
آیا اعتصاب غذا، خودسوزی و دیگر شکل های آسیب رساندن به خود را می توان مقاومت مدنی دانست؟

اریکا چنووت

 اعتصاب غذا، خودسوزی و نظایِر آنها شیوه هایی خشونت پرهیزند زیرا کسی که این اقدامات را انجام می دهد

 آنانی که چنین اقداماتی را انجام. به دیگران آسیِب جسمانی نمی رساند یا آنها را به این کار تهدید نمی کند

 علِت درد و رنجِ من را از میان بردار تا بتوانیم حل اختالِف خود: می دهند، می خواهند پیام روشنی بفرستند

.را آغاز کنیم

 بسیاری از کنشگران و رهبراِن جنبش ها در زندان اعتصاب غذا کرده اند، از جمله کسانی که در فاصله ی

 . برای دستیابِی زنان به حق رأی و دستمزِد برابر در بریتانیا مبارزه می کردند۱۹۱۴ تا ۱۹۰۹سال های 

 اعتصاب غذای. مدافعان آمریکایِی حق رأی زنان، از جمله آلیس پل، نیز این روش را در پیش گرفتند

 زمانی که. مدافعان حق رأی زنان به آنها اجازه داد که در درون زندان به مبارزه ی خشونت پرهیز ادامه دهند

 زندان بانان به یکی از روش های به شدت منفوِر سرکوب متوسل شدند و این زنان را به زور به غذا خوردن

 واداشتند، مدافعان حق رأی زنان در بیرون از زندان با انتشار خبرنامه  و چاپ پوستر، جزئیات این اتفاقاِت

 وقتی عامه ی مردم خواندند و شنیدند که بعضی از زنان حاضرند برای آرمانی واالتر. ناگوار را شرح دادند

 اعتصاب غذا. درد و رنج را تحمل کنند، اعتصاب غذاکنندگان از نظر اخالقی دسِت باال را پیدا کردند

 زندان بانان یا می توانستند. مقام های دولتِی آمریکا و بریتانیا را به طور مستمر در تنگنای تاکتیکی قرار داد



 زندانیان را به تغذیه ی اجباری وادارند، و در نتیجه بر همدلی و حمایت از آنان بیفزایند ــ یا می توانستند

 اعتصاب غذاکنندگان را آزاد کنند و در نتیجه به آنها اجازه دهند که بیش از پیش در راِه آرماِن خود اقداماتی

.را سازمان دهی کنند

 را در« ارتش موقِت جمهوری خواه ایرلند» اعضای ۱۹۸۱دهه ها بعد، وقتی مسئوالن ایرلند شمالی در سال 

 بابی سندز، یکی از اعضای ارتش. رابطه با چند بمب گذاری زندانی کردند با معضل مشابهی روبه رو شدند

 موقت جمهوری خواه ایرلند، در اعتراض به شرایط غیرانسانِی زندان، اعتصاب غذای جنجال برانگیزی را

 بسیاری سندز را شهید.  روز، او و نُه نفر دیگر به علت گرسنگی جان باختند۶۷بعد از . سازمان دهی کرد

.این جنبش شمردند و در نتیجه تعداد بیشتری به عضویت ارتش موقت جمهوری خواه ایرلند درآمدند

 سزار چاِوز، ماهاتما گاندی و تعدادی دیگر نیز از اعتصاب غذا و روزه برای اعتراض به بی انضباطِی

 اتحادیه ی کارگران مزارع»چاوز، یکی از سازمان دهندگان اصلِی . جنبش های خود استفاده کرده اند

 ، دست به اعتصاب غذا زد تا بعضی از اعضای این اتحادیه را که در جریان اعتراضی به«کالیفرنیا

 گاندی بارها در اعتراض به خشونت ضداستعماری. کشاورزان و حامیان آنها حمله کرده بودند شرمسار کند

 دست به اعتصاب غذا زد؛ افزون بر این، او بارها اعتصاب غذا کرد تا به سازمان های ناسیونالیست هندِی

.مختلف فشار بیاورد که علیه سلطه ی استعمارِی بریتانیا با یکدیگر همکاری کنند

 اما از. اعتصاب غذا به درد و رنج شدید می انجامد و ممکن است باعث آسیب جدی، بیماری یا مرگ شود

 خودکشی ــ آن هم به شیوه ای چنین مشهود و. نظر تاریخی، خودسوزی راه کاِر مرگ بارتری بوده است

 خودسوزی ممکن است حاکی از تعهد. دردناک ــ در واکنش به بی عدالتِی شدید، تأثیراِت نمادین مهمی دارد

 فداکارانه به آرمان، و نشانه ی توسل به وجدان اخالقِی طرِف مقابل باشد و این پیام را برساند که این جنبش

 ، شش راهب بودایی در۱۹۶۳در ویتنام جنوبی در سال . خواهان آسیب رساندن به طرِف مقابل نیست

 این. اعتراض به کشتار بودایی ها توسط دولت ویتنام جنوبی، که حامِی کاتولیک ها بود، خود را آتش زدند

 کندی با رئیس جمهور ویتنام جنوبی، انگو. خودسوزی به نماد بین المللِی عدالت تبدیل شد، و رابطه ی جان اف

 ، بیش از۱۹۶۳دین دییِم، را خراب کرد، و آمریکا را برانگیخت تا پس از سرنگونی و ترور دییِم در سال 

 ، تعداد۱۹۷۴ و ۱۹۶۶بین سال های . پیش در منازعه ی میان ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی درگیر شود

