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ه باین پاندمی بار دیگر بلکه آن چیزی که قرنطینه و ، نیست کرونامشکل »

ایستاده  سرپاهمچنان با اقتدار که مردسالاری این است  کشدرخ ما می

 «است

آنان شدت  هجوم به حقوق و زنان علیه انفجار خشونت کرونا، شدنبا جهانی

 قربانی ان رازن که سیستمی برابر مقابله در بنابراین، دیگر زمان. است تری گرفتهبیش

 امنیت، محور،فاجعه مردسالاری است. در فرا رسیده گیردنادیده میو حقوق آنان را 

آنان بدون هیچ حمایتی به  ورفته  دست از زنان تحصیلات استقلال و ی،اقتصاد توان

ا را ب زنان آزادی بحران کرونا، شوند.صف مقدم ]مقابله با پاندمی[ رانده و قربانی می

اهد ش کنم کهفکر می ،این وضعیت یبرده است. با مشاهدهبه قهقرا چه بیشتر شدت هر

 .هستیم محورفاجعه جهش در گسترش مردسالاری ینوع

مطرح  را «محورداری فاجعهسرمایه»اصطلاح  که بود کسی اولین 1کلایننائومی 

ت دسهتدابیری در خصوص ب های ایجاد شده،داری در بحراناین معنا که سرمایهبه د،کر

های امکان چنین سودآوری شرایط عادی در کند کهمی تحمیل آوردن سودهای عظیم

محور[ داری فاجعهسرمایه] مکمل و موازی روند یک محورفاجعه سالاریمرد. را ندارد

 بحران یک از خودی سلطه و کنترل مجدد برقراری برای مردان که جایی است،

 از مردسالاری جهان، سراسر در. ندکننقض می زنان را حقوق عتسربه و استفادهسوء

له از این مسئ بگیرد. بازپس را خود درتق تا است کرده را استفاده نهایت ویروس کرونا

دیگر باعث شده است تا  سوی از و زنان، برای خشونت و باعث افزایش خطر طرفی،

 .شوند عمل وارد زنانگر محافظت اصطلاحو به کنندهعنوان کنترلبه مردان

های رهبران تشکل ن وافعال با مصاحبه صرف وقت هاماه این مقاله تدوینبرای 

 گیچگون روند است تا شده هند و تا فرانسه تا کنیا از جهان، سراسر نهاد دری و مردممدن

ج مورد تحلیل قرار گیرد. نتای ،هاهای خود آناساس  پاسخ، برکرونا بر زندگی زنان تأثیر

مردسالاری  دارد: در تأکید اساسی مشترک میان تمامی این کشورها بر پنج عامل

ند دهمی دست و امکان تحصیل را از استقلال اقتصادی، توان نی،زنان ایم ،محوربحران

  د.شونبدون هیچ حمایتی به صف مقدم ]مقابله با پاندمی[ رانده و قربانی می و آنان

                                                      
1 Naomi Klein 
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چراکه شنیدن این ؛ مردد هستم «مردسالاری» یواژهاستفاده از برای  ایاندازهتامن 

 کهن نیز افرادی هستند که آن را مفهومی و است کنندهسردرگم ایواژه برای عده

اما  ،ام تا اصطلاحی جدیدتر و معاصرتر را برای آن تصور بکنمدانند. من سعی کردهمی

ات و چگونه توصیف ،دهیمزبان را تغییر می ام که ما چگونه در گذر زمان مرتباًمتوجه شده

