
1 
 

رنزیشنرسانیترنسجندروتشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  

www.helptranscenter.org 

 

https://helptranscenter.org 

 

  زوان و مردان تروس زودگی روایات و ها مصاحبه تلگرام کاوال

 تصدیق جىسیت های عمل وتایج تصاویر و تجربیات از ایراوی

https://t.me/iransrsresults 

 

 ایىستاگرام در سىتر تروس هلپ

https://www.instagram.com/helptranscenter 

 

 مردان تروس آموزشی تلگرام کاوال

https://t.me/helpftmcenter 

 

 زوان تروس آموزشی تلگرام کاوال

https://t.me/helpmtf 

https://helptranscenter.org/
https://t.me/iransrsresults
https://t.me/iransrsresults
https://www.instagram.com/helptranscenter
https://www.instagram.com/helptranscenter
https://t.me/helpftmcenter
https://t.me/helpftmcenter


2 
 

رنزیشنرسانیترنسجندروتشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  

www.helptranscenter.org 

 

 :سعید.شنویسنده

 رنزیشنرسانیترنسجندروتشبکهاطالع-سنترترنسمنبع:هلپ

www.helptranscenter.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/


3 
 

رنزیشنرسانیترنسجندروتشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  

www.helptranscenter.org 

 

وٌٌذ، ایي  افشاد تشًس سبوي وطَس ایشاى هطشح هی ّبیی وِ ثسیبسی اص تشیي پشسص یىی اص هتذاٍل

ثٌذ( ٍ پشٍتض آلت تٌبسلی هٌتست ثِ هشداى  وطَس ایشاى، ثبیٌذس )سیٌِ تَاًٌذ دس است وِ چگًَِ هی

 وٌٌذ؟ تْیِ

ثٌذ( ًَػی پَضص چسجبى  بیٌذس )سیٌِاست وِ ث اثتذا ٍ پیص اص ّش تَضیح دیگشی الصم ثِ روش

ثبضذ. هشداى تشًس ٍ افشاد  ّب هی ثستي ٍ پٌْبى وشدى سیٌِ ثشای ثبالتٌِ است وِ ّذف اغلی آى

پشٍتض  .تَاًٌذ ثبیٌذس ثپَضٌذ ّبی خَد سا ثجٌذًذ ٍ پٌْبى وٌٌذ، هی ّستٌذ سیٌِ غیشثبیٌشی وِ هبیل

هٌتست ثِ هشداى  ثِ ضىل آلت تٌبسلی ای است وِ آلت تٌبسلی هٌتست ثِ هشداى ًیض ٍسیلِ

     خٌسی دخَل، ایستبدُ ادساس وشدى  دسست ضذُ ٍ ثشای ایدبد ثشآهذگی صیشضلَاس، ثشلشاسی ساثطِ

 .گیشد هی لشاس استفبدُ هَسد …ٍ 

خَاٌّذ دس وطَس ایشاى، ثبیٌذس  افشادی وِ هی دس ایي همبلِ لػذ داسین ضص ًىتِ هْن خطبة ثِ

ّبی تْیِ ایي  هٌتست ثِ هشداى تْیِ وٌٌذ ثیبى ًوبیین ٍ سٍش تٌبسلی ثٌذ( ٍ پشٍتض آلت )سیٌِ

 .دّین هحػَالت سا ضشح
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 خَدتاى تا ّسیٌِ کن در خاًِ درست کٌیذ. 1

ثبضیذ، ایي است وِ ثشای تْیِ ثبیٌذس ٍ پشٍتض آلت  ای وِ الصم است ثِ آى تَخِ داضتِ اٍلیي ًىتِ

تَاًیذ  ای سا خشیذاسی وٌیذ، ٍ خَدتبى ًیض هی ضذُ آهبدُ هحػَل اص پیص تٌبسلی حتوبً ًیبصی ًیست

