در زمدر    -ن توصیفیاین تحقیق از حیث هۀف کاربردی بوده و روش آ

هدای اطالعداتی   های کیفی ایدن تحقیدق از پایگداه   گردد  دادهبنۀی میتحقیقات آمیخته دسته

-های منتشر شۀه از سدوی دسدتگاه  های معتبر علمی ج ا ایران و رارجی، دادهازجمله پایگاه

آوری رداری جمدع بهای رسمی و اتاق فکرهای معتبر و رسمی جهانی است که با ابزار فیش

گیدری از ابدزار پرسشدنامه از    های کمّی با روش پیمایش و بهدره گردیۀه است؛ همچنین داده

نفر( تحقیق که مشتم  بدر ربرگدان و کارشناسدان و دانشدجویان مقخدع       91جامعۀ آماری )

صورت ت ادفی انتخاب المل  است که بهتح یالت تکمیلی شهر تهران در رشتۀ روابط بین

)تشکی  جمهوری رلق چین( تا سدال جداری    1848قلمرو زمانی پژوهش از سال  انۀ شۀه

های صدورت گرفتده   شود  قلمرو موضوعی پژوهش نیز اسناد و پژوهشمیالدی را شام  می

در حوز  سیاست رارجی و روابط رارجی دو کشدور اسدت  روایدی پرسشدنامه بده روش      

توزیع پرسشنامه بدین جامعدۀ آمداری و     اعتبار محتوا تعیین شۀه است و ضری  پایایی آن با

 ( محاسبه گردیۀه است 1896ها با آلفای کرونباخ )ارزیابی پاسخ

 

 هاهای تحقيق و تجزیه و تحليل دادهیافته

 هاي تحقيقيافته .الف
 های مشارکت جامع نوآورانه چين و رژیم صهيونيستی فرصت

 ؛اسدت  با یی تحقیقات علمیاین رژیم دارای قۀرت اگرچه  ؛رژیم صهیونیستی از منظر

اقت داد، فضدا بدرای تبدۀی  دسدتاوردهای علمدی و فنداوری بده          ی  انۀاز  کوچدک اما به دل

چدین  باشدۀ   دنبال بازارهای رارجی بنابراین بایۀ به ؛است محۀود در آنوری و ثروت  بهره

اندۀ  تو   فناوری رژیدم صهیونیسدتی مدی   رلق نمایۀگسترده  شک  ی را بهفضای چنین توانۀ می

 تا ریشه دوانۀه و ثروت ایجاد نمایۀ   دگرگونی بازار را در چین تحقق بخشۀ

سدارت چدین   »و  «مبتندی بدر ندوآوری    ۀتوسع»دولت چین استراتژی ، چیناز منظر نیاز 

و صنعتی و تبۀی  علدم و   انهنوآوری فناور ءکه هۀف آن ارتقا در دستور کار داردرا « 2129

ای  برای گذار از یک اقت اد مبتنی بر تولیۀات کاررانده رفته فناوری به نیروهای تولیۀی پیش
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پددس از همچنددین  ؛اسددت بددا فندداوری  مبتنددی بددر تولیددۀ مح ددو ت بددایددک اقت دداد بدده 

های پیشرفته بدا چدین    های اعمالی آمریکا در تعامالت اقت ادی مرتبط با فناوری محۀودیت

فناوری رژیدم   یافته است  کشوربرای این  نقش کلیۀیهای اریر، رژیم صهیونیستی  در سال

جهدانی و   عمۀتام دارای کارکردزیرا  بسیار جذاب است؛های چینی  شرکت برای صهیونیستی

سدنگین  گدذاری   سرمایهها نشان از برآوردولی آمریکاست   استانۀاردهای مشابه در سیلیکون

   (11: 2121، 1یانهاروتون)دارد های مهم فناوری  تمام بخشدر چین در رژیم صهیونیستی تقریبام 

 از رژیم صهیونیسدتی  چین در های گذاری سرمایه اتفاق به قری  براساس آمارها، اکثریت

و صدۀ و   یلیاردنه م ارزش به معامله 448) است بوده فناوری بخش در 2121 تا 2112 سال

و چهارصۀ و چه   یلیاردنوزده م ارزش به معامله 462 مجموع از د ر یلیونو هشت م یس

 متندوع  نسدبتام  رژیم صهیونیستی فناوری بخش در چین گذاری سرمایهد ر(   یلیونار مو چه

 هدا  ایدن ) اسدت  زیسدتی  علدوم  بخدش  های شرکت در ها گذاری سرمایه تعۀاد بیشترین  است

معاملده را   122 در مجموع داروسازی و بیوشیمی، بیوتکنولوژی، پزشکی های فناوری شام 

 فنداوری  هدای  شدرکت  و افدزار  ندرم  توسدعۀ  در ها گذاری یهسرما آن از پس و( شود شام  می

 زیسدتی  علدوم  ها در این دو بخش به ترتید   گذاری ارزش سرمایه ( قرارداد 119) اطالعات

 فنداوری  و افزار نرم و توسعۀ د ر یلیونو پنجاه و هشت م ی ۀو س یلیاردم مجموع یک در)

 در همچنین چین  د ر( بوده استیک میلیارد و صۀ و بیست میلیون  در مجموع) اطالعات

هدای مختلدف    ، فنداوری (قرارداد 42) ارتباطات (،قرارداد 46) اینترنت بخش در هایی شرکت

 نهایدت  در کندۀ؛  مدی  گدذاری  سدرمایه ( قدرارداد  28) هدا  هادی نیمه و ها تراشه و قرارداد( 41)

 و( قدرارداد  29) رژیم صهیونیسدتی  2رخرپذیر گذاری سرمایه های صنۀوق در گذاری سرمایه

   (2121، 2)ا شۀ  انجام پاک فناوری بخش در معامله شرکت 29 در

                                        
1. Harutyunyan 

2. Venture Capital Funds  

3. Ella 
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 -1شدود:   دسدته تقسدیم مدی    چهدار  به گذار چینی در رژیم صهیونیستی سرمایهنهادهای 

 دولتدی  هدای  دارایی اداره و نظارت کمیسیون کنترل ها تحت شرکت این: 1دولتی های شرکت

 همچندین  دسدته  ایدن   محلی( هسدتنۀ  های دولت یا مرکزی )در سخح دولت 2دولتی شورای

 گروه ماننۀ) دولتی وجوه مۀیریت رخرپذیر های سرمایه و دولتی سرمایۀ های صنۀوق شام 

 -4ر وصددی؛  هددای شددرکت -2 ؛4عمددومی هددای شددرکت -2شددود؛  مددی( 2شددنژن سددرمایه

 بده ارزش ده  درصدۀ  92 حدۀود ، هدا  داده اسداس  رخرپذیر  بدر  گذاری سرمایه های صنۀوق

 در رژیدم صهیونیسدتی   در چدین  هدای  گدذاری  سرمایه ک  د ر از میلیارد و صۀ و نود و پنج

 ایدن  کده  درحدالی  اسدت؛  شدۀه  انجدام  چدین  دولتدی  هدای  شرکت توسط 2121-2112 دوره

 ر وصدی  های شرکت  دهنۀ می تشکی  را معامالت تعۀاد از درصۀ 9 تنها ها گذاری سرمایه

 از درصدۀ  24 نمایندۀ و  مدی  گذاری سرمایه پیشرفته اوریفن بخش در عمۀتام و در رتبۀ بعۀی

 ایدن  دهندۀ؛  می تشکی  را( شش ۀ و بیست و هفت میلیون د ر شش میلیارد) معامالت ک 

دارندۀ،   کمدی  نسدبتام  سدرمایۀ  تزریدق  بده  نیاز که تأسیس تازه  های آپ استارت در ها صنۀوق