ه مثال ب عنوانبه کنیم. و مدرن میروز به ،های جدیدمنظور انطباق با وحشتخود را به

ایم خود استفاده کرده زندگی شریک توسط زن زدنکتک عناوینی که برای عمل یهمه

به خشونت خانگی، بعدترها به  بود و سپس شتموضرباین کلمه  ابتدا .توجه کنید

م به تروریس متأخر عنوان این عمل ی کاملاً در نمونه و در روابط صمیمی، خشونت

و  مفاهیم[]دن پالو بارمشقت کار انجام پیاپی درحال تغییر یافته است. ما 1صمیمانه

از  را مردسالاران درک خود باید تلاش کنیم تاکه عوض ایندرروشنگری هستیم، 

 ه اینب من بنابراین،. تعمیق ببخشند ،ی زمین استسیستمی که در حال نابودی کره

 .مانمیم مقید مردسالاری[یعنی ] کلمه

چه زنان  ایم،بوده زنان علیه خشونت انفجار شاهد کرونا، ویرانگر دوران این در

در این  .های جنسی جدید دارندو چه دیگرانی که هویت (جنسیسوهم)2جندرسیس

 هایونمیل برای گاهشکنجه نوعی به را فضای خانه تروریسم صمیمانه، دوران قرنطینه،

لاین هول داده همزمان که قرنطینه جهان را به سمت فضای آن. است کرده تبدیل زن

هستیم.  3گیرانهانتقام ویدیوهای پورنشاهدگسترش به نمایش گذاشته شدن  ما ،است

 عاطفی برای به اشتراک تهدید شرکای دیجیتالی، جنسی یاستفادهءسودر متن این 

 ه بخش مرکزی خشونتب ،قربانیان رضایت بدون و ویدیوهای جنسی تصاویر گذاشتن

  خانگی تبدیل شده است.

 اریبیم از وحشت اقتصادی، ناامنی محصور شدن در فضای خانه، -قرنطینه  شرایط

 نتعیی .ده استکرسوءاستفاده مهیا  برای بستری - مشروبات الکلی ازحد بیش و مصرف

 در ت کهساین آسان نیست؛ اما واقعیت است ترمخل هاآمدپیاین  یک ازکدام کهاین

                                                      
1 Intimate terrorism 
2 Cisgender 

3 Revenge porn 
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 همسر، که دانندخود را محق میهمچنان دارند و  مرد تمایل هزاران هنوز ،2221 سال

 یدولت هیچ ظاهراً و کنند، وشتمضرب و شکنجه کنترل، را خود فرزندان و دختر دوست

 قرنطینه فکر نکرده بود. آمدپیاز  جنبه به این خود یبرنامه در

 مرگ از ترس که اندشده مفقود پرو در دختر و زن صدها قرنطینه،اعمال  زمان از

 زن 323 و دختر 626 ،کرده گزارشکه الجزیره  رسمی ارقام اساس بر. دارد وجود هاآن

 جهان، سراسر مدارس در تعطیلی. اندشده ناپدید 2222سال ژوئن 32تا مارس 16 از

 . است داده افزایش را خشونت انواع بروز احتمال

 کرده است اعلام آمریکا 1زنای با محارم و ی جنسیسوءاستفاده ملی تجاوز، یشبکه

 از طرف قربانیان در دوران قرنطینه با میزانی از تقاضای دریافت حمایت و کمککه 

 کهاست. چرا ودهب سابقهبی سال گذشته 26در طول رو بوده که روبهجنسی  تجاوز

حتی و متعرض هستند افراد ی استفادهسوء معرض و در محصور شده ر خانهد کودکان

ی پایه بر. ندارند را خود دوستان یا معلمان گزارش این وضعیت به امکان و تواناییدیگر 

 خشونت علیه» یشماره رایگان با تماس فعال ایتالیایی،  2ریزیتلی لوئیزا گزارش

 یک،مکز در. است درصدی داشته 33افزایشی   2222 آوریل 16 تا مارس یکم از 3«ملی

 طول در را هابالاترین آمار دریافت این تماس اضطراری، هایمتصدیان پاسخ به تماس

 ندهست های امنخانه متقاضی که زنانی تعداد اند. همچنیندهکراعلام  کشور این تاریخ

ترین و در بحرانی اًدقیق هادولت از بسیاری ،کهبدتر این .است شده برابر چهار

 بهکه  اندداده کاهش راهای امن خانهها و خوابگاه یبودجه ممکن، ترین زمانضروری

 شرب حقوق باندیده صادق باشد. گزارشگران اروپا سراسر دروضعیت  این رسدمی نظر

 آسیایی ،سیاه ،مهاجر زنان دسترسی عدم کرونا، بحران که اندانگلستان اعلام کرده در

نند کمی کارها جمعیت این با که هاییسازمان. است کرده تشدید را خدمات به اقلیت و

غیرحضوری  یابیدست بیشتری در رابطه با مشکلات به پایدار نابرابری اند کهاعلان داشته

                                                      
1 Rape Abuse and Incest National Network 
2 Luisa Rizzitelli 

3 National anti-violence 

https://www.rainn.org/
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های جبرانی در شرایط بحرانی بهداشت و دریافت حمایت آموزش، مانند خدماتی به