 .خبًِ ثب غشف حذالل ّضیٌِ، ثبیٌذس ٍ پشٍتض آلت تٌبسلی دسست وٌیذ دس

 ٍ ایٌدب تبى دس ّبی دسست وشدى ثبیٌذس دس خبًِ ثب سػبیت ًىبت ایوٌی ثشای حفظ سالهتی سٍش

هطبلت آهذُ  ّبیی وِ دس ایي ّوشاُ ثب تػبٍیش هتؼذدی ضشح دادُ ضذُ است. ػالٍُ ثش سٍش ایٌدب

خستدَ وٌیذ تب ثِ ٍیذیَّبی هتؼذد اص  دس یَتَة ًیض سا« DIY chest binder» ػجبست تَاًیذ است، هی

اًذ ّذایت ضَیذ. دس اداهِ چٌذ ػذد اص ایي ٍیذیَّب  وشدُ افشادی وِ خَدضبى دس خبًِ ثبیٌذس دسست

 :دّن ثشایتبى لشاس هی سا ثِ ػٌَاى ًوًَِ

https://youtu.be/7PpBQfKrk3w 

https://youtu.be/hU8gNz5HoEI 

https://youtu.be/cT7r8om0ym0 

جٌذیذ ٍ پٌْبى وٌیذ، استفبدُ اص چست ّبی خَد سا ث تَاًیذ سیٌِ سٍش دیگشی وِ ثب اًدبم آًْب هی

ضذُ سا ًذاسیذ  آهبدُ ثِ آى پشداختین. اگش اهىبى خشیذ ثبیٌذس اص پیص ایي همبلِ ٍسصضی است وِ دس

ثٌذ  خَد، ضىن ح ضْش هحل سىًَتوٌٌذُ لَاصم پضضىی دس سط ّبی ػشضِ تَاًیذ اص فشٍضگبُ هی ًیض،

 .ّبیتبى سا تخت وٌذ سیٌِ طجی خشیذاسی وٌیذ ٍ اص آى ثِ خبی ثبیٌذس استفبدُ وٌیذ تب

ای ثشای ایدبد ثشآهذگی صیش  ًیض، اگش غشفبً ٍسیلِ دس خػَظ پشٍتض آلت تٌبسلی هٌتست ثِ هشداى

ّبی دسست وشدى  ٌیذ. سٍشتَاًیذ ثِ ساحتی خَدتبى دس خبًِ یىی دسست و هی خَاّیذ، ضلَاس هی

 .ّوشاُ ثب تػبٍیش تَضیح دادُ است ایٌدب ٍ ایٌدب آلت تٌبسلی صیشضلَاسی دس پشٍتض
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ادساس وشدى داضتِ ثبضیذ تب هثالً هَلؼی وِ ثیشٍى  ای ثشای ایستبدُ َاّیذ ٍسیلِخ ّوچٌیي اگش هی

 تَاًیذ ثِ سبدگی یىی اص ایي ٍسبئل سا ّستیذ ثتَاًیذ ایستبدُ ادساس وٌیذ، هی اص خبًِ یب دس هسبفشت

ی ًوبییذ تب ٍیذیَّب سا خستدَ «DIY STP» تَاًیذ دس یَتَة ػجبست دس خبًِ خَدتبى دسست وٌیذ. هی

 ثشایتبى اًذ وشدُ دسست خبًِ دس سا STP ّوبى یبثسیبسی اص افشادی وِ ٍسیلِ ایستبدُ ادساس وشدى 

 :دّن هی لشاس ثشایتبى اداهِ دس سا ٍیذیَّب ایي اص ًوًَِ چٌذ لیٌه. ضَد دادُ ًوبیص

https://youtu.be/neX7Bgj9yfE 

https://youtu.be/FPtMtmYOH4w 

https://youtu.be/n_zq53Mn6Hk 

https://youtu.be/o0fUx497Kzc 

 ّبی ّب یب فشٍضگبُ یىجبس هػشف سا اص داسٍخبًِ تَاًیذ ٍسیلِ ایستبدُ ادساس وشدى ّوچٌیي هی

