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 گیریحریم خصوصی در همه

 ستا« مذهب غیر رسمی اتحادیه اروپا»ویروس کرونا اولین آزمون 

 

 «مدرسه توسعه پایدار» تیم داوطلبین است که توسط« Economist»ای از مقاله زیر در مجله ترجمه ،متن نای
(sdschool.ir) اقتصادی بحران کرونا در سطح -با ابعاد اجتماعی پژوهانمندان و سیاست، عالقهو به جهت آشنایی محققان

. انتشار این گذاری بهتر در داخل کشور عزیزمان، ترجمه شده استهای آن برای سیاستآموختهگیری از درسجهانی و بهره
سویی و تائید تمام نظرات نگارندگان مقاله نیست. برای مطالعه بقیه مقاالت از این دست، به معنی هم« مدرسه توسعه پایدار»ه توسط مقال
  :توانید به وبسایت مدرسه توسعه پایدار، بخش منابع، مراجعه کنید. دسترسی به این مقاله و نشر آن، برای اهداف غیرتجاری، رایگان استمی

 

Privacy in a pandemic 
Source: www.economist.com/europe/2020/04/23/privacy-in-a-pandemic 

 ۲۰۲۰آوریل  ۲۳

 کانون همراهان مدرسه توسعه پایدار-شیوا اسفاری مترجم:

 
 

 

 شیشانک مانند اروپا اتحادیه سیاسی و رسمی مقامات. بود «خصوصی حریم» ،مذهب آن ،مذهب رسمی داشتاگر اتحادیه اروپا یک 

تواند به رستگاری بیانجامد. متون مقدسی همچون مقررات از حریم شخصی می صیانت قوانین تنها که کنندمی موعظه فداکار

 آن از تاس بهتر دنیا تمام که شوندمی انگاشته خردی بعنوان ،ها و یا دستورالعمل حریم شخصی اینترنتعمومی حمایت از داده

کلی  حجم از ٪۴ تا حد هاییجریمه یا) خورندمی ضربه مهلکی ،گذارندها را زیر پا می. کسانی که اینگونه سخت گیریکنند تبعیت

 ادند پایان برای هاییراه بررسی مشغول گذارانسیاست که حالی در ،کرونا ویروس دوران در (.آیدمی فرود سرشان بر درآمدشان

 . شده است گذاشته آزمایش به حریم خصوصی، در بوته ایمان این ،هستند هاتعطیلی به

 

http://sdschool.ir/
http://www.economist.com/europe/2020/04/23/privacy-in-a-pandemic
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 اتریش راستی دست صدراعظم ،کورتس سباستین. استدوانده ریشه ،اندبحرانی در ایمان کسانی که زمانی معتقدین راستینی بوده

انند به شرایط عادی بتو مردم که این یا هاداده از حفاظت است؟ ترمهم برایمان کدام. است معامله یک این»: دهدمی هشدار

 نیز ]![اندهبود کشیشان این ترینایمان با تاکنون که ،حتی سیاستمداران آلمان ؛«بازگردند؟ حفاظت از داده ها یا نجات جان مردم؟

 را مردم وبایلم ،طغیان از پس نشینی عقب بجای که کرد پیشنهاد آلمان بهداشت وزیر ،اشپان ینس. اندپیوسته رویکرد این به

هم راست  (1)ای را با این گفته آغاز کند که شاید مارتین لوترخطبه ،کنیم تا ویروس را مهار کنیم. مثل این است که پاپ ردیابی

 . ]![گفتمی

 تازه ،نگک هنگ در. اندبسته بکار را دولت نظارتی توان مشتاقانه بسیار ،ایمان به حریم خصوصیبی کشورهایدر حال حاضر، 

بی های اطالعاتی خود را مشغول به ردیاآژانس ،ستبند ردیابی به دست کنند. اسرائیلد شوند مجبور است ممکنبه کشور،  واردان

 را باریاعت کارت سوابق تا تاکسی رسید از ،چیز همه مقامات ،افرادی کرده که ممکن است ویروس داشته باشند. در کره جنوبی

عمیقا در  هست کاتحادیه اروپااین اال حدر چنین شرایطی، . کنند شکار را اندداشته تماس ویروس با که افرادی تا ندنکمی یابیرد

 حال تفکر است که مرز میان حریم شخصی و نظارت را کجا تعیین کند. 

