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از  حدود یک ماه    1متن توضیح مترجم: این   به    نظامی  تهاجمآغاز  پس  روسیه 
نویسنده  اوکراین نام  تایمز »  ینشریه  در  بدون  است  «مسکو    گزارشی و    منتشر شده 

از   مقدحضور  چگونگی  میدانی  در صف  جنگزنان  ضد  اعتراضات  روسیه  م  ارائه    در 
یابیِ منعطف های نوین سازمان تواند در فهم شیوه ت در چنین تجاربی میکند. دقمی 

توانند نسبت به هر وضعیت  الین می که چگونه فعگشا باشد. این های مشابه راه در موقعیت 
ها  ی پانویسهمه   یدی بگشایند.و هر تغییر ناگهانی در متن آن، مبتکرانه مسیرهای جد

 از مترجم است. 
تقدیم می ا به خاطرهین ترجمه  از مدنگار زهتاب»ی  شود  نبرد ت« که پس  ها 

با هیوالی سرطان، سال گذشته   روزها،قهرمانانه  در همین    یسالگ  ۳۳  در  و درست 
 تنها گذاشت.  برای همیشه را یشرفقا

 

حکم سرانجام از  ال سیاسی اهل مسکو،  فع  ۲،داریا سرنکو  ۲۰۲۲ی  فوریه  ۲۳در  

در اینستاگرام به خاطر انتشار پستی   ۲۰۲1داریا در سال  رهایی یافت. روزه  1۵حبس 

نمادهایی با    ۳«کارانهافراط»  که  فساد    رِگآشوبمرتبط  داشت،    4لنی اناو  آلکسی ضد 

اش این بود که کمی بخوابد. روز او بسیار خسته بود. تنها خواسته  بازداشت شده بود.

 

 ای است از: این متن ترجمه  .1

The Moscow Times (2022). The Feminist Face of Russian Protests. March 

2022. 

Available at: https://www.themoscowtimes.com/2022/03/29/the-feminist-

face-of-russian-protests-a77106 [Accessed 3 May 2022] . 
2. Daria Serenko 

از  لیستی  که طبق آن    (۲۰1۲)  ی محدودیت اینترنت در روسیه«»الیحه   مرتبط بااشاره به قانونی  .  ۳

 م   اند و تولید و انتشار هر مطلبی مرتبط با آنها جرم است.ص شدهکارانه مشخافراطمحتوا و مطالب  

 بنگرید به:
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_List_of_Extremist_Materials 

[Accessed 3 May 2022]. 
4. Alexei Navalny 
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،  بلند شدلین خواب طوالنی و دلپذیرش  اواز    ، از دو هفته  بعد هنگامی که داریا پس

 شده است.  آغازکه جنگ اوکراین فهمید 

ساکن   خِال فمینیست و مورفع ۵ال روسمنپیامی از دوستش اِاو چند ساعت بعد 

 دهی کنیم.« لندن دریافت کرد. پیام کوتاه و سرراست بود: »باید چیزی را سازمان

های ضد جنگ یعنی ارزارترین کرشدیابنده   سرعتبهآن »چیز« یکی از    معلوم شد

ت. از زمانی که این سازمان تشکیل شد، اس  ( FAR)   6»مقاومت ضد جنگ فمینیستی« 

تصاویر    ۵۰۰۰حدود   بروشورنفر  م  اعتراضات،  خودشان   هاییبرچسب و    7هاجها،  که 

شهر در اعتراضی   11۲مارس افرادی از    ۸اند. در  اند را به اشتراک گذاشته درست کرده 

برای تمام غیرنظامیان اوکراینیِ شده در جنگ ترتیب  کشته  شرکت کردند که »فار« 

 داده بود.

خودش را    دارد. فار   ۸رامگکننده در تلدنبال   هزار۲6فار در حال حاضر بیش از  

ای وجود ندارد و هر کسی قادر گیرانه سخت  مراتبِ. هیچ سلسلهبیندمیسازمانی افقی  

شرط تنها  کند.  استفاده  نمادهایش  از  و  شود  ملحق  آن  به  در    سهیم  ،است  بودن 

 است. های سازمان ارزش

تواند طرفِ  کند: »فمینیسم در مقام نیروی سیاسی نمیاعالم می آنها    مانیفست

اشغا  جنگِ و  مانیفست لتجاوزگرانه  این  بگیرد«.  را  نظامی  به    9گری  زبان تقریباً  سی 