 .تبى خشیذاسی وٌیذ گشدی دس سطح ضْش هحل سىًَت طجیؼت وٌٌذُ لَاصم وٌََّسدی ٍ ػشضِ

 ّای هعتثر خارجی خریذ کٌیذ ٍاسطِ از ٍتسایت تی .2

ثبیٌذس ٍ پشٍتض آلت تٌبسلی دسست وٌیذ، ثْتشیي ٍ  تَاًیذ خَدتبى دس خبًِ دس غَستی وِ ًوی

ا تْیِ وٌیذ ایي است وِ هحػَل هَسدًظش خَد تَاًیذ ایي دٍ هحػَل س هی تشیي سٍضی وِ هطوئي

 .ّبی هؼتجش خبسخی سفبسش دّیذ ٍاسطِ اص ٍثسبیت ثی سا

ثبیٌذس ٍ « وٌٌذُ ػشضِ»ٍ « تَلیذوٌٌذُ»داسًذ وِ  ّبی ثسیبسی دس خبسج اص ایشاى ٍخَد ٍثسبیت

 دس خبهؼِ افشاد الوللی داسًذ، ٍ اػتجبس ٍ ویفیت وبس آًْب ثَدُ، فشٍش ثیي پشٍتض آلت تٌبسلی ثبویفیت

هْن سا هذًظش  تشًس خبسج اص ایشاى ثبثت ضذُ است. اهب پیص اص ّش الذاهی، الصم است ایي ًىتِ

ّبی خبسخی ثِ ایي  اص ٍثسبیت ّبی وطَس ایشاى، سفبسش هحػَل داضتِ ثبضیذ وِ ثِ دلیل تحشین

 .وٌیذ ًیست سبدگی وِ فىش هی
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ّبی خبسخی الصم اص یىی اص دٍستبى یب آضٌبیبى  ٍثسبیت ثٌبثشایي ثشای سفبسش دادى هحػَالت اص

تَاًٌذ هحػَل  خض ایشاى ّستٌذ ووه ثگیشیذ. دٍست ضوب هی خَد وِ همین وطَسی ثِ

 الوللی خَد ثِ آدسسی دس یىی اص وطَسّبی ّوسبیِ اطالػبت وبست اػتجبسی ثیي هَسدًظشتبى سا ثب

اص وطَسّبی  ضوب الصم است آدسسی دس یىیایشاى )هثالً وطَس تشویِ( سفبسش دٌّذ. ثٌبثشایي 

سپس الصم است خَدتبى  .ّوسبیِ ایشاى داضتِ ثبضیذ تب هحػَل ضوب ثِ آى آدسس اسسبل ضَد

آضٌبیی دس آى وطَس داسیذ اص اٍ ثخَاّیذ  ضخػبً ثِ وطَس ّوسبیِ ایشاى سفش وٌیذ، یب اگش دٍست ٍ

 .ٍ ثِ ضوب تحَیل دّذ وطَس ایشاى ثیبٍسد وِ هحػَل ضوب سا ّوشاُ ثب خَدش ثِ

ای ثشخَسداس است. الصم  ثِ هشداى اص اّویت ٍیژُ ایي هَضَع ثشای تْیِ پشٍتض آلت تٌبسلی هٌتست

دس وطَس ّوسبیِ ایشاى، پشٍتض سا ثپَضیذ ٍ ّوشاُ ثب پشٍتض ثِ  است پس اص تحَیل گشفتي پشٍتض

خْت وست  .یی هوٌَػِ ضج  ًطَدثبصگشدیذ تب احیبًبً پشٍتضتبى دس ایشاى ثِ ػٌَاى وبال وطَس ایشاى

