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و گسترش آن در سراسر جهان، موجی از  کرونا شیوع ویروس قرنطینه و تعطیلی،

 به موازت آشفتگی و سردرگمی را در بسیاری از کشورهای جهان به همراه داشته است.

ایر و س مریکای شمالیآدر  مقالات خبری نژادپرستانه و هاایدهطیفی از اصطلاحات، آن، 

و در عین حال گاه کّل جوامع آسیایی عمدتاً است که  انتشاریافته کشورهای جهان

در  گاه که انددادهگزارش  تبارهای آسیاییامریکایی. دهندمیرا هدف قرار مهاجران 

. شوندمیو حتی تهدید  کشندمیفریاد بر سرشان ، اندازندمیتف  هاآن سویبه هاخیابان

ضرب و شتم مورد برخی از آنان و برخی از دیگر شهرها در امریکای شمالی،  در مونترآل

 است. یافتهافزایشآسیایی  وکارهایکسبو خشونت علیه  قرارگرفته

های یامریکایاقیانوسیه، -آسیا گذاریسیاستو  ریزیبرنامهبر طبق گزارش شورای 

. انددادهحمله نژادپرستانه را گزارش  056از  بیش گذشته، یطی هفته تبارآسیایی

ی در آمریکا هاحاکی از افزایش نژادپرستی علیه جوامع آسیایی رخدادهایی از این دست

ترش ترس از بیماری منجر به گساین نخستین بار نیست که  ،تاریخگواه بهشمالی است. 

 هایژگیویاز تعصب و تبعیض علیه جوامع آسیایی، . شده استآسیایی نژادپرستی ضد

زمانی است که اولین کارگران چینی در اواسط قرن آمریکای شمالی از مشهود در 

خاطر بهکه بر پیشانی افراد داغ ننگی  برای آگاهی ازنوزدهم وارد آمریکا شدند. 

 آگاهی تاریخی و نگاه به گذشته ضروری است. ،نژادپرستی

 ؛نژادپرستانه است هایخشونت درآمدپیش ،سیاستمداران یسخنان نژادپرستانه

استفاده  1۱ید وکوویروس  جایبه «ویروس چینی»که از عبارت  دونالد ترامپ کهچنان

سخنگوی کاخ سفید در آمریکای شمالی، مردم چین را  ،پیش صدسالبیش از کرد. 

 هایاستانداردکه در شرایطی غیربهداشتی و با  دانستمیخطری برای سفیدپوستان 

نارضایتی آمریکاییان از از آن زمان تاکنون،  .کنندمیزندگی  «ما»از  ترپاییناخلاقی 

در این زمینه مداوم به خشونت و نژادپرستی دامن زده است.  طوربه هاچینیحضور 

 یتر.پ»پروفسور مطالعات به  توانمی ازجملهمختلفی صورت گرفته است که  مطالعات

در دانشگاه ساسکاچوان اشاره کرد که چنین  شناسیجامعه یاستاد بازنشسته« لی .اس

 در پژوهش« راجر دنیلز»همچنین  .کندمیبرخوردهایی را در طول تاریخ کانادا تبیین 

رار ق بررسی موردآمریکا را  یمتحده ایالاتضد آسیایی در  هایجنبشپیدایش دیگری 

 .دهدمی
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 و حضور در آمریکا نیروی کار ارزان چینی
کاوان قرن نوزدهم، بسیاری از مکتشفان و معدن یمیانهدر  (The gold rush) طلاتب 

، ژاپن ی ازدر کنار مهاجرانسواحل غربی آمریکای شمالی جذب کرد.  سویبهرا 

لی اصمقصد شدند.  امریکاوارد  نیز مهاجران چینی ،دیگرهای کشورو  ، اروپاستانانگل

اکتشافی بزرگی هم در بریتیش  هایاردوگاهکاوان جنوب کالیفرنیا بود اما این معدن

 کلمبیا ایجاد شد.

دولت کانادا  به کنفدراسیون کانادا پیوست، 1781وقتی بریتیش کلمبیا در سال 

-کانادا آهنراهنیازهای ساخت  تأمینتدابیری اتخاذ کرد که نیروی کار چینی برای 

سیفیک جذب شود و به همین منظور هزاران کارگر چینی استخدام شدند و با قایق اپ

اما در بوده است  مؤثرزیادی در عزیمت این کارگران از چین  عوامل به آنجا آمدند.

