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جنوب

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  برابر رأی شماره 139760311014000913 مورخ 97/5/24 هیأت موضوع 
ملی  به شماره  اقلید  از  شناسنامه 335 صادره  به شماره  فرزند خسرو  زرینکاله  آقای سیروس  بالمعارض  و  مالکانه  اقلید تصرفات  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در 
2539628869 در ششدانگ یک درب باغ مشجر به مساحت 1170 مترمربع کل پالک 4019 واقع در بخش 15 فارس اقلید مزرعه خونیان موضع شنبه خیابان 

ساحلی انتقال ملک از مالک رسمی مرحوم محمد زرینکاله مورد ثبت شماره 4784 صفحه 217 دفتر 26 امالک محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحویل نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 246/ م الف          28015/17035       تاریخ انتشار نوبت اول: 97/7/16        تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/1
رضا رحیمی - رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن
برابر آراء اصالحی صادره هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
اقلیدتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد 
و امالک اقلید تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست مربوطه 
اخذ و به اداره ثبت اسناد و امالک اقلیدتحویل نماید. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.  
1- برابر رای اصالحی شماره 139760311014001121 مورخ 97/6/21 هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلیدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقای حسن آقائی کوهی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 14147 و شماره ملی 
2538980518 صادره از اقلید به میزان 34000 سهم مشاع از از 163950 سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 163950 مترمربع در قسمتی از 
پالک شماره 13 واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقلید سرحد چهاردانگه روستای بابایی که جهت آن پالک 154 فرعی از 13 منظور گردیده از مالکیت کل سهم 
االرثش از ابراهیم آقائی کوهی و مع الواسطه از غالمحسین آقائی کوهی مالک رسمی مورد ثبت شماره 106 صفحه 539 دفتر جلد یک و انتقالی از شاهرضا ابیوردی 

مورد ثبت شماره 106 صفحه 387 دفتر جلد یک محرز گردیده است.
2- برابر رای اصالحی شماره 139760311014001122 مورخ 97/6/21 هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلیدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقای رحیم آقائی کوهی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 373 و شماره ملی 
2539376010 صادره از اقلید به میزان 34000 سهم مشاع از از 163950 سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 163950 مترمربع در قسمتی از 
پالک شماره 13 واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقلید سرحد چهاردانگه روستای بابایی که جهت آن پالک 154 فرعی از 13 منظور گردیده از مالکیت کل سهم 
االرثش از ابراهیم آقائی کوهی و مع الواسطه از غالمحسین آقائی کوهی مالک رسمی مورد ثبت شماره 106 صفحه 539 دفتر جلد یک و انتقالی از شاهرضا ابیوردی 

مورد ثبت شماره 106 صفحه 387 دفتر جلد یک محرز گردیده است.
3- برابر رای اصالحی شماره 139760311014001123 مورخ 97/6/21 هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلیدتصرفات مالکانه و بالمعارض آقای رحمن آقائی کوهی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 20 و شماره ملی 
2452335568 صادره از اقلید به میزان 95950 سهم مشاع از 163950 سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 163950 مترمربع در قسمتی از پالک 
شماره 13 واقع در بخش 16 فارس شهرستان اقلید سرحد چهاردانگه روستای بابایی که جهت آن پالک 154 فرعی از 13 منظور گردیده از مالکیت کل سهم االرثش 
به میزان 3/4 هکتار و خریداری از محمدحسین آقائی کوهیبه میزان یک هکتار و خانمها صدیقه، روح انگیز، اعظم، فاطمه و مینا همگی آقائی کوهی بالسویه به 
میزان 5/195 هکتار همگی فرزندان و وراث ابراهیم آقائی کوهی مع الواسطه وراث غالمحسین آقائی کوهی مالک رسمی مورد ثبت شماره 106 صفحه 539 دفتر 

جلد یک و انتقالی از شاهرضا ابیوردی مورد ثبت شماره 106 صفحه 387 دفتر جلد یک محرز گردیده است. 276/م الف    28014/17036
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/7/16           تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/1