سا هطبلؼِ  ایي همبلِ تَاًیذ هی ّبی خبسخی ّبی خشیذ پشٍتض اص ٍثسبیت اطالػبت ثیطتش دسهَسد سٍش

 .ًوبییذ

 حاصل کٌیذ دّیذ اطویٌاى از کیفیت ٍ لیوت ٍالعی هحصَلی کِ سفارش هی. 3

«. وٌین تَغیِ ًوی»ثبیٌذس ٍ پشٍتض آلت تٌبسلی سا  «ثبٍاسطِ»اثتذا الصم ثِ روش است وِ خشیذ 

ّوبًگًَِ وِ اطالع داسیذ، دس وطَس ایشاى ّیچگًَِ تَلیذوٌٌذُ یب  خشیذ ثبٍاسطِ یؼٌی چِ؟

 گزضتِ، لبًًَی ٍ سسوی ثشای هحػَالت هشثَط ثِ افشاد تشًس ٍخَد ًذاسد؛ اص آى وٌٌذُ ػشضِ

گشدیذُ ٍ خشیذ  ثبصی خٌسی تلمی هحػَلی هبًٌذ پشٍتض آلت تٌبسلی هٌتست ثِ هشداى ًَػی اسجبة

آیذ  ضخع سَهی هی ٍ فشٍش آى طجك لَاًیي وطَس ایشاى هوٌَع است. دس چٌیي ضشایطی،

گزاسی  وٌذ، آى سا لیوت ایشاى هی هحػَلی سا اص وطَس دیگش هؼوَالً ثِ غَست لبچبق ٍاسد وطَس

هحػَل اص ایي افشاد سا اغطالحبً خشیذ ثبٍاسطِ  فشٍضذ. خشیذ دُ ٍ ثِ افشاد هتمبضی هیوش

 .گَیین هی

https://helptranscenter.org/
http://helptranscenter.org/2016/06/18/184/
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تَاًذ اص ویفیت یب لیوت ٍالؼی هحػَل اطویٌبى  ًوی دس خشیذ ثبٍاسطِ، ضخع خشیذاس غبلجبً

 تجش خبسجلیوت یب تملجی سا اص سبصًذگبى غیشهؼ ٍاسطِ، ثبیٌذس یب پشٍتض اسصاى حبغل وٌذ. گبّی افشاد

هؼتجش لشاس دادُ ٍ ثِ  ثٌذی سبصًذگبى وٌٌذ، ایي هحػَالت سا دس خؼجِ یب ثستِ اص ایشاى خشیذاسی هی

 .سسبًٌذ لیوتی ثبالتش اص لیوت ٍالؼی هحػَل ثِ فشٍش هی

لیوت ٍالؼی هحػَل آگبّی یبثیذ، ایي است وِ  تَاًیذ اص ویفیت ٍ ّبی هْوی وِ هی یىی اص سٍش

سبصًذُ، ٍثسبیت، ٍ هطخػبت دلیك سبصًذُ اغلی هحػَل سا  یذ آدسس ضشوتاص فشد ٍاسطِ ثخَاّ

تَاًیذ ثب ثشسسی ٍثسبیت اغلی سبصًذُ هحػَل، اص ویفیت ٍ  تشتیت هی ثذیي .ثِ ضوب هؼشفی وٌذ

سبصًذُ  ٍالؼی هحػَالت اطویٌبى حبغل وٌیذ. اگش فشد ٍاسطِ ادػبی ّوىبسی ثب ٍثسبیت ّضیٌِ

ایویل ثضًیذ ٍ غحت  تَاًیذ ثِ ٍثسبیت سبصًذُ هحػَل ثِ سبدگی هیهحػَل سا هطشح ًوَد ًیض، 

