ﻫﺸﺪار ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا در
ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻮاوی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ارﺷﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن
ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻮاوی ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﺸﺪار اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮاوی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺸﺪاری ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻧﺎدا و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ» .ﺟﯿﻢ ﺑﺎﻟﺴﺎﯾﻞ« از ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻼن
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  RIMدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺸﺪار اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻟﺴﺎﯾﻞ در ﻣﻮرد ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا اﯾﺠﺎد ﺷﺪه .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻮاوی
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮی اﺻﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  5Gدر ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎن ﺑﺪل ﺷﻮد.

ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ،در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﺸﺪار
داده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮاوی و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط ﻫﻮاوی ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻮاوی را ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده و اﻋﻼم ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮاس دارد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ
ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن داده ﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،دو اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ وراﯾﺰن و  AT&Tدر
ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺖ  10اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﻧﺪارد.
ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ ﺗﺮودو ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺸﺪار ﻧﺪاده .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻫﻮاوی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻌﺪی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ) (5Gﺑﺪل ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎدا
ً
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﻧﻘﻼﺑﯽ را از دﺳﺖ دﻫﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﮕﺮان واﮐﻨﺶ ﻣﺘﺤﺪان
ﺧﻮد اﺳﺖ؛ ﻣﺘﺤﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻫﻮاوی ،ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض

ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