  (2121)ا ، کننۀ  گذاری می سرمایه

  مستقیم در حوز  فناورانه با همان حساسیت امنیتی و نظدامی همدراه   تعام که آنجایی از

رژیدم   هدای  شرکت سهام شود: الف( رریۀ می استفاده غیرمستقیم همکاری مۀل دو از است

 امنیدت  یدا  امنیت حوز  و بر توسعه را هایی فناوری که چینی های شرکت توسط صهیونیستی

 چیندی  هدای  شدرکت  و دولتی های آژانس توسط گذاری ب( سرمایه  گذارنۀ می تأثیر سایبری

 سدال  در چدین  در ندوع اول،   و رژیدم صهیونیسدتی   مشترک فناوری توسعۀ های صنۀوق در

 کده  را 9هدای توگدا   شدبکه  صهیونیستی شرکت، هواوی چینی اطالعات فناوری غول، 2111

 محرمانده  بسیار روشی به دهۀ می توسعه را ارتباطات در استفاده مورد های ریزتراشه آررین

                                        
1. State-owned enterprises (SOEs) 
2. State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council 
3. Shenzhen Capital Group 
4. Public companies 

شدنارته   تیرژیدم صهیونیسد  هدواوی در   ۀ( مرکدز تحقیدق و توسدع   Toga Networks) های توگدا  شبکه  هم اکنون 9

 www.toganetworks.com/about-usشود  برای اطالعات بیشتر به سایت این شرکت مراجعه نمایۀ:  می
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 رژیدم صهیونیسدتی   شدرکت  در د ر میلیدون  19، 2119 سدال  در، بابدا  علی  کرد رریۀاری

 و ارائده  را سدایبری  امنیدت  تضدمین  هدای  کرد، شدرکتی کده فنداوری    گذاری سرمایه 1تتاری

همکداری، چندۀ نهداد و     کنۀ  در ندوع دوم  می شناسایی را سایبری فضای از ناشی تهۀیۀات

در  د ر میلیدون  441 ارزش بده  رژیم صهیونیستی - چین اوریفن صنۀوق شرکت چینی در

 هدای  فنداوری  و ردودرو ، رباتیدک ، دارلدی  امنیدت  کردنۀ که بدر  گذاری سرمایه 2119سال 

  (26-19: 2121، موروزوف و همکاران)دارد  تمرکز سایبری

های مختلدف   های استارت آپی آن در بخش ویژه شرکت در آن سو، رژیم صهیونیستی به

برای مۀت طو نی صادرات رژیم صهیونیستی بده چدین   انۀ؛  اد فناورانه چین فعال شۀهاقت 

هدای ندوری، کشداورزی و     شام  مح و ت با تکنولوژی با ، از جمله الکترونیک، فناوری

بخش الکترونیک بخدش اصدلی     (19: 2116، 2یائوش)ه است آب، صنایع شیمیایی و ارتباطات بود

طور متوسدط   های اریر بوده و قخعات الکترونیکی به ه چین در سالصادرات رژیم صهیونیستی ب

  (2121)ا ،  دهنۀ ها تشکی  می نیمی از صادرات رژیم صهیونیستی به چین را در این سال

برای مثدال  ها از جمله کشاورزی نیز دنبال شۀه است؛  مشارکت نوآورانه در دیگر بخش

 ۀرژیددم صهیونیسددتی بددرای توسددع  ۀانددهددای آب نوآور از فندداوری 2در شددهر شاوشددینگ

هایی در بخدش   چنین همکاری نۀ؛های آب شهری، کشاورزی و صنعتی بهره برد زیرسارت

  (96: 2119، 4) وی و همکاران شۀ دنبالکیانگ  شمال غربی چین در استان سین

انتقال فناوری رژیم صهیونیستی بده چدین، همکداری تحقیدق و      دیگرهای  یکی از کانال

 ۀو همچنین فعالیت تحقیق و توسدع دو طرف  ها و مؤسسات دانشگاهی ین شرکتب 9توسعه

، نهادهدای دولتدی رژیدم    2111 ۀهای رژیم صهیونیستی در چین است  در اوای  دهد  شرکت

-هدای فندی   شروع به تدرویج همکداری   گذاری رخرپذیر سرمایه های صنۀوق صهیونیستی و

در سدال   دو طدرف ی علوم دانشدگاهی  کردنۀ  بنیادهای مل طرف های دو تجاری بین شرکت

                                        
1. ThetaRay 

2. Xiao Xian/肖宪 

3. Shaoxing 

4. Lavi et al. 

5. Research and Development (R&D) 
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هدای تحقیقداتی مشدترک در علدوم و مهنۀسدی       ای را برای حمایت از پروژه نامهتوافق 2112

برردی از   ،ها صرفام آکادمیدک هسدتنۀ   که پروژه درحالی ؛)شورای آموزش عالی( امضا کردنۀ

وانندۀ از اهمیدت   ت عنوان مثال در فناوری نانو، مواد جۀیدۀ و فنداوری مداهواره، مدی     به ؛هاآن

  (919: 2112)اورون،  نظامی برروردار باشنۀ

های مشارکت جامع نوآورانه برای چین و رژیم صهیونیسدتی بایدۀ    در ارزیابی از فرصت

نیبد  نظام در دو بازیگر گاهیجا مقۀورات و محذورات بری مبتن گفت که این مۀل مناسبات

 در همدواره  آسدیا  غدرب  منخقدۀ  یکشدورها  با نیچی رارج استیس سو کی از است؛ المل 

 بدوده ی مبتند ی امنخقده ی شدرکا  گدر ید بدا  ر دومت  جادیا از زیپره و تعادلی نوعی برقرار

 اسدت یس نید ا فیتعری برای اواژه راهبردی سکیر پوشش  (292: 2121)قربانی و همکاران، است

 ؛رودیمد  کدار  بده  آن کنترل و موجودی ها سکیر کاهشی راستا در نیچ محتاطانۀی رارج

 هدا، ائدتالف  و اتحداد  و منازعدات  و موجود باتیترت انیم در را رود منافع دارد تالشی یعن

  (92: 2121، 1هاولوا)گارلیک و کنۀ  کنترل و تیریمۀ

 ،یچندۀقخب ی نظدام ی سو به  حرکت و المل بین نظامی سارتار تحو ت گریدی سو از 

 تدر بدزرگ ی هدا قدۀرت  به اتشانتعهۀ در انجام ترکوچک متحۀانی برای شتریب مانوری فضا

 تواندۀ یم کوچک مث  رژیم صهیونیستی در قال  مشارکت با چین قۀرت یک کنۀ؛یم رلق

دهدۀ؛   قرار بزرگ دیگر یعنی آمریکا قۀرت کی بر نفوذی برای فشار اهرم را آن با همسویی

 ناندشدم  و رقبدا  گدر ید و رانید ج ا ا ن،یفلسدخ  با نیچ نۀیریدی همبستگ به توجه همچنین با

 مناقشده  در کامد   تید حما میینگدو  اگر ن،یچی طرف یب دنبالبه این رژیم رژیم صهیونیستی؛

    است رانیج ا ای اهسته برنامۀ قبال در نیچ اعراب و رژیم صهیونیستی و تأثیر بر موضع

 

 ۀ چين و رژیم صهيونيستیمشارکت جامع نوآورانهای  چالش

« راهبدردی » واژ  دارد،« جامع راهبدردی  تمشارک» کشور، 21 از شیب با نیچ که یدرحال

 رابخده  نیا نۀارد؛ وجود این کشور با رژیم صهیونیستی روابط تیماه فیتوص در وضول به

                                        
1 Garlick & Havlová 
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هدا و   محدۀودیت  چراکه شود؛یم فیتوص« نوآورانه جامع مشارکت» کی عنوانبه در عو 

