آﯾﺎ  ۵Gﺑﺮای اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﯾﺤﺎﻧﻪ وﻟﯽﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ  5Gﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻄﺮات  5Gﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را اﻋﻼم ﮐﺮده و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺧﻄﺮات
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺻﺤﺖ دارد؟ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ و

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ  5Gﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺑﮕﺮدی ﺷﻤﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3Gﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اچدی ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  4Gﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮل اچدی اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .و ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ،4G
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  4kﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ و از ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﻤﺘﺮ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  5Gاز ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻣﺎ اﺷﺒﺎع ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
اﺧﺘﻼﻻت و ﻧﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻼف آﻧﺘﻦﻫﺎی  4Gﮐﻪ اﻣﻮاج را ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۳۶۰درﺟﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺘﻦﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻬﺖدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻻت در ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ
ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪن داده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺒﺪا ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ
زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ  5Gﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺎمﻫﺎ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﻣﺎن
واﻗﻌﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ  5Gﺑﻪ ﻣﺎ در ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ،
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮدران و ﻫﻮاﻧﻮردی ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ دادهﻫﺎ را در زﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ  5Gﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  5Gاﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﺼﺎل ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮدم ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻤﺎم وﺳﯿﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮدم ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،5Gﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ.

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ؛ اﻧﻘﻼب ارﺗﺒﺎﻃﺎت؟
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ  ،5Gﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ و اﻧﻘﻼب ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮدم ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اوﻟﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت  5Gﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ  5Gرا
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ  5Gﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه  4Gﻣﺘﺪاول ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺨﻪ  5Gآنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﺗﺮ از 4Gﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی رده ﭘﺎﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  5Gﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﻮاج زﯾﺎد در ﻣﺤﯿﻂ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  5Gﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ اﺻﻠﯽ در ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

دادهﻫﺎﯾﯽ را از ﯾﮏ ﺳﻮی ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آن ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻢ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﻢ.

آﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  5Gﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ؟
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  5Gﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﻧﻘﺪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی وارد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﮔﺰارﺷﯽ

ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺮگ ﺻﺪﻫﺎ ﭘﺮﻧﺪه در ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  5Gﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮدهاﺳﺖ.
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺒﺎری ،آﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ؟ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ  ۳۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ،در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ.
اﻣﻮاج ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ از ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی آﻧﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ  5Gداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻌﺪاد آﻧﺘﻦﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ،ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ﯾﮏ آﻧﺘﻦ در ﻫﺮ ﺻﺪ ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ ﻣﺘﺮ! ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ذرهای از اﻧﺪازه آنﻫﺎ ﻓﻀﺎ را
اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
درﺑﺎره ﺧﻄﺮات اﯾﻦ اﻣﻮاج ،دو ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯽ
ﺳﯿﻢ ) ،(wirelessﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﮐﺎﻣﻼ اﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺮژی اﯾﻦ اﻣﻮاج ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﺪری زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد را ﯾﻮﻧﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪانﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﻮنﺳﺎز ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی درﺑﺎره ﺧﻄﺮات اﯾﻦ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻃﯽ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﻞ
ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ) ،(IARCاﻣﻮاج ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادﯾﻮﯾﯽ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺣﺘﻤﺎﻻت اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن در اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ در

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ) ،(NTPﻧﺮخ ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﻮشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و دیانای آنﻫﺎ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪی ،ﺧﺒﺮ از ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺪارد .ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺿﺪ  5Gﻫﻢ ﺑﺪون اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش و ﺳﺮ و ﺻﺪا در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر
اروﭘﺎﯾﯽ زدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی  5Gﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﻣﻮدمﻫﺎی

وایﻓﺎی ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