 

 بسیار روپاا قوانین هرچند. قانونی تا است سیاسی بیشتر سوالی ،دهد یا نهمیاین که اروپا مسیر خود را از این راه درست تغییر 

. ستا ها در قوانین دیده شدهعمومی مثال در رابطه با حفاظت از داده سالمت هایبحران برای نیز هاییمعافیت ،است سختگیرانه

 توقفم ،ها باید متناسب بوده و پس از رفع بحرانز دادهای افاصله زیادی دارند. هر استفاده «کارت سفید»با  ،هااما این معافیت

 قوانین ،گیریگوید که در شرایط همهمی ،الولس هوگن بریتانیایی-آمریکایی دعاوی شرکت در وکیلی ،اوستاران ادواردو. شود

 خواهندمی که کجا هر به ترتیب هر به هادولت. دستی ترمز تا دارد را ایمنی کمربند نقش بیشتر اروپا اتحادیه شخصی حریم

 خواهد رکمت - اینترنت در کشور کل پزشکی اطالعات شدن پخش مثل - بار فاجعه تصادفات احتمال ،مسیر در فقط ؛رسندمی

 . بود

و  دانانحقوق نه ،گیرند چقدر حاضرند اجازه فضولی در امورات خود را بدهنداین شهروندان اروپا هستند که تصمیم می ،در نهایت

 اطالع اربرانک به هوشمند هایتلفن آن طریق از که هستند هاییاپلیکیشن با بازی مشغول اروپا اتحادیه در هادولت بیشتر. وکال

ها زمانی کارایی دارند که تعداد خیلی زیادی از افراد آن در تماس بوده یا نه. اما این اپلکیشن 1۹-کووید به مبتال فرد با که دهدمی

 هایدولت .داشت نخواهد چندانی فایده عمومی رضایت بدون ،از اینکه چقدر ایده از نظر فنی مبتکرانه باشدرا نصب کنند. فارغ 

را مجبور به قرنطینه خانگی  1۹-بیماران مبتال به کووید ،ک یک اپلیکیشنکم با لهستان مثال. اندرفته فراتر هم این از دیگر

انه عکسی از خود بگیرند که ثابت کنند هنوز در منزل هستند(. برای توده شهروندان باید روز ،است)کسانی که در قرنطینه هستندکرده

ب و کارها. گذارد و نه بر کسستقیم بر خود ایشان میم تاثیر شخصی حریم زمینه در دولت تقوای که است بار اولین ،اتحادیه اروپا

 یمتسل راه این در را خود آزادی و نشسته خانه در محدود نا زمانی برای - کینه با گاهی و - خود اراده با مردم ،در دوران همه گیری

ظر جذاب به ن ،انگیِ بالفعلخ حصر در طوالنی ایدوره از پس است ممکن ،آزادی بهای به شخصی حریم کردن قربانی. اندکرده

 برسد. 
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 پایین به االب امری که است وقت خیلی شخصی حریم ،اروپا اتحادیه در. استنشده گذاشته رای به این از پیش ،هااینگونه انتخاب

 -اندنگیدهج شحفظ برای بزرگ هایشرکت برابر در اند،ی نبودهامنیت که نگران مسائل هاییبوروکرات و سیاستمداران که بوده

وضوع در مشان دفاع کنند. اشتیاق به از حریم شخصیکه داشت اگر  کنند شهروندان بیشتر دوستشان خواهندفا چون فکر میصر

 موفق ااروپ اتحادیه ،اول وهله در. استرفته باال ،هم بواسطه مالحظاتی نه چندان با ذکاوت ]مقر دبیرخانه اتحادیه اروپا[بروکسل

. استانداردهای سخت گیرانه همراه با بازار عظیم اروپا کافی است کند اندازی راه خود مرزهای از خارج را هایشپروژه که شد خواهد