های روسیه و فمینیست   «فار».  ترجمه شده است )شامل تاتاری، چوواشی و اودمورت(

 
5. Ella Rossman 
6. Feminist Anti-War Resistance (FAR) 

)کوتاه .  7 کلمه شده»م ج«  اطالق ی  زیرزمینی  گاهی  و  غیررسمی  نشریات کوچِک عموماً  به  مجله(  ی 

رسانه می از صدای  غیر  و  شود که صدایی  دارند  اصلی  در    فرایندهای  است.  و دستی  آنها ساده  چاپ 

 م  شود.( برای مج استفاده میMagazineی شده)کوتاه Zineانگلیسی از 
8. https://t.me/femagainstwar 

 منتشر شده است. م  « ژاکوبن»ی در نشریه متن انگلیسی این مانیفست .9

 بنگرید به:
https://jacobinmag.com/2022/02/russian-feminist-antiwar-resistance-

ukraine-putin [Accessed 3 May 2022]. 
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های ضد جنگ ارزارآمیز بپیوندند، در کخواند تا به تظاهرات صلحسراسر جهان را فرا می 

 .اشاعه دهندرویدادهای اوکراین ی را دربارهحقایق  مشارکت کنند و

 

 مخاطره بخشی از کار است
آمیز بوده است. در  در اوکراین از همان آغاز مخاطره   اعتراض به عملیات نظامی

شدند.    بازداشتنفر در تظاهرات ضد جنگ در سراسر روسیه    4۰۰۰فوریه بیش از    ۲4

مارس   6وسیع در    یلنی رهبر زندانی اپوزیسیون فراخوان تظاهرات اپس از آنکه آلکسی ناو

فع از  تعدادی  داد،  سیاسییالرا  مو   ن  بازداشتگاهی  به  و  شدند.قجلب  منتقل  آنها    ت 

 های تروریستی« بودند. مظنون به »استفاده از تلفن برای فعالیت 

آمیز شده است. یک هفته پس از آغاز العات هم مخاطره گذاری اطشتراکای  حت

ی رویدادهای گذاری »اخبار جعلی« دربارهشتراکاعملیات نظامی، پوتین قانونی را علیه  

ی یک به همراه دارد. اکنون حت  سال زندان  1۵تا  فان  متخلبرای  اوکراین امضا کرد که  

تی  شعارِ روی  ساده  جنگ«  به  »بی»نه  عنوان  به  مسلشرت  نیروهای  ح اعتبارسازی 

 جرم است. شود و روسیه« انگاشته می 

های حکومتی وجود دارد. مارس امسال، چندین  مقام   همچنین خطر بدرفتاری 

عی ضد جنگ دستگیر شده بودند، گزارش دادند که در ایستگاه  زن جوان که در تجم

براتِ مسکو  یِپلیس  توهین   موردووی  و  شتم  و  کالمی  ضرب  گرفتههای  فایل   .اندقرار 

 های اجتماعی پخش شد. سرعت در شبکه ها به ی ضرب و شتمشده ضبط  شنیداری 

به افراد   پیوستهگوید: »ما  اال روسمن که اینک یکی از سخنگویانِ برنامه است می 

می صد هشدار  ما  جنبش  در  مشارکت  که  ادردهیم  فعالیت  یصد  »هیچ  نیست«،  من 

کنیم تا مخاطرات را توضیح مان را میمن نیست. ما تمام تالشی سیاسی در روسیه ا

العات مرتبط  اط  پیوسته  . ماکنندمی   دهیم و شرح دهیم که قوانین جدید چگونه عمل

 «کنیم.مان را رصد می ن یالهای فعبا بازداشت 

های اجتناب از جلب  ی امنیت سایبری و شیوه های دقیقی درباره فار دستورالعمل

پلیس در خیابان توج فعه  اختیار  در  را  قرار میها  روز شیوه آنها    دهد.الینش  های هر 

ازنوین میرا  گری  ضاعترا  ی  می   کنندارائه  حساب  به  قانونی  هنوز  فعکه    الینْآیند. 
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اسکناس را روی  و در نویسند، مصنوعات هنری میها می شعارهای ضد جنگ  سازند 

برای کشتهبه عنوان نشانه کنند،  ها نصب میپارک با  ای از سوگواری  شدگان اوکراین 

سادگی در متروی و یا به  کنندروند، به دیگران گل اهدا میسیاه بیرون می   کاملِ  پوششِ

 زنند. مسکو زیر گریه می

این حال، وضعیت هر روز در حال تغییر است.  کنداضافه می داریا سرنکو   : »با 

شد با قبول بود، امروز دیگر کارایی ندارد. یک هفته قبل، می چیزی که تا دیروز قابل

دستگیر خواهید شد.  پوشش سیاه و گل رُزی در دست بیرون رفت. حاال به خاطر آن  

  9فاق افتاد. او  ات  11نبورگیکاتردر ی  1۰ال ما آنا لوگینووااین چیزی است که برای فع