 .ایي ادػب سا خَیب ضَیذ

 رٍی تجرتیات هطتریاى فرٍضٌذگاى ٍاسطِ حساب تاز ًکٌیذ. 4

ٍاسطِ ثشای خلت اطویٌبى هطتشیبى خَد دس پیص  ّبی هتذاٍلی وِ هؼوَالً افشاد یىی اص سٍش

یذاساى سا طجك سلیمِ خَد گلچیي ًوَدُ ٍ ثِ اضتشان هثجت خش گیشًذ ایي است وِ تدشثیبت هی

الجتِ  خَاّیذ ثبیٌذس یب پشٍتض آلت تٌبسلی سا اص فشدی ٍاسطِ خشیذاسی وٌیذ )وِ هی گزاسًذ. اگش هی

تجلیغبتی حسبة ثبص  وٌین چٌیي وبسی سا اًدبم ًذّیذ(، سٍی چٌیي تدشثیبت ٍ اویذاً تَغیِ هی

 .ًىٌیذ

ضذُ ثَدُ ٍ  وٌٌذ، غبلجبً گلچیي خَد هٌتطش هی اص خشیذاساى هحػَالتتدشثیبتی وِ افشاد ٍاسطِ 

ثبالی هحػَالت یب اسائِ خذهبت ػبلی تَس  آًْبست، دس حبلی وِ  وٌٌذُ ویفیت غشفبً ثبصتبة

چٌیي ًیست. اص طشفی ثسیبسی اص خشیذاساى هحػَالت هؼوَالً هَلؼی تدشثیبت  ٍالؼیت ّوَاسُ

ثِ اًذاصُ وبفی  اًذ، ٍ ٌَّص صگی هحػَل هَسدًظش خَد سا دسیبفت وشدُتب وٌٌذ وِ ثِ سا ثیبى هی خَد

ویفیت هحػَل داضتِ ثبضٌذ. ثٌبثشایي  اًذ تب ثتَاًٌذ اسصیبثی دلیمی اص اص هحػَل استفبدُ ًىشدُ

 .سٍی چٌیي تدشثیبتی حسبة ثبص ًىٌیذ

https://helptranscenter.org/
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 ّای سَدجَ را تطٌاسیذ ّا ٍ کاًال افراد، پیج. 5

اهىبى سفبسش هستمین هحػَالت اص سبصًذگبى  ّبی وطَس ایشاى، دس ضشایطی وِ ثِ دلیل تحشین

اص افشاد سبوي ایشاى دضَاس ضذُ است، افشاد ثسیبسی اػن اص تشًس  هؼتجش خبسج اص ایشاى ثشای ثسیبسی

 ياًذ. ػیت ثضس گشی ٍ فشٍش پشٍتضّب ٍ ثبیٌذسّبی خبسخی سٍی آٍسدُ وبس ٍاسطِ ٍ غیشتشًس ثِ

ٍالؼی آى هطوئي  تَاًیذ اص ویفیت هحػَل ٍ لیوت سختی هی خشیذ ثبٍاسطِ ایي است وِ ضوب ثِ

 .ضَیذ

ّبی گضاف ًوَدُ ٍ  ویفیت ثب لیوت هحػَالت ثی دس ّویي حبل، افشاد سَدخَ ًیض الذام ثِ فشٍش

ثِ فشٍش  تملجی سا ثب لیوتی ثبالتش اص لیوت ٍالؼی ایي هحػَالت پشٍتض آلت تٌبسلی یب ثبیٌذسّبی

 .سسبًٌذ هی

 پیص از سفارش »ّای سَدجَ  ّا ٍ کاًال ّای هختلفی ترای تطخیص افراد، پیج رٍش

 :کٌن طَر خالصِ تیاى هی ٍجَد دارد کِ در ایٌجا تِ« هحصَل

ّبی سَدخَ ایي است وِ اص آًْب ثخَاّیذ  وبًبل ّب ٍ ّبی تطخیع افشاد، پیح یىی اص سٍش

خولِ آدسس ٍثسبیت سبصًذُ سا دس اختیبستبى لشاس دٌّذ.  اصهطخػبت سبصًذُ اغلی هحػَالت 

هحػَالتی سا ثِ  ٍسصًذ، ثِ احتوبل صیبد ّبی هختلف اص اًدبم ایي وبس اهتٌبع هی ثْبًِ افشادی وِ ثِ