 بمراتبهو حقوقی  کردندمیکار  آهنراهکارگرانی بودند که در انجام پروژه  هاآنکانادا 

ران کارگ نیروی کار ارزان، درواقع .کردندمیکمتر از همتایان سفیدپوست خود دریافت 

مین به ه دقیقاً و  تر ساخته بودگیری از نیروی کار آنان را جذابو بهرهاستثمار  چینی

ق را به مهاجرت تشوی هاچینی، «.مک دانلدا جان.»کانادا،  وزیرنخستدلیل بود که اولین 

 .کردمی

 . آناندر شهرهای در حال پیشرفت سواحل غربی شکل گرفت هاچینیاجتماعات 

 هایاردوگاهو  هافروشگاه، هاشوییخشکبه راه انداختند و مشاغلی در  یوکارهایکسب

در سال  آهنراهآشپزی پیدا کردند.  مخصوصاًکاری و همچنین بخش خدمات خانگی 

 پایان داد. هاچینیپایان یافت و به کار خوب و ارزان  1775

 پیدایش نژادپرستی ضد آسیایی

 هایآسیاینسبت به حضور  سفیدپوست، خشم اجتماعات آهنراهساخت بعد از پایان 

به  ، انجمن ضد چینی ویکتوریا، دادخواستی1776در شهرها افزایش پیدا کرد. در سال 

در کانادا بود!  «هامغول»وحشتناک حضور  هایزیان علیهدولت اوتاوا ارائه کرد که 

آمریکا موجب شد که  متحدهایالاتدر  1771در سال  هاچینیتصویب قانون تحریم 

 اقدامات مشابهی انجام دهند. خیلی زود مقامات کانادایی هم
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 یرتأثشد تا  تأسیسمهاجران چینی  یکمیسیون سلطنتی درباره، 1771در سال 

این کمیسیون اطلاعاتی را از شاهدانی در  در کانادا را مشخص کند. هاچینیحضور 

ز نیروی ابیش از پنجاه نفر که  .و پورتلند گرد هم آورد فرانسیسکوسانبریتیش کلمبیا، 

پلیس، دولت، پزشکان و نیز عموم مردم بودند و تنها دو نفر از شاهدان چینی بودند. 

 بنیانمدیدی  هایمدتروایت شاهدان نشان داد که تعصبات نژادپرستانه برای 

 .دادمیرا تشکیل  هاچینیرفتارهای مردم آمریکای شمالی نسبت به 

 

 خاطر بیماریبهسرزنش 
و  ترینکثیفچینی  هایمحله» سلطنتی چنین نتیجه گرفت که:گزارش کمیسیون 

و منجر به آلودگی هوای و کانون بیماری  مناطق ویکتوریا هستند ترینمنزجرکننده

کمیسیون آگاه بودند که چنین شرایطی ناشی  مأمورانرچه اگ« .شوندمیمحیط اطراف 

د پیرامون فقرای هر نژاد دیگری توانمی راحتیبه پرازدحامآلوده و  هایزاغهاز فقر است و 

و هم بسیاری از سیاستمداران بر پیوند  عامه اذهانهم در  این،وجودبانیز شکل بگیرد. 

 داشتند. تأکید میان بیماری با نژاد

مداوم متهم بودند که عامل سرایت بیماری هستند. در گزارش  طوربه هاچینی

 هاینیچ، جذام و آبله از طریق سفلیسباور مشترک بود که  کمیسیون سلطنتی، این

 ،این حقیقت که در آن زمان رغمبهاست.  شدهمنتقلو مردمان سفیدپوست  هاهندیبه 

ی و پزشکانی که با کمیسیون سلطنت کردمیچین تمام شهروندان خود را واکسیناسیون 

دیده نشده  هاچینیمصاحبه کرده بودند اعلام کردند که هیچ موردی از جذام در بین 

 است.

، 1770با خشونت نیز همراه بود. در سال  عموماً هاچینیچنین احساساتی نسبت به 

علیه  آمیزیخشونتصورت گرفت که منجر به حملات  هاضد آسیایی هاییشورش

بر ضد آنچه تشکیل شد که آلودگی  هاییگروه، نیز 1۱68رگران آسیایی شد. در سال کا

، 1۱68در هفتم سپتامبر . شدمیو کثافت ساکنان آسیایی بریتیش کلمبیا خوانده 

در ونکوور حمله کردند.  هاژاپنیو  هاچینی هایمغازهو  هاخانهگروهی با خشونت به 
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بیماری، منجر به بازتولید  هراس از گونهکه چ دهدمینشان  وضوحبهاین حوادث تاریخی 

 .شودمیخشونت و نژادپرستی 

: اضطراری سازمان جهانی بهداشت، اظهار کرد هایبرنامه، مدیر «مایکل رایان»

و  دهدمیو به قومیت یا رنگ پوست شما اهمیت ن شناسدنمییروس هیچ مرزی را و»

ر د منکر این شد که توانمیاما ن« خود داریدکه چه مقدار پول در حساب بانکی یا این

ند و را بز نژادپرستیتبعیض و  یجرقه راحتیبهد توانمیگونه چهترس،  یدوران غلبه

 منجر به عواقب ناگواری برای افراد شود.