 هایی بر سر راه آن وجود دارد   چالش
 

 ای های ساختاری و فرامنطقه چالش

رژیدم   و نیچد  نوآورانه مشارکت جامع بر مؤثر سارتاری وی افرامنخقه چالش نیترمهم

 بدر  حاکم تیمحۀود نیهم چارچوب در نیچ از یک سو کاست؛یآمر موضوع صهیونیستی،

در  و بهبدود  را رود نفوذ حوز  و قۀرت تا ۀینمایم تالش رود با رژیم صهیونیستی روابط

 ؛ از سدوی دیگدر  (29: 2119یزا، چداز )ورزد  اجتنداب  کدا یآمر ابد  میمسدتق یی ارویرو از حالنیع

 کید نزد بده  ایدن کشدور   واکنش کایآمر رود بهی بایۀ وابستگ نیز رژیم صهیونیستی استیس

بدرای مثدال    را مدۀنظر قدرار دهدۀ؛   ی استیس رییتغ نیچن ازی دارل تیحما ن ویچ به شۀنش

 و رژیدم صهیونیسدتی   اهمدات تف توسط رژیم صهیونیستی شرفتهیپی فناور به نیچی دسترس

 حسداس ی فنداور  انتقدال  ازی ریجلوگی برا واشنگتن تالش ازی بخش عنوان به متحۀه ایا ت

  (284: 2116)اورون، شود یم محۀود نیچ به رژیم صهیونیستی

 روابدط  و ارتباطدات ی فنداور  دری ند یچی هدا شدرکت  قدۀرت  به توجه با از نظر آمریکا،

 شدام   تواندۀ یم بزرگ اسیمق در پرسن  تحرکات ن،یچ دولت و هااین شرکت نیب کینزد

انتقدال   رخدر  رژیم صهیونیسدتی، ی ها رسارتیز در نیچ مشارکت و باشۀی اطالعات پرسن 

ی ملد  تید امن کده ی بریسدا ی جاسوس و اطالعاتی افشا  را در پی دارد حساسی هایفناور

یمد  ۀید تهۀ را آویو ت  -واشنگتنی اتیح اتحاد نیهمچن و رژیم صهیونیستی و متحۀه ایا ت

 ،یبریسدا  تید امنی سدلول ی هدا  شبکه وی نور بریف و،یراد ها،نیدورب بهی نیچی دسترس  کنۀ

 بندادر  در نیچد  درالدت  .دهدۀ یمد  شیافدزا  رای جاسوس رخرات وی ر وص مینقض حر

رژیدم  ی بدرا  رای تد یامنی هدا ینگراند  رژیدم صهیونیسدتی،  یی ایدری هاگاهیپا مجاوری تجار

ی برای یهود مؤسسۀ  (2118، 1)شیرا و همکاران کنۀیم جادیا متحۀه ایا ت حتما ما و صهیونیستی

   ۀیتأک 2121 هیفور دری گزارش در 2کایآمری مل تیامن

                                        
1. Shira et al. 

2. Jewish Institute for National Security of America 
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ی برای مشارکت و مشترک کردیرو یک توسعۀ ۀیبا آمریکا و رژیم صهیونیستی که کنۀیم

 وی معندو  تید مالک رقتسد  جملده  از کنۀ، یم جادیا نیچ کهی مل تیامن مشترکی هاچالش

ی ملد  تید امنی برای یهود )مؤسسۀدهنۀ  قرار تیاولو در را دوگانه کاربرد بای هایفناور بهی ابیدست

  (9: 2121کا، یآمر

 حزب دو هر رهبرانی سو از متحۀه ایا ت موضع ،«یسازتیامن» تفکر نیچن به توجه با

 رژیدم صهیونیسدتی   و نیچد  بین یهمکار محۀودکردن اینی برا رواهیجمهور و دموکرات

 بدر ی مبند  کدا یآمر دررواست با رژیم صهیونیستی ،2119 سال در  است بلنۀمۀت روشن در

همچنین پدس   1کرد؛ موافقت یرارجی هایگذارهیسرما کنترل وی بررس ژ یو تۀیکم  یتشک

 رید وز نخسدت  بندت، ی نفتدال  و جمهور آمریکا سیرئ ۀن،یبا جو نیب 2121 اوت 29 ۀارید از

ی گدذار هیسدرما ی بررسد ی بدرا  رای سیتأس تازه تۀیکم که کرد اعالم بنت هیونیستی؛رژیم ص

و  یکورلسد ) اسدت  داده قدرار  دسدتور کدار   در رود اریارت تحت رژیم صهیونیستی دری رارج

رژیم  که داشت انتظار ۀیبا ن،یچ و کایآمر نیب هاتنش شیافزا با نیبنابرا؛ (1: 2121، 2یویۀسدون د

 ندۀ یزم در ویدژه  بده ی ند یچی هدا  شدرکت  بدا  تعامد   در و وندۀد یبپ تنواشدنگ  به صهیونیستی

   کنۀ عم  محتاطانه حساس،ی هایفناور راهبردی وی ها رسارتیز

ی هدا سدال  در رژیم صهیونیستی و نیچی همکار موضوعات نیزتریبرانگمناقشه ازی یک

 قراردادو  2114در سال  4شرکت مهنۀسی بنۀر چینتوسط  2بنۀر جۀیۀ اشۀود ۀتوسع ریار

در ر دوص   است؛ بوده 2119در سال  6اینترنشنال شانگهای گروهتوسط  9فایح ۀیجۀ بنۀر

تدردد   راید ز شدۀ؛  مخدرل ی تد یامن  ید د  به متحۀه ایا تی سو ازی جۀ بنۀر حیفا، انتقادات

                                        
های چینی بدرای   این کمیته مجاز به بررسی قراردادها در بخش فناوری نبود در نتیجه راه را برای ورود شرکت امظاهر  1

هدا و   (  دلی  تۀاوم انتقادات آمریکایی2121ا ، کرد ) هموار می رژیم صهیونیستی ۀتر به بخش فناوری پیشرفت نفوذ آسان

 گشت    های آتی به همین عام  باز می تی جۀیۀ در سالتأسیس مکانیسم نظار
2. Cicurel & Davidson 

3. Ashdod 

4. China Harbour Engineering Company 

5. Haifa 
6. Shanghai International Group 
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ی بدرا ی آسدان  بده طعمدۀ   هدا را  آن ناوگان ششم نیروی دریایی این کشدور در بندۀر مدذکور   

بهانه بود، ی تیامنی ها یالبته این نگران ؛(2119، 1)هارل کرد تبۀی  می چین یاطالعاتی ها تیفعال

 رود ندۀارد  متحۀی کشورها انیم در نیچی هاتیفعال گسترش تمایلی به متحۀه زیرا ایا ت

 شرکت رژیم صهیونیستی نۀیکاب ،2پمپ و کیما سفر از نیز پس 2121  در سال (299: 2121، 2)یو

 کارراندۀ ( ب) فداز  سارتی برا 9واتر سونیهاچی نیچ شرکتی جابه را 4یایدیآی دارل
ی روید گداه ن یپای رید قرارگ بهاندۀ  بده  ها تیکرد؛ در اینجا حساس انتخاب 6سورکیی زدانمک

   بود سورکی اهسته مرکز ساتیتأس و رژیم صهیونیستییی هوا

تدر در مواجده    طورکلی نگرانی امنیتی و اطالعاتی آمریکا ریشه در مالحظات راهبردیبه

اسدت،  « 2129 نیچد  سدارت »ی این کشور استراتژی نگرانی اصل با چین دارد؛ زیرا موضوع

ی اتید ح شدرفتۀ یپی هایفناور مستق  ۀیتولی برا نیچ تیظرف شیافزا که بری صنعت استییس