 .شده است منجرها برای این گروه

 تا کرونا پاندمی شیوع ابتدای از زنانمختص  شغل میلیون 5 از بیش ،آمریکا در

 و فیزیکی حضور نیازمند زنان کارهای از بسیاری زیرا. است رفته بین از 2222 نوامبر

 -درمانی مراکز کودکان، از مراقبت ها،فروشگاه ها،رستورانمانند  -است  مردم ارتباط با

 انستندتو که خود را از دست دادند. افردای شغل کسانی بودند که اولین از در نتیجه زنان

 ود،خ موقعیت شغلیکه بنا به  بودند مقدمکارکنان صف اغلب کنند، حفظ را خود شغل

 از ٪37 و بیمارستان کارکنان از ٪33 حدودگرفته بودند. جدی قرار  خطرمعرض  در

راد ایجاد مراکز و اف دلیل فقدانبهاین دهند با وجود می تشکیلزنان  را مدرسه کارکنان

 ارک به بازگشت به این زنان قادر از بسیاری ،در دوران کرونا کودکان از پرستاری در

 انمردزندگی و کار  بر شرایط را گاه چنین تأثیریداشتن فرزند هیچ. اندنبوده خود

یار بس اکنون و بالا بود ویروس کرونا نیز از قبل لاتین و سیاه زنان بیکاری نرخ. ندارد

 .است شده تروخیم

 از یکی 1،شمیه   شبنم. شده است تروخیم جهان نقاط سایر در زنان برای اوضاع

 کندی اشاره میزنان درصدی 3395آور آمار سرسامبه  در هند، زنان یبرجسته فعالان

 در خانه کار»: گویدمیشمی ه اند. داده دست از را خود کار 2222سال آوریل که تا

 ،و شدهمح کاملاً  زنان شخصی فضایتنها چرا که نه است، پرهزینه بوده بسیار زنان ایبر

 ،سلامت اضطراری شرایط ایتالیا، در «.است شده برابر سهنیز شان حجم کاری بلکه

 حال رد زنان که کندمی خاطر نشان موجود را تشدید کرده است. ریزیتلی، هاینابرابری

 رووبهر تریثبات و متزلزلبی قراردادهای و ترینیپا حقوق تر،کم درصد اشتغال با حاضر

 اولین زنان. شوندمی استخدام شرکتی مطمئن مشاغل در ندرتبه و هستند

 هایرابریناب»: گویدمی ریزیتلی. برندمی رنج بحران اثرات دیدگانی هستند که ازآسیب

اکنون بسیار  است، داشته وجود قبلاً که جنسیتی و نژادی اجتماعی، ،اقتصادی

رونا ک ویروس خود به نسبت ترمدتطولانی عواقبی یقینکه بهاست  چشمگیرتر شده

 .«خواهند داشت
                                                      
1 Shabnam Hashmi 
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 با هانآ امی ابعاد حقوق انسانیتم گیرند، قرار بیشتری مالی فشار تحت زنان وقتی

 1کار و سکس ققاچا ،کرونا ناشی از اقتصادی بحران با. شودمی ایمالبیشتری پ شدت

 در مضیقه خود یخانهاجاره پرداخت برای که جوانی زنان. است افزایش در حال بار دیگر

ی طعمه شود،می شناخته 2«اخاذی جنسی» عنواندر فرایندی که تحت هستند،

 شوند. می موجران

 تبمراقکه زنان برای  را ترسی و اضطراب خستگی، آمیز نیست اگرکه میزاناغراق

خود داشته زمان آزادی برای  و استراحت وقتکه این بدون شوند،متحمل می خانواده از

 رگم حال در افراد و نیازمندان بیماران، از زنانبدانیم.  جنوناز  ینامحسوسفرم  باشند،