 

 پاندمی کرونا، محرک ترس و نفرت
-چینی ویژهبه تبار وآسیاییهای آمریکا، آمریکاییاز زمان اولین گزارش کرونا در 

 و هاهمکلاسیاقتصادی و فیزیکی از سوی همسایگان،  هایتعرضمورد  هاآمریکایی

یک زن چینی در  ،در شهر نیویورک آوریلخود قرار گرفتند. در اوایل  هایهمشهری

 و مختلف هایگروهاست که  هاهفتهفیزیکی قرار گرفت.  یحمله موردحین قدم زدن 

دولت، با ادبیاتی نژادپرستانه، ترس و تعصب و سرزنش را بازتولید  بالایردهمقامات 

را  هاآسیایی-که آمریکایی شده انگیزینفرتاقدامات  ساززمینه. این ادبیات کنندمی

 تسرعبهاگر با این رویه مقابله نشود، نفرت نیز همچون ویروس و هدف قرار داده است 

 داریسرمایه شدنجهانیمخلوق  گیرو بیماری عالم این پاندمی .کندمیگسترش پیدا 

برای یافتن  فرهنگ چینی، تلاش سویبهنه یک کشور واحد. انگشت اتهام  و است

 .گوشت قربانی در چنین وضعیتی است

برای سیاستمداران آمریکایی و اروپای غربی برای گمراه کردن اذهان  حلراهبهترین 

، تبدیل کردن فرهنگ چینی به گوشت قربانی 1۱ید وکو شیوع خود در سوءمدیریتاز 

، در ابهام آن نهفته است. هاچینیمقصر دانستن و سرزنش  ظرافتدر این میانه است. 

اول  هایماهروش حزب کمونیست چین در پنهان کردن بیماری در  صرفاًآیا منتقدان 

ش دفاعی روازایندر آمریکا،  کارانمحافظهو هم  هالیبرال؟ هم کنندمیژانویه را محکوم 

آیا این فرضیه روشن است که مقصر واقعی، مردم چین و فرهنگ و  .کنندمیاستفاده 

که چگونه انتقادات از چین، به غلیان  بینیممی وضوحبه ؟ستهاآنعادات عجیب 
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را که در آمریکا،  هاآسیاییو  هاچینیادپرستانه منجر شده است که ژن هایخشونت

 .دهدمیهدف قرار  ،کنندمیه زندگی یاروپای غربی و اقیانوس

 کرد،وم محک)زنوفوبیا( هراسی بیگانه یمثابهبه هاچینیباید حملات علیه  گمانبی

منجر به آن شود  هاآننسبت به مردم چین و فرهنگ  رواداری یاما نباید نگرانی درباره

هرگونه تلاش جدی متمرکز شود.  ،حق مثابهبهبر هویت و تمایز  صرفاًما  هایبحثکه 

 -دیشرایط اقتصا حتماًبا نقش چین در گسترش این پاندمی، باید برای گلاویز شدن 

اخیر  یچند دههدر در بازار جهانی و ادغام اقتصاد این کشور در صعود چین  سیاسی

 را نیز در نظر بگیرد که منجر به تسهیل گسترش ویروس شد.