 زیادی از ویتنامی ها در اعتراض به حمایت آمریکا از ویتنام جنوبی، سیاست های ظالمانه ی دولت ویتنام

 اقدامات نمادیِن چشمگیری مثل خودسوزی. جنوبی، و جنگ میان شمال، جنوب و آمریکا خودسوزی کردند

 گاهی اشاعه می یابد، و معترضان و دگراندیشان در دیگر کشورها یا دیگر شرایط نیز چنین شیوه هایی را در

 برای مثال، وقتی آمریکا به جنگ ویتنام وارد شد، نُه آمریکایی از راهبان بودایی تقلید کردند. پیش می گیرند

 و خود را در آمریکا سوزاندند ــ این بار در اعتراض به تشدید بی اماِن بمباران هوایی، عملیات ضدشورش و

  در اعتراض به۱۹۶۰در هندوستان، فعاالن تامیل در میانه ی دهه ی . اعزام سربازان آمریکایی به ویتنام



 تعدادی از مخالفان کمونیسم در لهستان، مجارستان،. تحمیل زبان هندی به جای زبان تامیل خودسوزی کردند

  یکی پس از دیگری خودسوزی۱۹۷۰ و اوایل دهه ی ۱۹۶۰چکسلواکی و رومانی هم در اواخر دهه ی 

.کردند

، دولت چین جنبشی تبتی را سرکوب کرد که خواهان آزادی، دموکراسی، و حق تعیین۲۰۰۸در سال   

 سرنوشت، و مخالف اشغال تبت، ممنوعیت شعائر و مناسک بودایی، و سیاست اسکان چینی های هان تبار در

  تبتی ــ عمدتاً راهبان،۱۵۰از آن زمان تا کنون، بیش از . تبت برای تغییر بافت جمعیتی این منطقه بود

خودسوزی، راه کاِر مناقشه انگیزی در. راهبه ها و جوانان بودایی ــ به نشانه ی اعتراض خودسوزی کرده اند  

به نظر بعضی از منتقدان، خودسوزی ها فقط سرکوب را افزایش داده زیرا چین می خواهد با. تبت است  

اما دیگران می گویند که خودسوزی. گسترش نظارت و پایِش در این منطقه از خودسوزی جلوگیری کند  

 باعث شرمسارِی دولت چین می شود و نشان می دهد که تبتی ها حاضرند تا برای بهبود وضعیِت سیاسِی خود،

افزون بر این،. زندگی شان را فدا کنند ــ امری که بالقوه به جلب همدلی و حمایت بین المللی می انجامد  

این. خودسوزی به مردم این حس را می دهد که کنترل زندگِی خود را به طور کامل در دست دارند  

 معترضان تصمیم می گیرند که چه وقت و چگونه در راه جامعه ی خود جان شان را فدا کنند، و به این ترتیب

داالیی الما گفته. به شیوه ای کامالً خشونت پرهیز در برابر سلطه ی دولت مقاومت می کنند و از آن می گریزند  

همان طور که می بینید، بعضی از آدم ها. به نظر من، خودسوزی تمریِن خشونت پرهیزی است»است که   

.اما این افراد چنین کاری نکردند. به آسانی بمب گذاری می کنند و به تعداد بیشتری از مردم صدمه می زنند  

[1].«بنابراین، این هم بخشی از خشونت پرهیزی است. فقط زندگِی خود را فدا کردند

 ، محمد۲۰۱۰در تونس در دسامبر . گاهی خودسوزی می تواند جرقه ی جنبش فراگیرتری برای تغییر باشد

 فداکارِی او ــ و. بوعزیزی پس از اینکه به جرم دستفروشِی بدون مجوز جریمه شد، خود را آتش زد

 بی عدالتی های اقتصادِی ساختاری ای که عامِل آن بود ــ به جلب همدلِی عمیق صدها هزار تونسی انجامید که

  سال در قدرت مانده بود، را از اریکه ی۳۲خیزشی را به راه انداختند و بن علی، دیکتاتوری که حدود 

  و اوایل سال۲۰۱۰این امر، خیزش در تعدادی از دیگر کشورهای عربی در سال . قدرت ساقط کردند

. را در پی داشت۲۰۱۱

 بنابراین، خودسوزی به افراد اجازه می دهد که نشان دهند دولت بر آنها سلطه ندارد، بی عدالتی های تحمیل شده

گاهی آسیب رساندن. بر جامعه را به شکلی چشمگیر آشکار می کند، و می تواند بسیجِ فراگیر را به راه اندازد  

بی تردید، موجِ خودسوزی های. به خود، طرِف مقابل را شرمسار می کند؛ گاهی چندان تأثیری ندارد  

اما مثل هر. ضدجنگ در ویتنام و آمریکا حمایت آمریکایی ها از مداخله در جنگ ویتنام را کاهش داد  

تا زمانی که این راه کارها بخش. راه کاِر دیگری، خودسوزی و اعتصاب غذا به تنهایی چندان ثمربخش نیست  

https://www.aasoo.org/print/articles/4157#_ftn1


ً[ واضحی از جنبشی بزرگ تر نباشند و به جلب حمایت از آن جنبش کمک نکنند، اقداماتی منفردند که ]صرفا  

.به تنهایی نمی توانند تغییری بیافرینند
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آنچه. اریکا چنووت استاد دانشکده ی ِکنِدی و مؤسسه ی مطالعات عالی رادکلیف در دانشگاه هاروارد است  
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