  (44: 2118، 9)فدوت و کیندگ  متمرکدز اسدت    شدرفتۀ یپ ۀاتید تول دری جهانی رهبر بهی ابیدست و

ا بر روابط فناورانۀ چین و رژیم صهیونیستی نیز واکنشی در برابر ایدن نگراندی   اعمال فشاره

گدذاری چدین در    های اریر نشان از کنۀ شدۀن آهندگ سدرمایه    آمارهای سالآیۀ   شمار میبه

رژیم صهیونیستی دارد که د ی  آن را به رویکرد محتاطاندۀ چدین در مواجده بدا فشدارهای      

 انتخداب » کید  بدا  رژیم صهیونیستی که زمان به طورکلی هر؛ (2121)ا ، دهنۀ  آمریکا ربط می

 یخیتدار  لحدا   به؛ (2121، 9)دآنگکنۀ  یم انتخاب را متحۀه ایا ت معمو م شود، مواجه« واحۀ

 روابدط ی رسدم ی برقدرار  از شیپد  و 1882 سدال  تا نیز این موضوع بارها آزمون شۀه است 

 بده  د ر اردید لیم 4 تا 2 ارزش بهی اشرفتهیپی نظام حاتیتسل رژیم صهیونیستی ک،یپلماتید

 کدا یآمر سدبز  چدرا   و تیرضدا  بدۀون  دوران آن دری همکار نیاگرچه ا بود؛ فرورته نیچ

                                        
1. Harel 

2. Yu 

3. Mike Pompeo 

4. IDE 

5. Hutchison Water 

6. Sorek Desalination Plant 

7. Foot & King 

8. 党/Dǎng 
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ی ریچشدمگ  طدور  بده  متحدۀه  ایا ت ،1منآنانیت واقعۀ میۀان و شورویی فروپاش نبود؛ اما با

ی اقت داد  و راهبردی ۀیهۀت کی عنوان از این زمان به را نیچ رایز داد؛ رییتغ را رود موضع

اشدتراک  بده  در سرد جنگ از پس دوران در رژیم صهیونیستی  یدل نیهم به نمود؛ میی تلق

 و چدالش  دچدار  بدود،  شۀه داده توسعه متحۀه ایا ت با کهی اۀهیچیپی نظامی فناوری گذار

 شدۀه  جانبۀ منعقۀ سه قرارداد لغو سر بر 2111ی جو  در ماجرا نیا اوج  ۀیگرد تیمحۀود

ی بدرا  د ر اردید لیم 1 از شیبد  ارزش به )چین، رژیم صهیونیستی و روسیه(، 1886 سال در

 فدالکون  هدوابرد  کنتدرل  و هشدۀار  سدتم یس روسی به 962-ی ا یلیوشینا فرونۀ چهار زیتجه

 غرامدت  پرداردت  هدا و  با بازگردانۀن ایلیوشدین  درنهایت رژیم صهیونیستی  بود 2[آواکس]

ی توسدعۀ همکدار   بدر ی نیسدنگ  ۀیسا این قرارداد لغو کرد؛ لغو را املهمع د ری ونیمیل 218

  (16-19: 2119، پلۀ و هارپاز) انۀارت دوجانبهی رسم

 4یهدارپ  نیسرنشد  بدۀون ی ماهایهواپ ارتقاء قرارداد مورددر متعاقبام متحۀه ایا تی نگران

پهپداد از   111 بده  کید نزد 1884 سال در نیچ  ۀیرس رود اوج به رژیم صهیونیستی سارت

 بدا  2112/2114 سدال  در پکن که یزمان اما رریۀه بود؛ د ر ونیلیم 99 ارزش به این نوع را

 مخالفدت  بدا  قاطعانده  کدرد،  را پهپادهدا ی ارتقدا  رژیم صهیونیستی، دررواسدت  به آن انتقال

 در رژیدم صهیونیسدتی   بدا ی همکار قیتعل با متحۀه ایا ت  شۀ مواجه وانیتا و متحۀه ایا ت

 م دادر   واکنش نشدان داده و رواسدتار   299-اف جنگنۀ  جمله ازی نظام توسعۀی هاژهپرو

 نیچد  بده  ارتقاء قراردادی اجرا بۀون پهپادها نیا 2119 سال در نهایت در شۀه بود؛ پهپادها

 آگوسدت  16 در رژیدم صهیونیسدتی   و متحۀه ایا ت مذکور، قرارداد لغو با  شۀنۀ بازگردانۀه

ی هدا تیمحدۀود  اعمدال  بده  ملزم رژیم صهیونیستی آن در که افتنۀی دستی توافق به 2119

 بر پس آن از؛ (218-219: 2119)راجیو،  گردیۀی نظام تسلیحات نیچن فروش بر صادرات کنترل

 بده  رژیدم صهیونیسدتی  ی فنداور  انتقال مورد در کایآمر و رژیم صهیونیستی تفاهمات اساس

                                        
1. Tiananmen Incident 

2. Ilyushin Il-76 

3. Phalcon air- borne early warning and command system (AWACS) 

4. IAI Harpy 

5. Security Cooperative Participant in the Joint Strike Fighter program 
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 را نیچد  بده  حسداس ی فنداور  صادرات دررواست هر بود موظف رژیم صهیونیستی ن،یچ

  (921: 2119)اورون، کنۀ  ارائه متحۀه ایا ت ۀییتأی برا

 سدخح  در رژیدم صهیونیسدتی   و نیچد  نوآوراندۀ  جدامع  مشارکت توسعۀ موانع و هاچالش

 رژیدم صهیونیسدتی بدا    کید نزد تعدامالت  ۀیبا و گردد ینم باز کایآمر ریمتغ به تنهای افرامنخقه

رژیدم   کده  یدرحدال  مثدال ی بدرا  داشت؛ توجه زین ایآس جنوب و شرق مل  گرید و وانیتا هنۀ،

 بدا  فنداوری  اید  سدالل  ندوع  هر فروش از متحۀه ایا ت با محۀودکننۀه توافق طبق صهیونیستی

ی کینزد جانبۀهمهی نظامی همکار آزادانه درعو  ورزد،یم رودداری چین به دوگانه کاربرد

رژیدم  ی نظدام  دانش و فناورانهی ها تیقابل نیهمچن است؛داده  توسعه ایآس شرقی کشورها با

 ر،یاری هاسال در  گیرد قرار می هنۀی عنی ن،یچی امنخقه نهیرید دشمن اریارت در صهیونیستی

 بده جمدع بازارهدای    نیپیفیل و ویتنام رامیار و است شۀه نیز تشۀیۀ استرالیا با هاهمکاری سخح

رژیدم  ی امنیتد  تعامالت نوع نیا طورکلی به انۀ؛ فه شۀهاضا رژیم صهیونیستی دفاعی صنایع مهم

 ایجاد به توانۀمی داننۀ،می پکن تهۀیۀ معر  در را رود کهیی آسیا کشورهای با صهیونیستی

یعلد  وان؛یتدا  درر دوص  ؛(2119، 1)لرمنۀ ینما کمک چین رشۀ روبه قۀرت برابر در قوا توازن

ی نظدام  روابدط  شناسدنۀ،  ینمد  تیرسدم  بده  را گریکدۀ ی وانیتا و رژیم صهیونیستی نکهیا رغم

 کده  شۀ گزارش 2118 سال در  است گرفتن شک  حال دری اقت اد روابط کنار دری رپوستیز

 فشدار  با چین تحدت  را آن ارتقاء قرارداد 2114 سال در کهی هارپی پهپادها رژیم صهیونیستی

 تضداد  سدخح  ت دویر  نید ا؛ (2121، 2)یلیندک اسدت  گذاشته وانیتا اریارت در بود، کرده لغو کایآمر