رهنگی علاقه ف ینتیجهبیایید این ادعا را بپذیریم که پیدایش ویروس جدید کرونا، 

اگرچه استفاده از گوشت پانگولین در در این صورت، ها بوده است. به خوردن پانگولین

 عاملاست اما آمارها حاکی از آن است که  قرارگرفته مورداستفادهطب سنتی چین 

ر است که طبقات تاج شدنجهانی تأثیراتحاکی از  ،گسترش مصرف پانگولین اصلی

دلار در سال  11قیمت گوشت این حیوان از کیلویی مند کرده است. این کشور را ثروت

غیرقانونی که در  هایمحموله کهدرحالی ؛است یافتهافزایشدلار  066به بیش از  1۱۱1

 تن هستند. 16بیش از  شوندمیتوقیف  مرتباً مرزها 

 برایاین کار را  غالباً  دهندمیمشتریانی که گوشت حیوانات وحشی را سفارش 

خود و یا جشن گرفتن یک روز خوب و پردرآمد در بازار  هنگفترخ کشیدن ثروت به

تر شهروندان چینی از اعمال در اقلیت هستند و بیش ایناناما  .دهندمیبورس انجام 

چنین به  .کنندمیحیوانات وحشی حمایت گوشت سخت برای مصرف  هایمحدودیت

ها بیش از آن که ناشی از فرهنگ غذایی چینیمصرف پانگولین افزایش  رسد کهنظر می

آزادسازی اقتصادی در  دوران رسیده در پیگیری طبقات تازه بهشکل ینتیجهباشد، 

 .دنکنمیاز آن حمایت  المللیو نهادهای اقتصادی بین متحدهایالاتچین است که 

ادی هم بودند که گسترش ویروس در خارج از چین را تسریع صهمین نیروهای اقت

یک شهر محوری در میان  عنوانبهشایع شد  ازآنجاکردند. شهر ووهان که ویروس 

. شهر ووهان شدمیژو و شانگهای و سایر شهرهای چین محسوب گوانگهای شهرکلان

سرمایه در پی  چراکهقرار گرفت  شدنجهانیشهرهایی بود که در معرض  ازجملهنیز 

 هاینمونهفوریه و مارس اولین  هایماهدر  نیروی کار و زمین ارزان برای فعالیت بود.
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پیدایش ویروس کرونا در خارج از چین، در شهرهایی دیده شد که پیوندهای اقتصادی 

 مقدر شهر  هازیرساختدر بخش  هاچینی گذاریسرمایه مثالعنوانبه ،با چین داشتند

صنعت قطعات خودرو ووهان در صربستان، مربوط به و یا روابط  هاخانهرایران( و کا)

بار در چین پدیدار شد اما  نخستیندرست است که ویروس کرونا کره جنوبی و آلمان. 

جهانی  یزنجیرهو  گردشگریی، گسترش و شیوع آن وابسته به مجامع جهانی تجار

 .پدید آورده است های اخیرداری در دههنظم اقتصادی سرمایهاست که  کالا

 

 دیگری استثناگرایی و نفیِ
 1۱کووید  شیوع درشان فرهنگنقش خاطر به هاچینیسرزنش  که در جالبیآیرونی 

با اکثریت  هاییدولتوجود دارد در این است که بهترین واکنش به این پاندمی را 

 سنگاپورمبتلا(،  076پنج مرگ، ) تایوانهمچون  ، کشورهاییاندداشته یچین یقومیت

 هایسیاست. اندداشتهمبتلا(  ۱81مرگ،  1) کنگهنگمبتلا( و  ۱16مرگ،  0)

ی و تجربه 1660از اپیدمی سارس در سال  دیدگیآسیبناشی از  هاآن یمسئولانه

رفاهی قدرتمند در شرق آسیا است که  هایدولتتاریخ  سبببه نیزو مقابله با آن 

ی مربوط به هازیرساختدر زمینه  ایفزایندهبرخلاف آمریکا و اروپا، به شکل 

 .اندکرده گذاریسرمایه هاییبحرانبهداشتی برای مواجهه با چنین  هایمراقبت

ع ضد چینی، دفا هایگزارهنژادپرستانه و  هایگرایشصحبت از تردیدی نیست که 

در  ایمنطقهمقامات روشن است که بخشی به اقدامات دولت چین نیست. مشروعیتیا 

در مورد این ویروس به  سرعتبهکه  «لیانگ لی ون»چین در ساکت کردن دکتر 

دولت  رسدبه نظر میو  .شدند یی مرگبار مرتکبخطا دوستانش هشدار داده بود

تر از آمار واقعی نشان داده را کم ومیرهامرگهمواره تعداد مبتلایان و اقتدارگرای چین 

 ظاهربه هایرژیممیان  یتضاد آیا کنندمیغربی ادعا  هایایدئولوگکه  گونهآناما  .است

دموکراتیک و اقتدارگرا در این زمینه وجود دارد؟ بسیاری از شاهدان توافق دارند که 

است و این  داشته نگهچین بحران را در ووهان برای چند هفته در ماه ژانویه مخفی 

به یک اپیدمی جهانی  ایمنطقهمنجر به آن شد که یک اپیدمی  رفتهازدستزمان 

 خیریتأدیگر نیز با  هایدولتدهد که نشان می هاگزارشسایر  این،وجودباتبدیل شود. 
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طولانی واکنش نشان دادند: انگلیس حدود هشت هفته واکنش به این مسئله را طول 