رضا رحیمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اقلید

یکی دیگر از مشکالتی که امروزه زن و شوهرها را به سمت وسوی 
خشونت  و  پرخاشگری  همان  است  داده  سوق  خانواده  دادگاه 
مشکالت  زوجین  از  بعضی  متأسفانه  است.  مشترک  زندگی  در 
کوچک خود را در زندگی شان حل نمی کنند و به یکدیگر احترام 
نمی گذارند و بجای تالش و همفکری و انتخاب راه مناسب برای 
از رفتارهایی همچون پرخاشگری و خشونت  رفع آن مشکالت 
را  خود  شیرین  و  مشترک  زندگی  درواقع  و  می کنند  استفاده 
تنها  نه  رفتارها  این گونه  اینکه  از  غافل  می اندازند  مخاطره  به 
و  از طرف زن  می تواند چه  بلکه  نیست؛  راهگشای مشکالتشان 
کند  ضعیف  را  مقابل  طرف  تحمل  قدرت  شوهر  طرف  از  چه 
و طرف مقابل را برای اعمال آزار و اذیت بیشتر مهیا سازد لذا 
چنانچه بین زن و شوهر خشونت حاکم شد، عاطفه و رفتار انسانی 
بین آنان کم رنگ شده و محیط تربیتی نامناسبی هم از نظر تربیت 
در  طالق  و  ناسازگاری  به  نهایت  در  و  می شود  ایجاد  فرزندان 
بود  خواهد  بلند  گامی  این  و  می گردد.  منتهی  مشترک،  زندگی 
برای  که  می رسد  نظر  به  بنابراین  بزرگ تر.  مشکالت  به سوی 
به  زوجین  می بایست  رفتارها  و  مشکالت  ازاین گونه  جلوگیری 
حقوق یکدیگر احترام بگذارند و در چنین مواقعی آرامش خود را 
حفظ کنند، و با مهربانی خشم همسر خود را آرام و پایین بیاورند 

و سعی کنند توجه همسر را به فعل مثبت و آرام جلب کنند و در 
مقابل فرزندان به هیچ وجه به همدیگر توهین و پرخاشگری و با 
هم مخالفت نکنند. تا به لطف خداوند و همت و تالش یکدیگر 
زندگی  بردارند و  مؤثری  مناسب گام های  رفتارهای  راستای  در 

زناشویی آنان مملو از عشق و محبت و مهربانی باشد.

زوجین پرخاشگر نباشند

محمدعلی مختارزاده، کارشناس حقوق و عضو شورای حل اختالف کازرون

روزنامـه طلوع آگهی و مشـترک می پـذیرد
42229246 - 32344772

چکیده:
به صورت خالصه، تجاوز جنسی که شاید ده دقیقه به طول انجامد، سبب صدمات به شدت 
جدی می شود که برای ماه ها و سال ها دوام پیدا می کند و برای بسیاری از زنان زندگی شان 
یک شبه ازاین رو به آن رو می شود و هرگز شاید به حالت اولی خود برنگردند. بعضی از 
قربانیان چندباره تجاوز جنسی اند که تجاوز بر حریم جسمی و روانی شان به یک مورد 
محدود نمی شود و بارها و بارها مورد تجاوز قرار می گیرند. این ها معمواًل توسط نزدیکان  

خود مورد تجاوز قرار می گیرند یا قربان گروهی اند.
مرور تحقیقات در این حوزه بیانگر این است که بهترین راه پیشگیری، آموزش کودکان 
و والدین، آموزش جامعه درباره برابری زنان و مردان، جلوگیری از ازدواج های قبل از 
وقت، پیگیری جدی قضایای تجاوز و جزا دادن، محدود ساختن عاملین، افزایش امنیت 
شهروندی، افزایش آگاهی درباره مسائل جنسی و خطراتی که طبقات آسیب پذیر جامعه 
اختالالت  زنان،  و  کودکان  از  حمایت  سازمان های  ساختن  قدرتمند  مواجه اند،  آن  با 

روانی و فعالیت های مشابه دیگر است.
مقدمه:

تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد، بدون رضایت اوست. تجاوز جنسی 
تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست، بلکه آسیب عمیق روحی و روانی نیز به همراه 
دارد. این خشونت، هرچند همیشه قتل را به همراه نداشته باشد، عمومًا تهدید به قتل را 
به همراه دارد. به شخصی که این عمل را مرتکب می شود تجاوزگر یا متجاوز می گویند.
تاکنون بیشتر مطالعات و گزارش های پیرامون تجاوز جنسی محدود به نوع مرد به زن 
بوده  است. تحقیق در مورد تجاوز مرد به مرد و زن به مرد به تازگی آغاز شده است. بر 
اساس اظهارات روان پزشک دکتر سارا کروم، کمتر از یک دهم موارد تجاوز مرد به مرد 
گزارش  شده است. به عنوان یک گروه، قربانیان مذکر تجاوز جنسی، توسط هرکدام از 
دو جنس که مورد تجاوز قرار بگیرند، حمایت و خدمات کمتری دریافت می کنند. نوو 
)۲۰۰۴( بیان می کند که واکنش های اجتماعی به مسئله »زنان به عنوان عامل خشونت 
جنسی« مبتنی بر انکار گسترده زنان به عنوان متجاوزان بالقوه جنسی می باشد که خود 