 مشدارکت ی شدکننۀگ  اید  و روابدط  شدتر یب هرچده  توسدعه  در رژیم صهیونیستی و نیچ منافع

  دهۀیم نشان را شاننوآورانه
 

 ای همنطق های محدودیت

یمد  و کندۀ یمد  محدۀود  را رژیم صهیونیستی و نیچ روابط کهی امنخقه ریمتغ نیترمهم

 رژیدم صهیونیسدتی   -نیفلسدخ  منازعدۀ  بگذارد، ریتأث هاآن نوآورانه جامع مشارکت بر توانۀ

                                        
1. Lerman/ לרמן   

2. Yellinek 
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 چهدار  بده   یقری ط نیچ اگرچه باشۀ؛یم( رژیم صهیونیستی و اعراب منازعه نیا از شیپ)

 پدس  و 1891 دهدۀ  از اما نمود؛یم تیحما رژیم صهیونیستی در قبال اعراب مواضع از دهه

 توسدعۀ  تید اولو و نیچد  دری اقت داد  اصدالحات  انجدام  و بداز ی هدا در اسدت یس اتخاذ از

 متعددادل رژیددم صهیونیسددتی و اعددراب تحددو ت قبددال در ایددن کشددور موضددع ،یاقت دداد

 پکدن  کده  دارنۀ را ت ور نیاکنون در رژیم صهیونیستی ا هم ؛(91: 1292 ،یبادامچی شبستر)ۀیگرد

ی موضوعات مورد در این رژیم رفتار رییتغی برا رژیم صهیونیستی با رودی اقت اد روابط از

 اقت داد  رید وز رابخده  نید ا در کندۀ؛ ینم استفاده نیفلسخ و رژیم صهیونیستیی ریدرگ ماننۀ

یمد  رژیدم صهیونیسدتی   بازرگانان به ،2112 دسامبر در نیچ از ۀیبازد در رژیم صهیونیستی

 نده  اسدت،  متمرکدز  رژیم صهیونیسدتی  نوآورانهی ها یفناور بر اول درجۀ در نیچ که ۀیگو

   (2112، 1)بناری ها ینیفلسخ بای ریدرگ

هدا بدا فلسدخین     البته نگرانی رژیم صهیونیستی از موضع چدین در ر دوص منافشده آن   

 گدروه  بده  نیچ شۀن اضافه از طورکلی برطرف نشۀه است و برای مثال رژیم صهیونیستی به

ی گدر یانجیمی برا هیروس و متحۀه ایا ت اروپا، ۀیاتحاد مل ، سازمان از متشک  2چهارجانبه

؛ ایدن موضدوع   (411: 2116)اورون، ورزد  امتناع مدی  رژیم صهیونیستی و نیفلسخ صلح رونۀ در

ی رأ رژیدم صهیونیسدتی   هید عل بدر ی المللد نیب مجامع در همچنان نیبی دلی  نبود؛ چراکه چ

 از دعوت بای طورجۀ به را دولت دو ح  راه 2112 سال از نیچ  (41: 2119، 2)یتسدحاک  دهۀ یم

 بدر  کده  طرحدی  اسدت،  بدرده  شیپی زمان باز  چنۀ در صهیونیستیرژیم  و نیفلسخ رهبران

 بده  مسدتقلی  کشدور  ،1869ی مرزهدا  بدا  مخابق انینیفلسخ و ۀیتأک مستق  کشور دو  یتشک

 در ردود ی سدخنران  در ندگ یپ نیجد ی شد   (2119، 4)هنۀیداشت  رواهنۀی شرق قۀس تختییپا

 ۀید تأکی یتختی قدۀس شدرق  به پای نیفلسخ کشور کی جادیا بر 2116 سال در عرب ۀیاتحاد

 سدازمان  امنیدت  شورای 2224 نامۀقخع به 2116 سال در نیچ  (44: 2118)جدیچن،  است  داشته

                                        
1. Benari 

2. The Quartet 

3. Yitzhak 

4. Hindy 
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)شدورای  داد  مثبدت  رأی بدارتری  کرانۀ در رژیم صهیونیستی سازی شهرک محکومیت در مل 

 کشدور » عنوان بهیی شناسااین رویکرد با موضع رژیم صهیونیستی مبنی بر  ؛(2116، 22241امنیت/

   تخابق نۀارد  یبارتر کرانۀ و غزه نوار هایینیفلسخیی ایجغراف وی اسیسیی جۀا و« هودی

 روابدط  بدر  تواندۀ یمد  که استی گرید مهمی موضوع رانیج ا ا با نیچی همکار توسعۀ

 کید نزدی همکدار  گذشدته  دهۀ چهار طول در نیچ  بگذارد ریتأث رژیم صهیونیستی با نیچ

 بده  تواندۀ  یم که است داشته رژیم صهیونیستی ای دشمن منخقه بای اقت اد وی نظام ،یاسیس

 ونیسد یکم اعتقداد  بده  مثدال ی بدرا  باشدۀ؛  منخقده  در کشدور  نیا ضرر بهی نسب قۀرت لحا 
 موشدک  ۀ،یگرد  یتشک 2116روزه سال  22 جنگ انیپا در که رژیم صهیونیستی 2نوگرادیو

 موشک همان بود؛ کرده استفاده 2ساعر ۀناوچ هیعل جنگ نیا در لبنان اهلل حزب که نور کروز

 در و توسدعه  کشدور  نید ا در بعۀها و فرورته رانیج ا ا به که استی نیچ 9124 -یس کروز

 ؛نیدز  رانید ج ا ا یا هسدته  موضدوع  در نیچ  (26: 2111، 9)لمبس بود گرفته قرار اهللحزب اریارت

 یاقت اد یهمکار تۀاوم با اما نمایۀ؛ یم ۀیتأک مناقشه وف   بر ح ی اسیس لحا  به هرچنۀ

 شدۀه اسدت؛   مناقشه نیا در رانیج ا ا موضع تیتقو باعثی نوعبه ،(نفت رریۀ و تجارت)

 رشۀ روبه روابط که بود ۀواریام کشور نیا که است معتقۀ رژیم صهیونیستی محققان ازی کی

 رانید ج ا ا که رنۀیبگ نظر در را تیواقع نیا تا کنۀ متقاعۀ را هاینیچ ک،یپلماتید وی اقت اد

تدا   فتداد؛ ین اتفداق  نید ا امدا  اسدت؛  رژیم صهیونیسدتی ی روشیپ راهبردی ۀیتهۀ نیتریجۀ

رژیدم  ی ندابود ی بدرا  رانید ج ا ا ۀاتید ن حتی در مقابد  تهۀ یچ ر،یاری هاسال که در جایی

کدرده   آن را محکدوم  هیروسد  از جملده  تید امنی شورا دائمی اعضا ریسا که را صهیونیستی

 بدا  گفتگدو  کدارآیی کاندال   البتده ؛ (22: 2121، 6سالومون والۀ)ی نشان نۀاده است بودنۀ، هم واکنش

 سدابق  معداون  ،9لدرمن  اران ارتبداط،  نید ا در شدود؛ ینم رد طورکلی به رانیج ا ا  دربار نیچ

                                        
1. S/RES/2334 

2. Winograd Commission 

3. Sa'ar 5 - INS Hanit 

4. C-802 

5. Lambeth 

6. Salomon Vald/ ואלד סלומון   

7. Eran Lerman, Vce President of the Jerusalem Institute for Strategy and Security. 
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 تید امن وی اسدتراتژ  مؤسسدۀ ی کندون  سیرئد   ید نا و رژیم صهیونیستیی مل تیامنی شورا
 امدور  ریوز ،1علونی موشهی سرپرس بهی أتیه دری و 2111 سال در که است معتقۀ میاورشل