 روز در بازداشت بود.«

از  گویدمی   سرنکو بیش  »ما  توسفع  1۰۰:  که  داشتیم  یا ال  دستگیر  پلیس  ط 

پرسیم می آنها    ازگیریم و  ارتباط می آنها    لین فرصت بال آزار و اذیت شدند. ما در اومتحم

مان را به الین شان باشیم. ما فعحالتوانیم کمککه چه چیزی نیاز دارند و ما چگونه می 

می  وصل  میوکال  اطمینان  و  پرونده کنیم  به  که  اندازه آنها    های یابیم  در به  کافی  ی 

می رسانه  پرداخته  حمایتها  همچنین  ما  مهیشود.  را  روانی  می های  ما  ا  کنیم. 

زایی روی فاق شنیع و آسیبو اگر ات  گیرندکه پول نمی یابیم  میرمانگرهایی را  د روان

 «کمک کنند.قادراند  ،ند از سر گذراند وویِ، مانند آنچه زنان دستگیرشده در براتِدهد

کنندگانی که به دلیل عقاید سیاسی  گروه همچنین صندوقی دارد تا به مشارکت 

 کمک کند.  اندیا ترک کرده شان را از دست دادهشغل

 

 اعتراض  «یزنانه» سیمای 
اجتماعی پر شدههای گذشته شبکه در هفته از اظهارنظرهایی دربارههای  ی اند 

تلویزیون دولتی   سازبرنامه   1۲انیکووایی سوا اوناعتراضات روسیه. ماری  ی «»سیمای زنانه

بنری ضد جنگ قطع کرد،    اخبارروسیه که پخش   با  بارز آن استنمونه را  داریا   .ی 

 
10. Anna Loginova 

 م  ترین شهرهای آن.چهارمین شهر پرجمعیت روسیه و یکی از مهم . 11
12. Marina Ovsyannikova 
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می  اشاره  همچنین  در سرنکو  بزرگی  نقش  نیز  روسیه  جنسی  دگرباشان  که  کند 

 کنند. اعتراضات بازی می

ه مردان هم درگیر اعتراضات هستند. او که البت  ندکمی اال روسمن خاطر نشان  

می   گویدمی  حمایت  ما  جنبش  از  که  مردانی  از  پیام »ما  دریافت  کنند  بسیاری  های 

ی زنان ویژگی حضور گسترده  کنمر می تصوا  ام  جا برای همه جا هست.کنیم. اینمی 

ها از اعتصاب ال هستند.  واقعاً بسیار فعآنها    روشن اعتراضات ضد جنگ در روسیه است. 

 « کنند.را پخش می   العاتاطاخبار و  پوشند و  می های زرد و آبی  کنند، لباس می  پاسداری 

برمی  روسیه  در  فمینیسم  رشد  به  وضعیت  این  توضیح  او  باور  گردد. »طبق به 

کننده  که سه سال است جنبش فمینیستی در روسیه را به عنوان مشارکت  -برآورد من  

در سراسر   گروه فمینیستی مردمی  4۵در حال حاضر بیش از    -م  کنو پژوهشگر رصد می 

ها کنند. به همین دلیل است که فمینیست روسیه وجود دارد. آنها با یکدیگر همکاری می

 سرعت بسیج شوند.« ند به قادر

که چنین وضعیتی منجر به »درک نوینی از عاملیت    کندمی او همچنین اشاره  

)بنگرید   اندال بوده حاظ سیاسی فعل  ها بهسال زنانه« شده است. »اگرچه زنان در روسیه  

به زنان وجود دارد.  ا اینک شیوه ( ام1۳ی مادران سربازانبه کمیته  نگاه  ی نوینی در 

ال  لحاظ اجتماعی و سیاسی فع  جای زنان فقط آشپزخانه نیست. زنان قادراند و باید به 

 «اند عوض کنند.باشند و چیزهایی را که با آن مخالف

کار در فار    وازده ساعت صرفِروزانه هشت تا ددر حال حاضر سرنکو و روسمن  

اند. سرنکو پس از آغاز تهاجم به اوکراین از کشور کنند. هر دو روسیه را ترک کردهمی 

 کند. در لندن زندگی می  ۲۰۲1خارج شد و روسمن هم از سال  

توانم نامم را فاش : »من در حال حاضر در روسیه نیستم و می گویدمیروسمن  

»هنگامی که ما این فعالیت را شروع کردیم، به این فکر کردیم دهد  میکنم.« و ادامه  

چنین  کنند بسیار مهم است.  شان را پنهان نمیکنندگانی که هویتکه داشتن مشارکت
 

کامل  کمیته.  1۳ نام  با  سربازان  مادران  روس  یهاتهیکم  یحادیه»اتی  سربازان  سازمانی هیمادران   »

