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اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد
ﻫﺎﯾﻤﻦ )ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت( و ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ﺑﺪاﻧﯽ

 11ادﻋﺎ:
اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﻫﺎﯾﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ

ﻫﻤﻪ واژن ﻫﺎ دارای ﻫﺎﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻫﺎﯾﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ دﻫﺎﻧﻪ واژن اﺳﺖ

ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺎﯾﻤﻦ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻮد
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ
ﻫﺎﯾﻤﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮدن ﺷﺨﺺ را ﻣﯿﺸﻮد از ﻫﺎﯾﻤﻦ او ﺗﺸﺨﯿﺺ داد
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ دارد ﺑﮑﺎرت ﺧﻮدش را ﻣﻌﻨﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ دارد از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮑﺎرت ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ
ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻫﺎﯾﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻓﺮد اﺳﺖ

اﯾﻦ ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﺎرت دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯿﺸﻮد
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺣﻖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد را دارد
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اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد
ﻫﺎﯾﻤﻦ )ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت( و ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ﺑﺪاﻧﯽ

آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و ﻫﺎﯾﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﯾﺎ ﻫﺎﯾﻤﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎزک
اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ واژن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﻫﺎﻧﻪ
واژن ﻗﺮار دارد

اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
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.

از ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺎﯾﻤﻦ ﻓﺮد ﻧﻤﯿﺘﻮان در ﻣﻮرد
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﮑﺎرت او ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
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 ﺧﻼف ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺿﺮر
دارﻧﺪ و ﺣﻖ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺪن را
ﻧﻘﺾ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

ﮐﺶ آﻣﺪن ﻫﺎﯾﻤﻦ در راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ درد و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی 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