 مثبدت ی رأ صدۀور ی بدرا  را نیچ رضایت که شۀنۀ موفق رژیم صهیونیستی وقت راهبردی

 رانید ج ا ا هید عل هدا  میتحدر  اعمدال ی برا متحۀ مل  سازمان تیامنی شورا 1828 قخعنامۀ به

   (2119لرمن، )رنۀ یبگ

 موضدوع  صدرفام  رژیم صهیونیسدتی،  و نیچ آورانهنو روابط دری امنخقه گرمۀارله ریمتغ

دیگدر   بدا  فناورانده  تید ماه بدا  نیچد ی نظدام ی همکدار  توسدعۀ   ستین نیفلسخ ای رانیج ا ا

طدورکلی رژیدم صهیونیسدتی     بده  اسدت؛ ی جۀ محۀودساز عام  کی رود منخقه،ی کشورها

 هیهمسدا  اصممتخی کشورها به حاتیتسل ارسال و انتقال از که داشته انتظار نیچ از همواره

رژیدم   مثدال ی بدرا  کندۀ؛ ی ردوددار  ندۀ، ینما یم تیفعال آن هیعل کهی ردولتیغی هاسازمان و

صدرف  هیسدور  به موشک فروش از که نمود دررواست نیچ از 1882 سال در صهیونیستی

  (419: 2116)اورون،  ۀینما نظر

 بده  طدرف  دو کده « نوآورانده  جدامع  مشدارکت » که داشت اشاره ۀیبا بخش نیا انیپا در

رژیدم   شدرفتۀ یپی فنداور  بده ی دسترس امکان نیچ به بالقوه طور به دارنۀ؛ ۀیتأک آن بر شۀت

  را دوگانهی کاربردها با صهیونیستی

 بدا  مدرتبط ی هدا نهیزم در رایز باشۀ؛ رژیم صهیونیستی ضرر به توانۀیم امر نیا دهۀ؛یم

ی هدا  سازمان و کشورها به نیچ از هاییتوانا نیای آت انتقالی برای کنترل ،ینظامی هایفناور

 را 2بدردی  انیم کیبالستی هاموشک نیچ مثالی برا داشت؛ نخواهۀ وجود منخقهی ردولتیغ

رژیدم   کمدک  بدا  هدا موشک نیا دقت که فرورتی سعود عربستان به 1891 دهۀ اوارر در

ی گیهمسا دری نیچی نظام ترارزانی پهپادها ۀیتول گرید مثال است؛ افتهی بهبود صهیونیستی

ی امنیتدی در پیرامدون آن   هاتیقخع عۀم بر امارات و عربستان در جمله از رژیم صهیونیستی

در عربسدتان در سدال    42-در این راستا قرارداد سارت پهپادهای مسدلح سدی ا    ؛افزایۀ می

                                        
1. Moshe Ya'alon 

2. CSS-2 (IRBM) 

3. CH-4 Drone 
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هدای ردود را در پدی    طور چشمگیری قابلیت اگر پهپادهای چینی به ؛قاب  توجه است 2119

توانۀ عدالوه بدر    طور بالقوه می به ؛نوآورانه با رژیم صهیونیستی بهبود بخشنۀ مشارکت جامع

بدر عدۀم    دنیدا منخقه و تسلیحات های تجاری رژیم صهیونیستی در بازارهای گرفتن فرصت

 رندۀ  ۀمؤسسد   (221: 2119)راجیدو،   بیافزایدۀ ای در سخح منخقده  بازیگرهای امنیتی این قخعیت

هدای آمریکدا علیده     کده تحدریم   1شدرکت چیندی زد تی ئدی   همکاری و تجارت همزمان دو 

و رژیدم صهیونیسدتی را    رانید ج ا ادر  2آهن چین کنۀ و گروه تون  راه را نقض می رانیج ا ا

)شدیرا و همکداران،    عام  نگرانی و بررالف منافع رود رژیم صهیونیستی گزارش کدرده اسدت  

2118 :112-112)  
 

 های عرصۀ داخلی رژیم صهيونيستی چالش

ی امدۀها یپ دربدار   رژیم صهیونیسدتی، ی صنعت وی دانشگاه ،یدولت ،ینظامی هابخش در

رژیدم   دفداع  وزارت مثدال ی بدرا  دارد؛ وجدود یی هدا  ینگران نیچ بای همکاری احتمالی منف

 دسدتور کدار   دری نظدام  شدرفتۀ یپی فنارو انتقال و حاتیتسل فروش کهیزمان از صهیونیستی

 رگدذار یتأث عام ی ادیز حۀ تا تا در همین مقخع کنونی، اشتد قرار نیچ با مناسبات توسعۀ

 زید ن و فدالکون  قدرارداد  لغدو  موضدوع  از پدس  نهاد نیا است؛ بوده تعامالت جهت نییتع بر

 موضع نیا دارد؛ نظارت مناسبات مختلف ابعاد بر العاده فوق تیحساس بای هارپ پهپاد ارتقاء

 ریسدا  و هدا وزارتخانده ی بررد  ونیسدتی، رژیدم صهی ی تجدار  بخدش  رشۀروبه فشار برابر در

 طرفدۀاران  ائتالف البته است؛ نیچ بهی فناور انتقال در هاتیمحۀود کاهشی برا ها سازمان

 و  زمی رهبدر  و سدازمان  ،ینگینهاد فاقۀ دفاع وزارت در مقاب  رژیم صهیونیستی در نیچ

ی نفدوذ  و اعتبدار  از ائتالف نیا است؛ نیچ مورد در یکپارچه و روشن ۀگاهید کی نیهمچن

                                        
1. ZTE Corporation 

السدیر از  برای قرارداد سارت ردط آهدن سدریع   ( China Railway Tunnel Groupگروه تون  راه آهن چین )  2

همکاری دارد، قراردادی که وضعیت آن تحت شدرایط تحدریم ندامعلوم     2119از سال  رانیج ا ااصفهان با  -قم -تهران 

راه آهن سبک ت  میلیون د ری برای سارت بخشی از  911 ه قراردادبرنۀه مناق 2119این شرکت در می  ؛مانۀه است

 )مترو( شۀ  آویو



و رژیم صهیونیستی نیچ ۀمشارکت جامع نوآورانهای تأثیرگذار بر  ها و چالش فرصت                                                  119

 توسدعۀ ی خیشدرا  نیچند  در سدت؛ ین برروردار دفاع وزارت ارشۀ رنۀگانیگ میت م انیم در

 ادامده  رژیدم صهیونیسدتی   و کایآمری قوی نظام وی دفاعی همکار که یزمان تا نیچ با روابط

 بدا ی راحتد  بده  ندۀازد، یب رخدر  بده  را هایهمکار نیا کهی رییتغ هرگونه احتما م باشۀ، داشته

؛ (412: 2116)اورون، شدۀ   رواهدۀ  مواجهده  رژیم صهیونیستیی دفاع التیتشک مخالف ضعمو

 دفاع وزارت بود، برقرار نیچ و رژیم صهیونیستی نیب ونۀهایپ نیتریقو که یالبته حتی زمان

)اورون،  بدود ی کیتکنولدوژ -یاقت داد  ارتباطدات  مدانع  ترین همچنان جۀی رژیم صهیونیستی

2119 :921)   

 تیمالک حقوق نقض موضوع زیبرانگچالش مسائ  ازی یک ؛یاقت اد وی قوقح لحا  به

 یدا  و نوپدا ی هدا شدرکت  عمدۀتام  رژیدم صهیونیسدتی،  ی هدا شرکت ازی اریبس  استی معنو

ی یعند  شدان یدی دارا نیتدر ارزش بدا  دادندسدت  از تدرس  از شدرفته یپی فنداور ی هدا  شرکت