کند. این سازمان ح روسیه فعالیت می نیروهای مسل  درون نهاد است که علیه نقض حقوق بشر در  مردم 

 م تأسیس شده است.  19۸9در سال 
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 واقعی هستیم و این  افراددهد که ما  می د و نشان  ر ب باال می  تشدبهاعتبار ما را    چیزی 

دهد این آزادی را میبه من  در خارج از کشور هستم،    ی پلیس نیست. این واقعیت کهتله

 « دهم که افراد داخل روسیه قادر به انجامش نیستند.بصی انجام  که کارهای مشخ

برای سالداند که احتمااًل دیگر نمیاو می برگردد و  تواند  به روسیه  مسائلی ها 

ا من  مرتبط با سازماندهی جنبشی اعتراضی در روسیه از خارج از کشور وجود دارد. »ام

ی اگر مه یابد، حتاکنم جنبش ما اینگونه است که فارغ از شرایط قادر است ادفکر می

 اشت شوند.« دروسیه باز داخلِ الینِاکثر فع

ی هاعمدتاً زنانه مزیت دیگری هم دارد. »پلیس  جنبش اعتراضیِاز این گذشته،  

را  سال   مرد ما  که  گرفته دست هاست  جملهکم  این  است  اند«  ناشناس    یالفعکه  ای 

ال دیگری جای او را پر خواهد کرد. ندازید، فعال را به زندان بیگوید. »اگر یک فعمی 

داده نشان  به زنان  که  دیدهشداند  همواره  من  هستند.  قوی  شجاع ات  دوستانم  که  م 

ا این موقعیت باعث شد بفهمم که آنها همچنین قادراند استوار بمانند و به  . امهستند

 «گری، عمل کنند.خودترحم بالتکلیفیِ  به غلتیدنجای 

کند که  مشارکت دارد، اشاره می  «فار»ال فمینیستی که در  فع  14،لولیا نوردیک

فزاینده حال  فشار  در  معترضان  که  مواجهای  آن  با  نه اندحاضر  بلکه ،  خودشان  تنها 

خواهند شما و  گوید: »آنها می ترساند. او میشان را هم میهمکاران، دوستان و بستگان

خواهند همه باور کنند که داشتن  ها می نآدهد »و ادامه می   «تان را مرعوب کننداطرافیان

. که مجازات خواهد داشت.  شان خطرناک استای و بیان آن با صدای بلند برای عقیده 

هر هر لحظه  ا به یاد داشته باشید که در حال حاضر  مهم است که وحشت نکنید، ام

تان را برای هر چیزی که ممکن  ی دستگیر شود. خودتان و خانواده  ممکن است  کسی

ات بیاست  بستگانفاق  و  دوستان  با  کنید.  آماده  درباره فتد  احتمالی  تان  مخاطرات  ی 

اقدامات و پیشگیری . درباره صحبت کنید  به دوستان ی  تان های امنیتی گفتگو کنید. 

ریزی کنید  برنامه   تدق به   بگویید که در شرایط اضطراری باید با چه کسی تماس بگیرند.

شد یا مورد حمله قرار گرفت، چگونه به یکدیگر کمک خواهید    که اگر کسی دستگیر 

 کرد.«

 
14. Lölja Nordic 



 

 
 

 ت ضد جنگ در روسیهینیستی اعتراضاسیمای فم 7

ترسم«. او شرایط فعلی را با سانسور  شخصه نمیبه گوید: »من  الین مییکی از فع

توانند  که چگونه افراد مبتکری می   شومه میزدکند. »شگفت دوران شوروی مقایسه می

جنگ،   از  پیش  باشند.  داشته  وجود  شرایطی  چنین  را فیلم در  شوروی  دوران  های 

اند؟ چیزی که ها از زیر تیغ سانسور در رفتهام عجیب بود که چگونه آندیدم و برای می 

 شوند.«تر میتر و بدیع رفته بدیع شبیه وضعیت ماست. اعتراضات رفته 

 

 پیوند با منبع اصلی: 

https://www.themoscowtimes.com/2022/03/29/the-feminist-face-of-

russian-protests-a77106 


