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 Reports  ھاگزارش

  
 منتشر شده در روسيا اليوم

   مينا صابری :رگردانب
 ٢٠٢٢ جوالی ٠٢

  

 .است  يشی گرفتهپمريکا ا در فناوری ھای کليدی از ًچين احتماال

 
اين غير قابل کتمان است که دولت اياالت متحده ممکن است بيشتر در فناوری ھای پيشرفته سرمايه گذاری کند، اما 

ی ئ کافی برای عقب نماندن از رقباۀزمی گويد که واشنگتن به اندا Govini  تجزيه و تحليل دادهسسۀؤگزارش جديد م

 .ی مانند ھوش مصنوعی و فراگيری ھوشمند ماشين ھا ھزينه نمی کندئمانند جمھوری خلق چين در زمينه ھا

 و ٢٠٢٠ اخير نشان داد که کل ھزينه ھای دولت اياالت متحده برای فناوری ھای حياتی در سال ھای مالی ۀيک مطالع

ر در لا ميليارد د١١٧.٢ به ٢٠١٧ر در سال مالی لا ميليارد د۶٠.٧زايش يافته است، از  به طور قابل توجھی اف٢٠٢١

ھنوز اين حجم از سرمايه کمتر از سرمايه گذاری چين در حوزه ھای تحقيقاتی مشابه با اين حال، . ٢٠٢١سال مالی 

  .است

 فن آوری ۀنسخ: کارت امتياز امنيت ملی«با عنوان ، Govini بر اساس آخرين مطالعه شرکت تحقيقاتی و تحليل داده

، ھزينه ھای اياالت متحده برای فناوری ھای کليدی مانند سالح ھای مافوق صوت و ھوش مصنوعی در »ھای حياتی

  .مقايسه با رقبای چينی آن ھنوز ناچيز است

ايدن در موقعيت بھتری تحليلگران استدالل می کنند که با شفاف تر شدن اطالعات، تصميم گيرندگان در دولت جو ب

  :در اين گزارش آمده است.  نظامی کلی قرار دارندۀ اين فناوری ھای مھم و برنامۀبرای ھدايت توسع
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ژيک با چين و ھم برای رفاه يستراتھای جديد را ھم برای رقابت  اوریھای اخير، دولت اياالت متحده اھميت فن در سال«

اما با وجود اين . اند اقدامات مناسبی را انجام داده) پياپی(لت و کنگره  ما تشخيص داده است و چندين دوۀملی آيند

  » بزرگ است بايد خيلی سريعتر از اين حرف ھا بودشکلمھا، برای شکست دادن چين که ھمچنان يک  تالش

ھای فناوری کليدی است که در اوايل سال جاری توسط معاونت  بر اساس فھرستی از حوزه Govini نظرسنجی

اين فھرست شامل چھارده فناوری از جمله فناوری .  اياالت متحده منتشر شدۀيقات و فناوری وزارت امور خارجتحق

  .ی، علوم کوانتومی، ھوش مصنوعی و يادگيری ماشينی و بيوتکنولوژی استئفضا

تمرکز «شرکت  مطبوعاتی گفت که در گزارش امسال، اين ۀدر يک بياني، Govini یئتارا مورفی دوگرتی، مدير اجرا

  :او توضيح داد. » امنيت ملی را حياتی دانسته استۀھای حياتی برای آيند بر فناوری

ويژه از نظر رقابت   جاری با چين بهستراتيژيک ھای جديد را در رقابت اھميت فناوری) اياالت متحده(وزارت دفاع «

ھای آتی که ارتش ما به آن نياز  يری قابليتکارگه اين وزارتخانه برای توسعه و ب. اقتصادی و نظامی تشخيص داده است

  ».ھای بخش دولتی و خصوصی وابسته است دارد، به نوآوری

داده ھا نشان می دھد که يک تغيير تھاجمی تر به نفع . مريکا در خطر استاھای مداوم، مزيت رقابتی  اما با وجود تالش

  . سياست قبلی کارساز نخواھد بودۀادام. نوآوری ضروری است

در . آپ و نوآوری با مشکالتی مواجه است –ر اساس اين مطالعه، وزارت دفاع ھنوز در تعامل با بخش استارت ب

مين کنندگان بزرگ و شرکت ھای خدماتی کار کند و در أدھد با شرکت ھای ت مريکا ترجيح میاعوض، وزارت دفاع 

از سوی ديگر، چين با توجه به منابع . می دھدنتيجه از اين طريق فرصت بھره مندی از پيشرفت ھای جديد را از دست 

ی مانند محاسبات کوانتومی، ھوش مصنوعی و ئًمحدود اياالت متحده، ظاھرا اين فرصت را دارد که در زمينه ھا

  .يادگيری ھوشمند ماشين ھا پيشرو باشد

مصنوعی و يادگيری  اياالت متحده برای ھوش ۀھای گذشت کيد کرد که ھزينهأاين شرکت ھمچنين در اين گزارش ت

اين تحوالت درگيری ھای . سازد ای از نظارت و ارزيابی وضعيت درگيری اوکراين را ممکن می سابقه ماشينی سطح بی

 .آينده را شکل خواھند داد

 

 