دارد.  نام« اثر بروکسل»که  ترین کسب و کارهای جهانی را وادار به پیروی از قوانین بروکسل کند؛ پدیده ایبزرگتا حتی 

تر پیروی از استانداردهای ه سادهرا ،که زحمت پیروی از استانداردهای مختلف جهانی را به خود بدهندهای بزرگ بجای اینشرکت

 هم یشتریب داخلی قدرت ،بروکسل به موضوع این ،گیرند. در وهله دومرا پیش می-ر هستندتمعموال سختگیرانه-اتحادیه اروپا که 

ه ورگ توجلوکزامب در اروپا عدالت دیوان احکام ،کندمی کارها و کسب جزئیات به محدود را خود اروپا اتحادیه که حالی در. دهدمی

ر تنها صنعت مربوط به مواد شیمیایی را تحت تاثی ،مواد شیمیایی گذاری هایی مثال مربوط بهکمی به شهروندان عادی دارد. قانون

 تهگرف اینترنت در جستجو هایعادت از - را عادی مردم زندگی از وسیعی هایبخش ،دهد. اما مسائلی مثل حفاظت از دادهقرار می

 شوند. دهد و قضات مجبور به مداخله میتحت تاثیر قرار می - بیان آزادی تا

 بهایی دارد ،یحریم خصوص

 قابل نظرهم است ممکن کرونا ویروس عواقب. نیست فهم قابل خیلی خصوصی حریم درباره مناقشات ،برای اکثر شهروندان اروپا

موضوع  ،گوید که هرگونه معامله بین سالمت و حریم خصوصیسابق پرتغال می وزیر و نویسنده ،ماچس برونو. باشد تریدرک

در  هنوزسم. هنجارها های مدنی و مبارزه با تروریهای موشکافانه عمومی خواهد شد؛ درست مانند تعادل متغیر بین آزادیبررسی

حریم شخصی که زمانی محرمانه بود  دنیای ،اروپا اتحادیه گذاریقانون تاج ی درجواهر ،ها. حفاظت از دادهجا افتادن هستندحال 

ندگان را برای رای دهمهم شرایط اولین حسابرسی عمومی این سرفصل  ،است. این ویروسباالدستی وارد کرده را به حوزه سیاست

 فراهم کرده است.  

 مرگ و اروپا دیهحاات اقتصاد شدن نابود از پیش حتی گذارانی کهدرگرفته است؛ سیاست گذارانمیان سیاست یگفتمانی متشنج

اگر  .و فجایع بی شماری که پیش خواهند آمد نیز نگران موقعیت اروپا در جهان بودندبه خاطر کرونا نفر از شهروندان  1۰۰٫۰۰۰

 نفس هب اعتماد ،کنند کنترل را ویروس بهتر ،«شده مدیریت» دموکراسی یا دنباش مطلق استبداد چه ،های حکمرانی دیگرنظام

تواند در چنین شرایطی به دور انداخته شود. دفاع از یک شان میپروازانههای بلندطبی. جاهخواهد شد روبرو بحران با اروپا اتحادیه

 اروپا حادیهات های دولت. است نتیجه به قائم ،تواند نقض غرض قلمداد شود. اما سیاستنظام سیاسی با حذف یکی از اصولش می

 وضعیت هب شرایط بازگرداندن برای شانتوانایی اساس بر ،ردندک استفاده شدید نظارت از که هاییدولت با بدیهی ایمقایسه در

 حفظ را ودخ ایمان توانست خواهند سختی به نیز خصوصی حریم پیامبران حتی ،شود ایجاد شکافی اگر. شد خواهند قضاوت عادی

 . کنند

 

 ته نویس:

ها یکی از تأثیرگذارترین شخصیت. او، طلب مذهبی بودو یک اصالح آلمانی به زبان انجیل متجدد و مترجم کشیشمارتین لوتر، -1

 د)به نقل از ویکی پدیا(.روشمار میبه اصالحات پروتستانی پیشوایان نهضت و از مسیحیت در تاریخ آیین