تش اص  ٍالؼی ایي هحػَالت پبییي سسبًٌذ وِ اغبلت ٍ ویفیت الصم سا ًذاضتِ ٍ لیوت فشٍش هی

 .سسبًٌذ فشٍش هی لیوتی است وِ ایي افشاد ثِ

ثِ ایشاى سا داسًذ یب ّش هحػَل دیگشی سا ثِ فشٍش  افشادی وِ ادػبی ٍاسد وشدى پشٍتض یب ثبیٌذس

سبصًذگبى اغلی ایي هحػَالت سا هؼشفی وٌٌذ. ًىتِ ثسیبس هْوی وِ دس  سسبًٌذ، الصم است هی

هحػَل  وبهل سبصًذُثبیذ ثِ آى تَخِ داضتِ ثبضیذ ایي است وِ اگش فشد ٍاسطِ، هطخػبت  ایٌدب

هحػَل توبس ثگیشیذ، ٍ  سا اسائِ وشد، الصم است اص طشیك ایویل یب ّش سٍش دیگشی ثب سبصًذُ

 .غحت ادػبّبی فشد ٍاسطِ سا اص آًْب خَیب ضَیذ
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ّبی سَدخَ ایي است وِ ثجیٌیذ آیب ایي افشاد ادػبی وبًبل ّب ٍ سٍش دیگش ثشای تطخیع افشاد، پیح

 وٌٌذ یب خیش. اگش افشاد ٍاسطِ ادػبیّبی هؼتجش سا هطشح هیّب ٍ وبًبلپیح ّوىبسی ثب افشاد،

سا ثشسسی وٌیذ.  ّوىبسی ثب ّش فشد یب ٍثسبیتی سا هطشح وشدًذ، الصم است حتوبً غحت ایي ادػب

دّیذ ٍ اص آًْب هطشح ضذُ پیبم هی ّبیی وِ ادػبی ّوىبسی ثبّب یب ٍثسبیت چگًَِ؟ ثِ افشاد، پیح

. هَسد تبییذ آًْبست یب خیش ذ آیب فشد فشٍضٌذُ ٍاسطِپشسیآًْب هی

خبسج اص ایشاى ّستٌذ اهب آدسس ٍ هطخػبت اغلی  وٌٌذ ٍاسدوٌٌذُ هحػَالت اص افشادی وِ ادػب هی

ّب یب  وٌٌذ، افشادی وِ ادػبی ّوىبسی دسٍؽ ثب افشاد یب ضشوت ًوی ضشوت سبصًذُ سا اسائِ

 ذ، افشادی وِ حبضش ًیستٌذ خضئیبت وبس خَد ٍوٌٌ هؼتجش هختلف سا هطشح هی ّبی ٍثسبیت

فشٍش هحػَالت  خَاٌّذ ثفشٍضٌذ سا دس اختیبستبى لشاس دٌّذ، افشادی وِ ثشای هحػَلی وِ هی

وٌٌذ تب  ثفشٍضٌذ استفبدُ هی خَاٌّذ ّبی خبسخی ٍ ًبهشثَط ثِ هحػَلی وِ هی خَد اص ػىس

دیگشاى ثشای فشٍش هحػَالت خَد  اػتجبس هطتشی ثیطتشی خزة وٌٌذ، ٍ افشادی وِ اص ًبم ٍ

اطویٌبى ثَدُ وِ الصم است آًْب سا ثطٌبسیذ ٍ ثشای  غیشلبثل وٌٌذ، افشادی سَدخَ ٍ استفبدُ هی سَء

