داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎی دوران ﻧﺎﻣﺰدی
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ و
ﺟﻨﺴﯽ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از ﻫﺮ ﺳﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع راﺑﻄﻪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ را
در ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ راﺑﻄﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز
و ﺧﺸﻦ ،از ﺧﻮدﺗﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارﯾﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
رﻓﺘﺎری و ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ورزﻧﺪ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و از آن اﻟﮕﻮ
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد:

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ
ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﭼﻪ

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؟
در ﭘﯿﺸﺒﺮد راﺑﻄﻪ ﻋﺠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ
آن ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺪی ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻫﺎ،
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
در راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن “ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺪون ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ” ﯾﺎ “ﺗﺎ اﻣﺮوز
اﯾﻦ ﺣﺲ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ” ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ و در اواﯾﻞ راﺑﻄﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ
زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺟﻠﻮی ﺗﻌﺠﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
آن ﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ ی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺧﺎﻧﻮاده
و دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن را دور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺧﺮوج ﺷﻤﺎ از ﻣﻨﺰل ﻣﺤﺪود
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻃﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺮای
اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺴﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
راﺑﻄﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ،ﺧﺎﻧﻮده و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺴﺎدت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﭘﻮل ﺷﻤﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﻓﺮاد ﻣﺘﺠﺎوز ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺘﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در روز ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق
در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ دارﻧﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺟﻠﻮی دﯾﮕﺮان ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن،
ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدن ،ﺗﻮﻫﯿﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ ﻣﻘﺪﻣﻪ ی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ
آن ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﯾﺎ اﻟﮑﻞ اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪا ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ روا داﺷﺘﻪ اﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﯾﺎ اﻟﮑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل
رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