 ینفعالاز  3،کند؟ کولانی هلاتجوکومی مراقبت آنهاخود  از کسیچهاما  کنند،می مراقبت

 بر سنگینی مراقبتی بار که اجتماعی هنجارهای»: گویدمی 7،اهی اسواتینیپادشدر 

 تحت را آنها روانی و جسمی طور محتمل سلامتبه گذارد،می دختران و زنان دوش

 آموزش، به دسترسیمنجر به عدم همچنین ساختارها این .«دهدمی قرار فشار

 .دشواز زنان می پشتیبانی منابع سلب نیز موجب  و معیشتی هایآسیب

 میلیون 11بیش از  کرونا، فروکش کردن پاندمی با ،یونسکو بر اساس تخمین

بسیار  آمار 5مالالا صندوق که،ولو این. برنگردند مدرسه بهممکن است  آموز دختردانش

 ملل سازمان از 6،نگکوکا-ملامبو فومزیل کند.بینی میپیش را -میلیون 22- بالاتری

 زنان زمان اجلاس این سازمان از که گویدمی 3،ری جنسیتی و توانمندی زنانبرای براب

 است؛ مبارزه کرده دختران تحصیل تاکنون برای 1335 سال در پکن در ملل سازمان

به مدرسه وجود  آنها آموزانی که احتمال عدم برگشتدانش درصد بیشتر»: گویدمی او

                                                      
1 Sex- and labour-trafficking 

2 Sextortion 

3 Colani Hlatjwako 
4 Kingdom of Eswatini 

5 Malala Fund 

6 Phumzile Mlambo-Ngcuka Phumzile Mlambo-Ngcuka 

7 UN Women 
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هرچند ما در »کند که می اظهار وی همچنین «دهند.می تشکیل دارد را دختران

 که همچنان در آنچه که بسیار اهمیت داشت این بودنبودیم اما  العادهفوق وضیعتی

 رسهمد در ترییهای طولانسال بودیم و توانسته بودیم دختران را برای پیشرفت حال

ان تحصیل دخترترکبرای میزان  تخمینیآمار این  آمده،اما با وضعیت پیش داریم،نگه

 ی موردترین و بارزترین مسئلهجدیاین پدیده  .«است ویرانگر سال بسیاردر طول یک

با قرار  دختران .استهای یک سال گذشته ها و تنزلتوجه در میان تمامی شکست

پی و در شوندمیواقف  خود حق و حقوقبه  موزش،و آ تحصیل فرایندگرفتن در 

 از مراقبت و اشتغال امکان هاآن بات خود خواهند بود. همچنینیابی به مطالدست

عنوان هب شان میسر نشود،به تحصیل برای که دسترسیاما زمانی. دارند را خود یخانواده

 و شوند،می خانواده اقتصادی نظام به فشار باعث افزایش کهد نروشمار میبهفردی 

 .دهدقرار می زودهنگام در مسیر ازدواجرا ین دختران اکثریت غالب اهمین شرایط 

. دارد 1زنان تناسلی دستگاه سازیناقصبرای  ایویژه هایآمدپیآمده وضعیت پیش

شود و در نتیجه این خود مانعی برای ختنه سازی آنان میآموزش دختران باعث آگاه

 وانندتمی چراکه ند،نکتحصیل  شاندختران که پذیرندمی پدران اوقات اغلبخواهد بود. 

 باشد، نداشته وجود آموزشی هیچ اما اگر. خانواده شوند آورنان تحصیل طریق از

 شیربها ازایبه توانندمی دختران که طوریبه شود،می گرفته ازسر سنتی هایروش

 دستگاه سازیمقابله با ناقص هیئت رئیس 2،پاریو اگنس که طورهمان. شوند فروخته

 هخان به را ما دختران و کرد تعطیل را ما مدارس کرونا»: گویدمی کنیا زنان تناسلی

 «.شوند مطلع نیستها متحمل میو کسی از آنچه که این دختران در خانه بازگرداند

 دهید، آموزش را دختر یک شما اگر که دانیممی ما»دارد که همچنین وی اظهار می

 هشرایط کنونی ایجاد شده متأسفان و افتدنمی ان اتفاقزن تناسلی دستگاه سازیناقص

 «واقعیت است. در جهت مقابل این

                                                      
1 Female genital mutilation (FGM) 

2 Agnes Pareyio 

https://www.theguardian.com/society/female-genital-mutilation
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 رد پرستاران وضعیت ارتباط نزدیک با در من پاندمی کرونا، ابتدایی هایماه در