می تواند ابعاد واقعی این مشکل را پنهان کند.
با توجه به این دالیل، قابل تصور است که این مسئله به مراتب کمتر گزارش شود و 
مورد  در  قانونی  از کدهای  بعضی  است.  اجتماعی  همین سوگیری  آن  احتمالی  علت 
تجاوز جنسی علیه زنانی که مردان را مورد تجاوز قرار می دهند کاربرد ندارند چرا که 
تجاوز جنسی عمومًا به صورت عمل دخول متجاوز تعریف می شود. در سال ۲۰۰۷، پلیس 

آفریقای جنوبی مواردی از تجاوز زنان به مردان جوان را مورد بررسی قرار داد.
یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی که در خطر »تجاوز جنسی« و خشونت های 
در پی آن قرار دارند، کارگران جنسی هستند. نزدیکی فرد بالغ با افراد کم سن وسال و 

کودکان، حتی اگر با رضایت او باشد، تجاوز محسوب می شود.
توسط  معمواًل شامل آمیزش جنسی می شود و  است که  نوعی خشونت جنسی  تجاوز 
فرد یا افرادی به رغم رضایت شخص انجام می شود. این عمل می تواند با اجبار فیزیکی، 
تهدید، سوءاستفاده از مسئولیت یا با فردی که ناتوان یا زیر سن قانونی است رخ دهد 
این عبارت غالبًا در قانون جزایی تعریف می شود. کسی که عمل تجاوز را انجام می دهد 

تحت عنوان متجاوز شناخته می شود.
در سراسر دنیا، رویداد تجاوز که توسط پلیس در سال ۲۰۰۸ گزارش شد از 0/1 به ازای 
100/000 نفر در مصر و 6/91 به ازای 100/000 در لسوتو تا 5/0 به ازای هر 100/000 

در روسیه به عنوان حد وسط متغیر بود.
تجاوز مؤنث، ٪۹  قربانیان  از  دایره آمار قضایی آمریکا )۱۹۹۹( تخمین زد که ٪۹۱ 
مذکر و ۹۹٪ متجاوزین مذکر هستند. معمواًل تجاوز توسط افراد ناشناس از تجاوز توسط 
افرادی که قربانی آن ها را می شناسد کمتر شایع است و چند تحقیق عنوان کرده اند که 
تجاوز مذکر به مذکر و مؤنث به مؤنث در زندان ها بسیار معمول است و احتمال دارد 

که از بقیه موارد کمترین گزارش را داشته باشد.
مختلف  برهه های  نیز  و  دنیا  اقصی نقاط  در  جنسی  تجاوز  برای  گوناگونی  تعاریف 
تاریخی، ارائه شده است. تعریف تجاوز، در بسیاری متون قضایی، آمیزش )مقاربت( 
جنسی یا انواع دیگر روابط جنسی است که بدون رضایت فرد قربانی، از سوی شخص 
متجاوز بر او تحمیل می شود. سازمان ملل، آن را تحت عنوان »مقاربت جنسی بدون 

رضایت«، تعریف می کند.

رضایت مندی
قربانی، مورد توجه  فرد  تجاوز جنسی، عدم رضایت  به  نظرات مربوط  اظهار  تمام  در 
بسیار است. نیازی نیست که رضایت حتمًا بیان شود؛ بلکه می تواند از طریق شکل رابطه 
طرفین یا زمینه شکل گیری آن درک شود؛ اما عدم مخالفت مشخصًا به معنی رضایت 
تجاوز  مرتکب  که  باشد  شخصی  زیاد  اجبار  نتیجه  است  ممکن  رضایت  عدم  نیست. 
می شود، یا نتیجه ناتوانی فرد قربانی در اعالم رضایت خود باشد )مانند زمانی که فرد 
خواب است، یا حالت عادی ندارد )مست( یا ناتوان ذهنی است. قانون هم چنین ممکن 
است رضایت در آمیزش های جنسی افراد زیر سن قانونی که قانونًا می توانند راضی به 
چنین روابطی با افراد بزرگ سال تر از خود باشند را رد می کند. چنین مواردی گاهی 
»تجاوز قانونی« یا »آمیزش جنسی غیرقانونی یا نامشروع« خوانده می شوند. صرف نظر 
از اینکه آیا این روابط همراه با رضایت فرد زیر سن قانونی صورت می گیرد، چنین 
از اعالم رضایت برای سکس  ناتوان  با شخص متجاوز  از نظر قانون در رابطه  افرادی 
هستند. ممکن است باوجودی که فرد در ابتدا رضایت خود را برای سکس اعالم داشته، 
از  پس گرفتن  بعد  این صورت هر عمل جنسی که  در  بگیرد، که  را پس  رضایتش 