 هدا دانشگاه و صنایع رهبران  دارنۀ واهمه تعامالت نیا به ورود از شان،نوآورانهی ها یفناور

 باعدث  نیچد  بده  رژیدم صهیونیسدتی   از توسعه و قیتحق مراکز انتقال که دهنۀیم هشۀار نیز

 بدا  رژیدم صهیونیسدتی  ی هدا شرکت تیدر نها وی محل توسعه و قیتحقی ها تیفعالی لیتعخ

ژیدم  ر شدرفتۀ یپی فنداور ی هدا همچندین شدرکت   شدۀ؛  رواهندۀ  مواجده ی قۀرتمندۀ ی رقبا

 گدرفتن  قدرار  از دارندۀ  متحۀه ایا ت در را رودی اصل مرکز ها آن ازی اریبس که صهیونیستی

   (412-411: 2116)اورون، دارنۀ ی جۀ هراس کایآمر بازار اهیس فهرست در

 نید ا در بلنۀمدۀت  در چین که دهنۀمی نشان جهانی نوآوری هایشارص ن،یبر ا عالوه 

 زودی بده ی حتد  اسدت  ممکن و کشورهاست گرید از تنجسی برتر حال در سرعت به حوزه

سدرمایه  نکده یا بده  تید عنا با نیبنابرا بگیرد؛ی پیش رژیم صهیونیستی از نوآوری ظرفیت در

 محدۀود  نیچد ی بدرا  رژیدم صهیونیسدتی  ی نظام با مرتبط هاینوآوری در تجارت و گذاری

رژیدم   و چدین  روابدط  محرکدۀ  موتدور  عندوان  بده  کده  ندوآوری  و فناورانده ی همکدار  است،

 از را رودیی کارا و قۀرت تۀریج به توانۀیم است، کرده عم  ریار دهۀ دو در صهیونیستی

  (21-21: 2119، پلۀ و هارپاز) بۀهۀ دست
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رژیدم   در قبدال  نیچد  چدالش سیاسدت ردارجی    که کرد اشاره نکته نیا به ۀیبا انیپا در

 ک کمتدر آن در مقایسده بدا   ید تپلماید وی نظدام  قۀرت تنها به( کشورها گرید و) صهیونیستی

نیب عرصۀ در نرم قۀرت فقۀان از اول درجۀ در کشور نیا بلکه گردد؛ باز نمی متحۀه ایا ت

 در ویژه به المللی وجود دارد؛ در سپهر بین ری که از چینیاکنون ت و هم  بردیم رنجی الملل

کده  در حالی ست؛ین مثبت چنۀان نۀ،ینما یم فیتعری دموکراس برالیل را رود کهیی کشورها

 ایدن تغییدر بدا    امدا  را از بین برد؛ ریفق افتۀینتوسعه عنوان کشورع ت ویر چین بهیسر توسعۀ

ی فرهنگد  ۀگاهید د ای کشور نیای اجتماع وی اسیس نظام در ر وص مبثتی هاانگاره ایجاد

   (289: 2121)یو، نبود  همراه آن

 

 ها و تحليل داده  تجزيه .ب

های چین و رژیم صهیونیستی در  ها و چالش فهومی پژوهش، فرصتدر مبانی نظری و م

در آوری شۀه اسدت    ای جمع طورکلی از طریق مخالعات کتابخانهمشارکت جامع نوآورانه به

عندوان متغیرهدای   چین و رژیم صهیونیستی بههای  ها و چالش فرصتمراح  بعۀ، هریک از 

عندوان  مشارکت جامع نوآورانۀ دو کشدور بده  مستق  تحقیق مۀنظر قرار گرفته و تأثیر آن بر 

 گردد  متغیر وابسته بررسی می

موجود در قال  پرسشنامۀ های  ها و چالش فرصتبراساس ادبیات مفهومی و نظری، 

نفر از حجم نمونه گذاشدته شدۀ تدا بدر اسداس طیدف پدنج         91محقق سارته در ارتیار 

هدا و   فرصدت تدرین  کدم( مهدم  زیاد، زیاد، متوسط، کدم و ریلدی  ای لیکرت )ریلی گزینه

تأثیرگذار بر مشارکت جامع نوآورانۀ چدین و رژیدم صهیونیسدتی را تعیدین     های  چالش

 1ها به شرل جۀول شماره تحلی  دادهآوری و تجزیه و  نماینۀ  در نهایت پاسخنامۀ جمع

 در ذی  آمۀه است:
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 مع نوآورانههاي چين و رژيم صهيونيستي در مشارکت جا ها و چالش . فرصت1جدول 

 امتياز ها گویه فرصت/چالش ردیف

1 
های رژیم  فرصت

 صهیونیستی

 4/4 در چینوری و ثروت  به بهره انهتبۀی  دستاوردهای فناور

 2/4 چین توجه کانون سازی قرارگرفتن در زمینه

 4/4 افزایش سهم از بازار و تجارت رارجی فناورانۀ چین

اسدتارت آپدی رژیدم صهیونیسدتی در     هدای   امکان حضور فعا نه شدرکت 

 های مختلف اقت اد فناورانۀ چین بخش
4/4 

هدای مناسدبات بدا چدین از جملده       سرریز این همکاری بده دیگدر بخدش   

 کشاورزی، سایبری، نظامی
8/4 

 سدر  برعلیه آمریکا و غرب بدر ی فشار اهرم همسویی با چین برای کس 

  اه سازیشهرک و ها نییفلسخ مسائ  حقوق بشری
2/4 

های تولیۀ عظیم و تقاضای بدا    های نیروی کار نسبتام پایین، ظرفیت هزینه

 ۀ چینهای پیشرفت برای فناوری
4/4 

 9/4 رژیم صهیونیستیاعراب و  مناقشۀ در و کس  حمایت چینی طرف یب

 9/4 رانیج ا ای اهسته برنامۀ قبال در نیچ تأثیر بر موضع

مناسدبات   دوبدار   شیگشدا  و بست در روابط بر بن هآوری زمینۀ غلب فراهم

 )حفظ سخح حۀاقلی از مناسبات با چین(
8/4 

 های چین فرصت 2

 4/4 ای به تولیۀات مبتنی بر فناوری گذار اقت ادی از تولیۀات کاررانه

 9/4 های آمریکا در حوز  فناورانه ها و محۀودیت دور زدن تحریم

ولددی فندداوری رژیددم  ی مشددابه سددیلیکونجهددانی و اسددتانۀاردها کددارکرد

 صهیونیستی
4/4 

 8/4 های پیشرفتۀ نظامی و امنیتی روز دنیا دستیابی به فناوری

اهمیت رژیدم صهیونیسدتی در ابتکدار کمربندۀ راه و دسترسدی چدین بده        

 مۀیترانه
2/4 

ک و تنظدیم روابدط بدا    یاسدتراتژ  سدک یر فرصت مشارکت بدرای پوشدش  

 ای در غرب آسیا و فرامنخقهای  بازیگران منخقه
9/4 

ای چین در حوز  علوم زیستی، فنداوری ارتباطدات،    تأمین نیازهای توسعه

 کشاورزی
6/4 
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 امتياز ها گویه فرصت/چالش ردیف