 و ترینبزرگ 1،اتحاد ملی پرستاران با من. هستند زن هاآن بیشتر که مبود آمریکا

 مقدمفص در شاغل پرستاران از بسیاری با و کردم کار رستارانپ یاتحادیه ترینرادیکال

در  فرسا،و طاقت ساعته 12 هایشیفت در هایی متوالی،آنان در ماه .کردم مصاحبه

. تنها زمانی کردندکار میو روانی تا سرحد مرگ روحی زای و آسیب دهندهآزار فضاهای

 همان زمان بسیار شخصی داشتند، ظتیمحاف تجهیزات را که امکان اعتراض به کمبود

 معرض در بیشتر را آنان این به خودی خود، که ،بود ی غذاییکوتاه استراحت وعده

 کردن کرد که حبسبه ذهن کسی خطور نمی که به همان میزانی. دادمی قرار آسیب

 چه به گیرند قرار استفادهسوء ممکن است مورد که هاییخانه در کودکان و زنان

 بدون و مسری بسیار محیطی به پرستاران اعزام که کردنمی فکرنیز  کسی معناست،

 هایبیمارستان از بعضی در. باشدتواند می چگونه مناسب تجهیزات حفاظتی شخصی

 پوشیدندمی زباله هایکیسه )گان(، استریل بیمارستانی لباس جایبه پرستاران ،آمریکا

ونا م بیماری کریعلا اگر حتی آنها. کردندمی استفاده مصرف ربایک هایماسک از بارها و

 .بمانند خود کار محل در شدندمی مجبور داشتند،

 انداخته بودند، خطر به را خود جان ما نجات برای که ی برخورد با پرستارانینحوه

 تاری،سباید در نظر داشت که علاوه بر پر اما. دهنده بودحرمتی تکانبی و خشونت نوعی

 الح در که انبار کارگران دارد. از برای زنان وجود نیز مشاغل خطرناک دیگر از بسیاری

 کنندیم کار گوشت ها و صنایعمرغداری در که زنانی کالاها هستند تا حمل و بندیبسته

 به مجبور حتی در زمان بیماری، ،هم مجاورت در بدون داشتن فضای مناسب کاری، و

  .هستند کار

 آمریکا در 2«انعامی» هایرستوران کارگران در خصوصدهنده تکان تحولات از کیی

که  ،ساعت هر در( پوند 1952) دلار 2913است:   باورغیرقابلآنان  دستمزد که است

بسیار  کار تنهاها نهدر این رستوران. است مانده ثابت گذشته سال 22 در همچنان

. نیز است یافته کاهشگیری برای زنان شاغل طرز چشمبه انعام بلکه است، محدود شده

                                                      
1 National Nurses United 

2 Tipped 
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 به این معنا که رواج یافته است، 1«ماسکورال اذیت و آزار» نامبه تحقیر جدیدی اکنون