رضایت صورت گیرد، تجاوز محسوب می شود.
اجبار که تحت آن قربانی می تواند دچار فشار یا خشونت غیرقابل مقاومت شود یا به 
آن تهدید گردد و می تواند منجر به عدم مقاومت در برابر آمیزش شود، منتهی به فرض 
عدم رضایت می گردد، اجبار می تواند فشار واقعی یا تهدیدی یا خشونت علیه قربانی یا 
کسی نزدیک به قربانی باشد. حتی باج گیری هم می تواند مشمول اجبار شود. سوءاستفاده 
از قدرت می تواند مشمول اجبار باشد. برای مثال در فیلیپین مردی که با زنی »به موجب 
دسیسه و فریب یا سوءاستفاده جدی از قدرت« آمیزش می کند، مرتکب تجاوز شده 
است. محکمه جنایی بین المللی برای رواندا در قضاوت برجسته اش به سال ۱۹۹۸ تعریفی 
از تجاوز را استفاده کرد که در آن از واژه »رضایت« استفاده نشده بود: »تعرض جسمی 

با ماهیت جنسی که به فردی تحت شرایط اکراه آمیز وارد شده است.«
درنتیجه نوعی از تجاوز شریک جنسی، خشونت خانگی و سوءاستفاده جنسی است. از 
منظر تاریخی و هنوز هم در بعضی کشورها رضایت در عقد ازدواج پیش فرض بود و 
درنتیجه تجاوز زوجی را غیرممکن می کرد. با این وجود تجاوز زوجی امروزه توسط 
قراردادهای بین المللی محکوم می شود و به طور روزافزون عملی مجرمانه محسوب می شود. 
در ۲۰۰۶ تخمین زده شد که تجاوز زناشویی می تواند در ۱۰۴ کشور مورد تعقیب قضایی 
قرار گیرد. )در ۴ مورد از این کشورها، تجاوز زناشویی تنها زمانی می تواند مورد تعقیب 
از سال ۲۰۰۶ چند کشور  از هم جدا شده اند و  ازلحاظ قضایی  قرار گیرد که زوجین 
دیگر هم تجاوز زوجی را غیرقانونی کردند. در ایاالت متحده، تجاوز زوجی در ۵۰ ایالت 
ایالتی که آن را غیرقانونی کرد داکوتای جنوبی در ۱۹۷۵ و  اولین  غیرقانونی است. 
آخرین آن کارولینای شمالی در ۱۹۹۳ بود. سایر کشورهای درحال توسعه در سال های 
۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ آن را غیرقانونی کردند. در بسیاری از کشورها، مشخص نیست که آیا 
تجاوز زناشویی تحت قوانین معمول تجاوز تحت پیگرد قرار می گیرد یا نه. با این وجود، 

در نبود قانون تجاوز زوجی احتمال دارد که ممکن باشد که برای آنچه بالفعل تجاوز 
است با توصیف آن به عنوان آزار و اذیت آن را مورد پیگرد قرار داد.

انواع تجاوز
به وضعیتی که در آن رخ می دهند،  توجه  با  معمواًل  دارد که  تجاوز وجود  نوع  چند 
جنسیت یا ویژگی قربانی، و یا جنسیت و ویژگی مجرم طبقه بندی می شود. انواع مختلف 
سوءاستفاده  محارم،  به  تجاوز  جمعی،  دست  تجاوز  آشنا،  توسط  تجاوز  شامل:  تجاوز 
جنسی از کودک، تجاوز در زندان، تجاوز جنگی و تجاوز ازلحاظ قانونی است؛ ولی به 