 .ٍلت خَد اص خشیذ هحػَالت اسائِ ضذُ تَس  ایي افشاد خَدداسی ٍسصیذ حفظ پَل، سشهبیِ ٍ

 گًَِ سٌتر ّیچ ترًس پجا الزم است تِ ًکتِ هْوی اضارُ کٌن کِ ضثکِ ّل ّویي

ضٌاسذ  ًوی رساًذ، ٍ ّیچ فرٍضٌذُ هحصَلی در کطَر ایراى را هحصَلی را تِ فرٍش ًوی

ّر ضکل ٍ فرهی از ًام،  ّایی کِ تِ ّا، یا پیج کٌذ. تٌاترایي افراد، کاًال ٍ تاییذ ًوی

ترای فرٍش هحصَالت خَد  سٌتر ترًس عٌَاى، لَگَ، هطالة، ٍ/یا اعتثار ضثکِ ّلپ

اطویٌاى تَدُ کِ تِ خاطر هٌافع  غیرلاتل ضک افرادی سَدجَ ٍ کٌٌذ، تذٍى تفادُ هیاس

 .کٌٌذ پایوال هی ٍحمَق جاهعِ ترًس را ضخصی خَیص، حك

فشد تشًس یب غیشتشًسی هوىي است فشدی  ضٌبسذ، ٍ ّش تشًس ٍ غیشتشًس ًوی« سَدخَیی»

خبى، اػتجبس، یب ػوش دیگشاى ثبضذ. ثب ضٌبسبیی افشاد سَدخَ ٍ  استفبدُ اص هبل، سَدخَ ٍ دس پی سَء

 .تَاًیذ اص پَل، سشهبیِ ٍ ٍلت خَد هحبفظت وٌیذ هی پشّیض اص آًْب
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 ّای سَدجَ را تِ پلیس گسارش دّیذ ّا ٍ کاًال افراد، پیج. 6

اسصش  ایذ وِ ایشاى هحػَلی سا خشیذاسی وشدُ اگش اص فشٍضٌذگبى هحػَالت هشتج  ثب تشًس دس

ایذ  ایذ سا ًذاضتِ است، اگش هحػَلی وِ دسیبفت وشدُ پشداخت وشدُ ای وِ ثبثت آى ٍالؼی ّضیٌِ

ضذى ػلت  ایذ هتفبٍت است ٍ پس اص خَیب ویفیت ثَدُ یب ثب هحػَلی وِ اًتخبة وشدُ ثی خشاة یب

سی فشٍضٌذُ ثَدیذ ثب ثذسفتب ویفیتی هحػَل یب تفبٍت هحػَل دسیبفتی ثب آًچِ وِ اًتخبة وشدُ ثی

ایذ اهب هحػَلی ثشایتبى اسسبل ًطذُ  پشداخت وشدُ ای ای ثِ فشٍضٌذُ ایذ، ٍ یب اگش ّضیٌِ هَاخِ ضذُ

، گضاسش تخلف فشٍضٌذگبى هحػَل سا ثجت ٍثسبیت پلیس فتب دس ایشاى تَاًیذ ثب سخَع ثِ است، هی

 .وٌیذٍ اسسبل 

ایٌتشًتی الصم است خضئیبت وبهل سا اسائِ ًوبییذ. یؼٌی الصم  هَلغ اسسبل گضاسش تخلفبت ٍ خشائن

پَل ثِ حسبة فشٍضٌذُ، ػىس هحػَلی وِ اًتخبة وشدُ ٍ ػىس هحػَلی وِ  است سسیذ ٍاسیض

توبس، آیذی  خبًَادگی، ضوبسُ ایذ، هطخػبت وبهل فشد فشٍضٌذُ اػن اص ًبم ٍ ًبمگشفتِ تحَیل