2 
های رژیم  چالش

 صهیونیستی

 8/4 متحۀه ایا ت فشار

ی حاتیتسدل  معامالت از آسیا غرب منخقۀ سراسر با نیچ رشۀروبه مناسبات

 هارسارتیز وی انرژ تا گرفته
8/4 

 4/4 فناوری توسط چین یمعنو تیمالک رخر سرقت و نقض

 2/4 یر وص میرخر نقض حر

 2/4 کایآمر بازار اهیس فهرست در گرفتن رخر قرار

 های نوآوری دنیا و از دست رفتن قدۀرت  ارتقاء جایگاه چین در شارص

 اهمیت همکاری فناورانه در روابط دوجانبه و
4/4 

 9/4 های چینی در رقابت با شرکتهای تجاری فرصتاز دست دادن 

های پیشرفته و دارای کاربرد دوگانه از چین به رقبدای   رخر انتقال فناوری

 ای رژیم صهیونیستی منخقه
9/4 

 4/4 و اقۀام اطالعاتی برعلیه آمریکا یجاسوس رخرات

 4/4 افزایش جاسوسی و تهۀیۀات امنیتی علیه رژیم صهیونیستی

ای )سیاسدی، نظدامی و    در دوران تحریم هسدته  رانیری چین با ج ا اهمکا

 اقت ادی(
9/4 

 9/4 رژیم صهیونیستی در قبال تۀاوم حمایت نسبی چین از اعراب

 های چین چالش 4

 4/4 آمریکا متحۀی کشورها ت دریفعال چالش راهبردی

ته و بدا  شدرف یپ ۀاتیتول دری جهانی رقابت راهبردی با آمریکا بر سر رهبر

 فناوری با 
9/4 

 9/4 چالش برقراری موازنه در مناسبات با کشورهای غرب آسیا

 8/4 العاد  وزارت دفاع رژیم صهیونیستی فوق تیحساس

 6/4 رژیم صهیونیستی در طرفۀاران عۀم بررورداری و فقۀان ائتالف

و ت ددویر مثبددت از چددین در هیددأت حاکمددۀ رژیددم فقددۀان قددۀرت نددرم 

 ونیستیصهی
4/4 

 و شدرق  ملد   گدر ید و وانیتدا  هنۀ، رژیم صهیونیستی با کینزد تعامالت

 ایآس جنوب
4/4 

 2/4 چین برای مقابله با رروج سرمایه ه درگیران قوانین سختوضع 
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هایی کده درجدۀ امتیداز     ، گویه1های منۀرج در جۀول شمار   در نهایت با عنایت به داده

هدا و   فرصدت تدرین  عنوان مهمدنۀ )امتیاز ریلی زیاد(، برگزیۀه و بهبه با  را احراز نمو 489

تأثیرگذار بر مشارکت جامع نوآورانده چدین و رژیدم صهیونیسدتی مدۀنظر قدرار       های  چالش

 گرفته است   

 

 گيری   نتيجه

نمای همۀ آن مقۀورات و محدذوراتی اسدت کده بدر      مشارکت جامع نوآورانه، آیینه تمام

دوانۀه و دو طرف نیدز در همدان چدارچوب     هیونیستی و چین ریشهروابط دوجانبۀ رژیم ص

 در کاتدالیزور  عندوان  بده  نمایندۀ  ندوآوری   شان تدالش مدی   برای توسعه و شکوفایی مناسبات

طدور کده در بدا     کنۀ؛ البته همان عم  می رژیم صهیونیستی و چین بین اقت ادیی دیپلماس

مهمتدرین   »  در پاسدخ بده پرسدش    بحث شۀ؛ این تعامالت بۀون مناقشده و چدالش نیسدت   

های تأثیرگذار بر مشارکت جدامع نوآوراندۀ چدین و رژیدم صهیونیسدتی       ها و چالش فرصت

هدا و   هدا بیدان گردیدۀ؛ ایدن فرصدت      طور که در بخش تجزیه و تحلی  داده، همان«انۀ؟ کۀام

دو  ها حاص  از نظر جامعۀ ربرگانی براساس اولویت زیر بر مشارکت جامع نوآورانۀ چالش

 بازیگر تأثیر دارد  

 

 هاي رژيم صهيونيستي در مشارکت جامع نوآورانه   ترين فرصتمهم

مناسدبات )حفدظ    دوبدار   شیگشدا  و بست در روابط بر بن آوری زمینۀ غلبه فراهم  1

 سخح حۀاقلی از مناسبات با چین(؛

های مناسدبات بدا چدین از جملده کشداورزی،       سرریز این همکاری به دیگر بخش  2

 نظامی؛سایبری، 

 ران؛یج ا ای اهسته برنامۀ قبال در نیچ تأثیر بر موضع  2

 رژیم صهیونیستی اعراب و  مناقشۀ در و کس  حمایت چینی طرف یب  4
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 هاي چين در مشارکت جامع نوآورانه ترين فرصتمهم

 های پیشرفتۀ نظامی و امنیتی روز دنیا؛ دستیابی به فناوری  1

و تنظدیم روابدط بدا بدازیگران     ک یاسدتراتژ  سدک یر فرصت مشارکت برای پوشش  2

 ای؛ ای و فرامنخقه منخقه

ای چددین در حددوز  علددوم زیسددتی، فندداوری ارتباطددات،   تددأمین نیازهددای توسددعه  2

 کشاورزی؛

 های آمریکا در حوز  فناورانه  ها و محۀودیت دور زدن تحریم  4

 

 ونيستي در مشارکت جامع نوآورانههاي رژيم صهي ترين چالشمهم

 متحۀه؛ یا تفشار ا  1

گرفتده   یحاتیاز معامالت تسدل  یاآس با سراسر منخقه غرب ینرشۀ چ روبه مناسبات  2

 یرسارتها؛و ز یتا انرژ

 (یو اقت اد ینظام یاسی،)س یا هسته یمدر دوران تحر رانیج ا ابا  ینچ یهمکار

 یونیستی؛صه یماز اعراب در قبال رژ ینچ ینسب یتحما تۀاوم  2

 ینی؛چ یها با شرکتدر رقابت  یتجار یها  از دست دادن فرصت  4

 یا منخقده  یبه رقبا ینکاربرد دوگانه از چ یو دارا یشرفتهپ های یانتقال فناور رخر  9

 یونیستی صه یمرژ

 

 آورانههاي چين در مشارکت جامع نو ترين چالشمهم

 العاد  وزارت دفاع رژیم صهیونیستی؛ فوق تیوجود حساس  1

 یا؛چالش برقراری موازنه در مناسبات با کشورهای غرب آس  2

شرفته و بدا فنداوری   یپ ۀاتیتول دری جهانی قابت راهبردی با آمریکا بر سر رهبرر  2

 با ؛

 رژیم صهیونیستی  در طرفۀاران عۀم بررورداری و فقۀان ائتالف  4
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 و گدذاری سدرمایه  مدوارد،  اکثدر  در رژیدم صهیونیسدتی   در ارزیابی نهایی بایۀ گفت کده 

 توسدط  صدرفام  نوآوری، انتقال چنین و ستا محۀودی نظام با مرتبط های نوآوری در تجارت

هدا، چدین    رغم همۀ محدۀودیت  شود؛ به نمی تعیین رژیم صهیونیستی و چین دوجانبۀ روابط

 پوشی در سیاست رارجی این بازیگر باقی مانۀه اسدت؛ در آن سدو،   کشوری غیرقاب  چشم

یسدتی در  ی رژیدم صهیون علمد  یهدا  یرسدارت و ز انهفناور یها یتقابل یتیکی،ژئوپل یتموقع

المللدی   راستای دستور کار توسعۀ سیاسی، نظامی و اقت دادی چدین در عرصدۀ ملدی و بدین     

ها و فشدارهای سیسدتمی را پذیرفتده،     است؛ بنابراین این کشور نیز تا حۀ زیادی محذوریت

آسدیا را درک   دار حاکم بر مناسبات رود و رژیم صهیونیستی با منخقدۀ غدرب   الگوهای ریشه

گذاری رارجی رژیم صهیونیستی، صدبر  آمۀن بر تناقضات دستگاه سیاست قکرده و برای فائ

 گذارد    تری را به نمایش می راهبردی طو نی
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