این موارد محدود نمی شود.
تجاوز خاکستری

تجاوز خاکستری بنابر تعریف شکلی از درگیری جنسی است که »جایی میان رضایت 
نیستند که هر یک دقیقًا  و ممانعت« واقع می شود، زمانی که »هر دو طرف مطمئن 
چه می خواهند« و میزان شیوع گسترده آن نتیجه فقدان آگاهی و درک درست نسبت 
تا ۲۵ سال  افراد ۱۴  بر روی  انگلستان  در  تحقیقی که  بنابر  است.  مفهوم رضایت  به 
انجام شده، تقریبًا یک سوم دانش آموزان واقعًا چیزی در مورد رضایت در کالس های 
درصد  درواقع  نمی گیرند.  یاد  است  اجباری  آن ها  در  شرکت  که  جنسی  توضیحات 
متجاوز  به  نمی توانند  دقیقًا  آن ها  چرا که  می گیرند  قرار  تجاوز  مورد  افراد  از  زیادی 
بفهمانند که از این کار رضایت ندارند، از سوی دیگر اغلب متجاوزان فکر می کنند )یا 
ترجیح می دهند فکر کنند( که فردی که به او تجاوز می کند مخالفتی با این کار ندارد 

و علی رغم ممانعت ظاهری، باطنًا راضی است.
دکتر میشله دکر، استاد دانشگاه جانز هاپکینز در تحلیلی که بر گزارش سازمان ملل 
متحد در مورد تجاوز در شش کشور آسیایی نوشته می گوید: »تجاوز لزومًا این نیست 
که شخصی تفنگ را بر روی شقیقه یک زن بگذارد« گزارش مزبور نشان می دهد مردم 
تمایل دارند رفتارها را با تعریف قانونی تجاوز یعنی داشتن رابطه جنسی با یک زن بدون 
رضایت وی هماهنگ کنند؛ ولی از واژه تجاوز استفاده نکنند. پروفسور دکر می گوید: 
مردم تمایل دارند فکر کنند تجاوزکاری است که شخص دیگری انجام می دهد. نتایج 
تحقیق مزبور که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد نشان می داد درصد باالیی از مردان کشورهای 

آسیایی با انجام شکلی از تجاوز موافقت دارند.
علت ها و انگیزه ها

هیچ نظریه منفردی نیست که به طور قطعی انگیزه های تجاوز را توضیح دهد. انگیزه های 
متجاوزین می تواند چندعاملی باشد و مورد بحث هستند. چند عامل که پیشنهاد شده اند 

شامل: خشم، میل به قدرت، دیگرآزاری، ارضای جنسی و فشارهای تکاملی است.
اثرات:

آثار تجاوز جنسی
امکان  و  شوند  آسیب  دچار  به شدت  اذیت  و  آزار  خاطر  به  می توانند  تجاوز  قربانیان 
دارد که در عملکرد به همان کیفیتی پیش از تجاوز مثاًل به دلیل عدم تمرکز، الگوهای 
باشند.  یا عصبی  تحریکی  است که  ممکن  شوند.  مشکل  دچار  غذا خوردن  و  خواب 
شامل  که  کند  تجربه  را  حاد  استرس  اختالل  قربانی  که  است  عادی  تجاوز،  از  پس 
نشانه هایی مشابه نشانه های اختالل استرس پس از آسیب است مانند عواطف شدید و 
گاهی غیرقابل پیش بینی؛ و ممکن است در مواجهه با خاطرات آن حادثه مشکل داشته 
باشند  ناراحت کننده  این مشکالت می تواند شدید و  از تجاوز،  ماه های پس  باشند. در 
و قربانی را از آشکار کردن تجربه ناخوشایندشان نزد دوستان یا خانواده یا مراجعه به 
پلیس یا درخواست کمک پزشکی باز بدارند. نشانگان دیگر اختالل استرس حاد شامل 

این موارد می شود:
این افراد شدیدًا بی حال و کسل به نظر می رسند.

• زوال شخصیت یا گسستگی )احساس کرختی و بی عالقگی، مانند در بهت یا خواب 
بودن، یا این احساس که دنیا عجیب یا غیرواقعی است(

• دشواری در به خاطر آوردن بخش های مهم تجاوز
• بازبینی تجاوز در افکار، خاطرات، یا کابوس ها

• پرهیز از کارها، مکان ها، افکار یا احساساتی که تجاوز را یادآوری می کنند.
• اضطراب یا افزایش گوش به زنگی )مشکل در خوابیدن، تمرکز و...(

• دوری از زندگی اجتماعی یا محل تجاوز
ادامه دارد...

تجاوز جنسی و پیامدهای مخرب آن
قسمت اولزینب شفیعی