 را نادیده گرفت. هشداردهندهروز علائم  86داد و آمریکا نیز تا حدود 

حدی نتیجه استثناگرایی غربی بود که بر این باور بود که ویروس و  این انفعال تا

که تنها کشورهای فقیر و  کردندمی، یعنی گمان است« دیگری»تنها برای  هااپیدمی

. این نکته بسیار مهمی برای به چالش کشیدن شوندمین مواجه آغیر سفید با 

رزنش یک فرهنگ، بازی کردن در زمین س جایبهضد آسیایی است.  نژادپرستی

. «جهان است گردانصحنهعدالت » نوشته است، باید بدانیم:« توبیتا چاو»که  طورهمان

نظرانه به کوته ناسیونالیستیِ اندازهایچشمما باید از این مسئله آگاه باشیم که چگونه 

 هاههفتدر طول بدترین . شودمیو ناکارآمد  اثربی هایواکنششکل مرگباری منجر به 

-یک فیلم علمی ماننددر ابتدا بحران ووهان را  هاآندر ایتالیا، مقامات اعتراف کردند که 

آمریکا، یکی از  متحدهایالاتدر که هیچ ارتباطی با ما ندارد.  دیدندمیتخیلی 

تعداد کمی چینی در  چراکهایمن است  هاآنسیاستمداران کانزاس اظهار کرد که شهر 

واج یافته ر ایشایعه، نژادپرستانه هایاندیشه برتکیهبا آنجا اقامت دارند. در فیلادلفیا، 

ین یک ا چراکهبگذارد  تأثیر پوستسیاهی هاآمریکایید بر توانمیبود که این ویروس ن

 جر بهمن ترسندمیبیماری چینی است؛ این اطلاعات غلطی بودند که امروزه مقامات 

 شود. هانابرابریتشدید 

 

 ترس از کرونا یا ترس از چین؟
ستند ه هاییپویشضد آسیایی،  ینژادپرستانه هایواکنشهم اینکه هم پاندمی و  نهایتاً 

هراسی، پیامدهای جدی برای زندگی بیگانهو چینی فرهنگ بحث ند فراتر از توانمیکه 

 یک عنوانبهمحصولات جانبی ظهور چین  هااین هردویداشته باشند.  هاانسانو مرگ 

 هایشبکهو  تأمین هایزنجیره تنهانهجهانی هستند که  داریسرمایهنیروی اصلی در 

 بهمثابهو  کندمیرا هم منتقل  هاویروسبلکه همچنین  راندمی پیشبهمسافرتی را 

 اقتصادی آمریکا و اروپا طی قرون متمادی است.-تهدیدی برای پرستیژ سیاسی

ن بود که چی شدهمنعکسپوپولیستی  یگزارهدر این  هاییترسدر آمریکا چنین 

)و نه طبقه تجاری و سیاسی آن( مقصر از دست رفتن مشاغل تولیدی است.  تنهاییبه
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 شدنجهانیمخالف به  رأی مثابهبهکه  در انگلستان پرسیهمه یبه دنبال نتیجه

جی  5 ی به شبکهودر انگلستان به شکل وحشت از تجهیز هووا هانگرانیبود، )برگزیت( 

ظهور و بروز پیدا کرد. تردید نکنید که ترس از چین به خاطر ویروس کرونا ایجاد نشده 

ر که د در نیروی تخریب نامرئی و جهانی آن یافت توانمیترس از چین را است بلکه 

سیاسی و اقتصادی در  هایقدرتی جایبهحال بر هم زدن نظم پیشین جهانی و جا

 جهان است.

هم اختراع شود، این  1۱کووید که حتی زمانی که واکسن  توان انتظار داشتمی

ه کرا سیاسی  -. ما نیاز داریم که نیروهای اقتصادیاز بین نخواهند رفت باحساسات 

 مقابله کنیم و از ناتوانی هاآنبشناسیم و با  ضدچینی غرب هستند هایواکنشدر پسِ 

ه کحوزه بهداشت و سلامت  هایبحراناجتماعی و  هایبحرانناسیونالیسم در مقابله با 

چین در نظم جهانی  اقتدارگرای . جایگاه دولترویارو هستیم، آگاه شویم هاآنامروزه با 

ها را های واقعی بحرانداری را بازشناسیم و ایدئولوژی رواداری و شناخت ریشهسرمایه

 .به مردم بیاموزیم
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