 .گضاسش دّیذ وبهل ثػَست سا …تلگشام یب ایٌستبگشام، آدسس وبًبل/پیح/گشٍُ، ٍ 

لبًًَی اص افشاد سَدخَ ًیست، اهب ثِ ّش غَست الذاهی  ضىبیت ۀاسائِ گضاسش ثِ پلیس فتب ثِ هٌضل

 سَدخَ وٌذ تب دس دام افشاد ًَػبًتبى ًیض ووه هی ثْتش ثَدُ ٍ ثِ دیگش ّن است وِ اص سىَت وشدى

ٍسٍد پلیس ًیض ثبالتش  ّب، احتوبل ثشسسی افشاد سَدخَ ٍ گشفتبس ًطًَذ. ثب صیبد ضذى تؼذاد گضاسش

افشاد سَدخَ اص خبهؼِ تشًس ایشاى  تشتیت گبهی هْن دس خْت وَتبُ وشدى دست سٍد. ثذیي هی

ثشسبًذ، اثتذا خَاّذ هحػَلی سا ثِ فشٍش  ای هی ٍاسطِ ضَیذ تب اگش ّش فشد داسیذ، ٍ ثبػث هی ثشهی

خبطش هٌبفغ ضخػی خَیص،  ٍ لَاًیي سا سػبیت ًوَدُ ٍ تالش وٌذ تب ثِ ٍ پیص اص ّش چیض اخالق

 .خبهؼِ تشًس پبیوبل ًىٌذ حمی اص
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تَاًیذ تالش وٌیذ هحػَالت هَسدًیبص خَد سا دس خبًِ ثب  خبیی وِ هی تب تِ عٌَاى ًکتِ پایاًی؛

 س ًیست، ثْتشیي ٍ هؼتجشتشیي سٍش ایي است وِدسست وٌیذ. اگش ثشایتبى همذٍ ّضیٌِ ون

دٍستبى یب  ّبی هؼتجش خبسخی ثِ ووه یىی اص ٍاسطِ اص ٍثسبیت هحػَالت هَسدًیبص خَد سا ثی

هحػَالت اختٌبة ٍسصیذ. اگش  تَاًیذ اص خشیذ ثبٍاسطِ آضٌبیبًتبى خشیذاسی وٌیذ. تب خبیی وِ هی

شٍضٌذگبى هحػَالت دس ایشاى خشیذاسی وٌیذ، ف ًبچبس ّستیذ هحػَل هَسدًظشتبى سا اص یىی اص

یه اص فشٍضٌذگبى هحػَالت دس ایشاى  سٌتش ّیچ تشًس ضجىِ ّلپ .ثسیبس هشالت افشاد سَدخَ ثبضیذ

فشهی اص  ّبیی آضٌب ضذیذ وِ ثِ ّش ضىل ٍ ّب/وبًبل وٌذ. اگش ثب افشاد/پیح تأییذ ًوی ضٌبسذ ٍ سا ًوی

فشٍش هحػَالت خَد  سٌتش دس خْت تشًس ضجىِ ّلپًبم، ػٌَاى، لَگَ، هطبلت، یب اػتجبس 

افشادی سَدخَ ثَدُ وِ ثِ خض هٌبفغ  ضه وٌٌذ، آگبُ ثبضیذ وِ ایي افشاد ثذٍى استفبدُ هی سَء

پبیبى، اگش ثب خشیذ هحػَالت اص افشاد سَدخَ دچبس  ضخػی خَیص دغذغِ دیگشی ًذاسًذ. ٍ دس

ًىٌیذ ٍ ثب گضاسش ثِ پلیس فتب یب تٌظین ضىبیت لبًًَی، دست افشاد  ایذ، سىَت ضشسٍصیبى ضذُ

 .ثبضیذ تبى ًَػبى تشًس ٍحمَق خَد ٍ دیگش ّن اص خبهؼِ تشًس وَتبُ ًوَدُ ٍ هذافغ حك سَدخَ سا
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