 اساس بر بتوانند تا بردارند را خود ماسک هاپیشخدمت دارند که اصرار مرد مشتریان

 به این زنان انعام دهند. ی آنان،مقبولیت چهره

 برای این گروه زنان کاملاً  آمریکازنان کارگر مزرعه در از های قانونی حمایت لافو

 کندبیان میصنعتی  یمدیر اجرایی یک مزرعه 2،. میلی تروینو سوسدامحسوس است

این زنان در معرض »ت؛ روی کارگران زن مزرعه افزایش یافته اسبر که چگونه فشار

 هستند جنسی و استرس گرمایی یدهاستفاسوء مسمومیت با سموم دفع آفات،

  «.گیردمیهای دولتی صورت سازمان تری از طرفنظارت کم دلیل کروناکه بهدرحالی

: است کرده زنان آشکار ه با مبحثهمواج در را متناقص یایده دو بحران کرونا،

 ،اننوع انسو بقای  زندگی هایتمامی جنبه زنان درحضور  که است این مورد اولین

و ت اس نقض قابل آسانیبهبسیار  حق و حقوق آنان کهاین و دوم. ستحیاتی و ضروری

ی آن را در ریشهای است که مردسالاری اما این همان دوگانهشود. مینادیده گرفته 

کرده است. اما اگر  آن را آشکارفقط کرونا بحران و  ده استگسترانجامعه  پود وتار

 .شود رفعاین تناقض باید  ادامه دهیم، حیاتانسانی به  ینهعنوان گوبخواهیم به

کرونا  بحران معضل اصلی در اینجا، د کهکرنشان باید خاطر یت بیشتر،شفاف برای

ن است ای کشدبه رخ ما میدیگر این پاندمی باربلکه آن چیزی که قرنطینه و  ،نیست

 هر شرایط بحرانی در ار ودت و خاسایستاده  اقتدار سرپاهمچنان باکه مردسالاری 

 ویروس یک تنها مانند و است نرفته بین از گاههیچ کرد. چراکه واقعاً خواهدبازسازی 

 .گشت بازخواهد انتقام برای مساعد خود، شرایط به رسیدن با نشدهدرمان

 مردسالاری که زمانی تا نکند و تغییر فرهنگ که زمانی تا که است این واقعیت

 رونا،ک از آمدن بیرون با معیوب پیوسته ادامه خواهد یافت. یهچرخاین  نشود، کنریشه

د نیازمن یم. مازندگی کن ترباوری رادیکال و با قاطع و خشمگین شجاع، جسور، باید

ی زنان مترقی و نیز همه به ما. هستیم مدنی فعال هایجنبش ادامه و گسترش ایجاد،

 شکستن و از بین بردن ساختاردرهم برای ریم،دا نیاز قدرت هستند زنانی که در جایگاه 

                                                      
1 Maskular harassment 

2 Mily Treviño-Sauceda 
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 تا امپریالیسم از ست؛هاستم و هاظلم دیگر از بسیاری یریشه مردسالاری که

 در جهانی ابتکار یک به زمین، کردن بدنام و ناامن تا 1هراسیترنس از ،نژادپرستی

 .داریم نیاز آن از تربزرگ یا مارشال ی مانند طرحطرح مقیاس

 ماهیت مورد درو آموزش  [وخامت وضع موجود ]به عمومی ل اذعانقدم او

و  مجامع مداوم، رسانیاگاهی. قهقرا رسانده استما را به  کهاست فهمی مردسالاری و 

به دیگر  مردسالارین دهد چگونه نشاکه  های پژوهشیبرنامهو  گوهای عمومیوگفت

تسکین ضربات روحی  بهمنجر ند توانیز میمنجر شده است. هنر ستم  و ظلم اشکال

استنباط قابل. دکن کمک افراد به بهبودی و عصبانیت شود اندوه، پرخاشگری، غم، روانی،

 خود امتناع یگذشته به پرداختن از و ی تاریخی نداردحافظه که فرهنگی که است

 هبیمذ و تماعیاج مراکز. دسازپذیر میرا امکان هاو سوءاستفاده هاتکرار فلاکت ،کندمی

همدلی  و دادنگوش هنر ما. کنار بیایند تروماهای خود با تا کنندمی کمک اعضا به

 خصوصی جلسات در و عمومی مجامع در عذرخواهی و جبران. کنیمتمرین می را کردن

 سزایی دارد.اهمیت به عذرخواهی هنر یادگیری. شودمی انجام

در یک برساخت تاریخی : »نوشت 1396 الس در فمینیست، ینویسنده لرنر، گردا

 ظرن به. داشت خواهد ی نیزپایانبنابراین  و دارد آغاز یک تاریخ ،مردسالاری سیستم

ست. نی مردان و زنان نیازهایگوی پاسخ دیگرو  .استشده  طی  تقریباً آن زمان رسدمی

ت بر خود حیا  تینژادپرس و مراتبسلسله گری،نظامی با آن رفع غیرقابل ارتباطنیز 

 .«قرار داده است تهدیدمورد  را زمین یکرهروی 

 دورانطور که ؛ هماناست داستان یک با تمام قدرتی که دارد فقط مردسالاری

 مبتنیه کنیم ک تصور را دیگری سیستم توانیممیآیا  ،شوددارد گشوده می پساپاندمی

 ارتباطم توانیمی آیا ؟نباشد سخیراشغال و ت استعمار، سلطه، خشونت، مراتب،سلسله بر

 یکره خود تخریببا  آنان سرکوب و رساندنآسیب ،افول ارزش زنان بین ]مستقیم[

شد چه می کردیم؟همدیگر زندگی می خویشاوندان مانند شد اگرچه می بینیم؟ را زمین

داستان کردیم انگار که او برای گشوده شدن ای تعامل میگونهبهاگر با هر شخص 

 و سلطه استثمار، جای به اگر شدمی چهانسانیت جایگاهی حیاتی و ارزشمند دارد؟ 

                                                      
1 Transphobia 
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 برای که کردیممی طراحی را جهانی بحران، مواقع در دختران و زنان به رساندنآسیب

 گوش هاآن به حمایت مالی کند، هاآن به دهد، آموزش را هاآن باشد، قائل ارزش هاآن

 دهد؟ زندگی قرار محور را هاآن کند و مراقبت هاآن از داده،

 


