
است ژن  وا ه  ن دها زدیک  ن یمن  ها

کشیدگی خاطر  ه  ب همیشه  جنسی  بطه  ا ر ولین  ا ز  ا عد  ب ریزی  خون
است یمن  ها

د دا تشخیص  و  ا یمن  ها ز  ا میشود  ا  ر شخص  بودن  کره  ا ب

د ن ک تعریف  و  معنی  ا  ر خودش  کارت  ب رد  دا حق  کسی  هر 

است فرد  بشری  حقوق  نقض  یمن  ها رمیم  ت جراحی 

رد  دا ا  ر خود  بدن  رچگی  ا کپ ی و  خصوصی  حریم  حق  فردی  هر 

11 ادعا:

است متفاوت  د  ا فر ا بین  یمن  ها شکل  و  زه  دا ن ا

هستند یمن  ها رای  دا ها  ژن  وا همه 

جوان  
مورد  در  ید  ا ب که  است  چیزهای  ین  ا

نی دا ب فردی  حقوق  و  کارت)  ب رده  پ ) یمن  ها

میشود دید  پ ا ن یمن  ها جنسی  بطه  ا ر ولین  ا ز  ا عد  ب

کند خودداری  کارت  ب زمایش  آ ز  ا رد  دا حق  کسی  هر 

لقی ت مهم  پسرها  ز  ا بیش  رها  دخت کارت  ب که  است  نصافی  ا بی  ین  ا
میشود

persia/

farsi



افراد بین  بکارت  پرده  شکل  و  اندازه 

است متفاوت 

رابطه در  هایمن  آمدن  کش 

و درد  باعث  همیشه  جنسی 

نمیشود خونریزی 

مورد در  نمیتوان  فرد  هایمن  ظاهر  از 

گیری نتیجه  او  بکارت  و  جنسی  تجربیات 

کرد

هر فردی مختار است که تصمیم بگیرد در
مورد تجربیات جنسی خود با کسی صحبت
کند یا نه. هر فردی میتواند معنی  بکارت را
برای خودش تعیین کند و تصمیم بگیرد باکره

است یا نه

آزمایش بکارت، اثبات باکرگی با پارچه خونی و یا جراحی

ترمیم هایمن بر خالف علم هستند، برای سالمت ضرر

دارند و حق  حفظ حریم خصوصی و یکپارچگی بدن را

نقض میکنند

همه افراد هایمن ندارند یا دارای هایمن خیلی کوچک

هستند. هایمن در طول زندگی تغییر میکند و هرمون ها

میتوانند باعث این تغییر باشند.

هایمن غشائی است که به ندرت فاقد روزنه است. تخلیه

خون پریود از واژن غیرممکن است اگر هایمن فاقد روزنه

باشد.

دهانه هایمن کشیده میشود و پاره نمیشود. پس از اولین

رابطه جنسی هایمن ناپدید نمیشود. 

 

روزنه در هایمن میتواند به طور طبیعی به نوعی

کشیده شود که در اولین رابطه جنسی اثری از درد

و خونریزی نباشد

برای مثال تحریک جنسی واژن را مرطوب  و

هایمن را انعطاف پذیر میکند که باعث کاهش درد

و خونریزی میشود

نازک بافت  یک  هایمن  یا  بکارت  پرده 

دهانه نزدیکی  در  واژن  داخل  در  که  است 

دارد قرار  واژن 

آناتومی و هایمن های مختلف

جوان  
مورد  در  ید  ا ب که  است  چیزهای  ین  ا

نی دا ب فردی  حقوق  و  کارت)  ب رده  پ ) یمن  ها
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