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تاثیرات سمی اضطراب «ستریس» بر کودکان
جدا شده از والد ین
Toxic Effects of stress on children separated from
parents

این نوع ضربه ویا تروما بدن را درهم می شکند وباعث احساسات ترس
ووحشت وبی نظمی میشود
This kind of trauma overwhelms the body it causes
feeling of terror and helplessness

وزارت امنیت داخلی اخیر ًا تا یید کرد که از ماه اپریل تا ماه می سال جا ری نزدیک به «»8666
کودک ازخا نواده های خود توسط پولیس گشت «گزمه» مرزی ایاالت متحده امریکا جدا شده اند .

چنین گفته شده است که شما همیشه میتوانید امریکایی ها را به انجام کارهای نیک
ودرست راهنمایی کنید ویا آنها را برسا نید .بعد از آنکه آنها درانجا م آن کا رها تالش

خودرا بخرچ داده اند .
ما نمیتوانیم درموردچیزی بهتر درسیا ست داخلی دولت ترومپ بیا ند یشیم ویا چیزی
بهتری را نمیتوانیم در سیا ست دولت او سراغ نما یم که یکی از این چیزی بهتر که
نمیتوانم در سیاست دولت او مالحظه کنیم هما نا جداکردن کودکان ازمادران وپدران آنها
که میخواهند بطورغیر قانونی درتالش ورود به امریکا بگونه غیرمجاز به نسبت فرار
از خشونت درجستجوی پناه جویی اند تا جایکه آنها تصور نمیکنند که بشکل غیر مجا ز
درخواست پناهند گی میدهند که ایشا ن را از اطفال شا ن جدا میسا زند.
فرزندان آنها که ازجمله نوزادان ویا کودکان نو پاهستند بر ورق ویا سند ورودی آنها
به این عبارت«کودکان بیگا نه همراه با همسا یه » زده میشود«عبارت که درنظر گرفته
شده است وآنهم برای کودکان اعمال میشود که آنها تا هنوز نمیتوانند راه بروند» چسپ
زده وتحت بازداشت توسط اداره اسکان مجدد پناهندگان قرار میگیرند .
سپس این فرزندان وکودکان آنها را بخاطر زندگی شان با افراد که آنها را نمی شناسند
همراه میسازند که این اطفال با هزارها میل از والدین خود دورتر زندگی میکنند ووالدین
این کودکان نمیدانند که سرنوشت آینده فرزندان شان چه خواهد شد؟ درحالیکه قب ً
ال اکثر
کودکان را اجازه میدادند که تا خروج والد ین شان از امریکا با والدین خود یکجا در یک
خانه زندگی کنند .
دادستان کل امریکا جیف سیسن ( )Jeff Sessionsاظها ر داشت که این سیا ست
عمدی است وبخا طر طراحی شده ا ست که از مرز تردد و یا عبور صورت نگیرد ؛
اگرچه تعداد کل خانواده ها یی که تحت تاثیر این رفتارغیراخالقی قرار گرفته اند معلوم
نیست ولی وزارت امنیت داخلی اخیر ًا تایید کرد که از ماه اپریل تا ماه می سال جاری
( )0222کودک از خانواده های خود توسط ما موران گشت «گزمه» ا یاالت متحده
امریکا جدا ساخته شده اند وما بعنوان یک کشور به سطح بسیا ر پا ین به این مرد ما ن
خسته که تما یل به ورود بخا طر آزادی دارند عطف توجه نموده ایم .
ما با ید دراین بحران انسا نی آواز خود را بشنویم  :بسیا ری از این
خانواده ها به نسبت خشونت وضرب وشتم وتروما الزاماً کشورشان را ترک نموده فرار
کرده اند واما دریغا که ما دراینجا حین ورود شا ن ضربه و ترومای مجد د دیگر ی بر
آنها به نسبت جدا ساختن فرزندان شا ن می زنیم که این جد ا یی بویژه بر رشد دماغی
کودکا ن تا ثیرات سوو تخریب کننده دارد – تروما با عوامل تخریش و تنبه اضطراب
ویا سترس معمولی که اطفال در زندگی روزمره عادی خود آنرا تجربه میکنند متفا وت
است این نوع تنبهات ویا تنش های سا لمی اند که کودکا ن آنرا یا د میگیرند ورشد
میکنند.
این تروما از ترومای که توسط بیگانگان با زور وفشار کود کا ن را از والد ین شان

جدا ساخته وآنها را برای مدت طوالنی به بیگانگان دیگر انتقال میدهند که با آن بیگانه
ها زندگی کنند بسیار متفاوت وزجر دهند است چنانچه که دراثر این نوع تروما بدن
طفل صد مه می بیند واین نوع تروما خود باعث احسا سا ت ترس وبی نظمی میشود
یعنی که هورمون ها بگونه ای سیل آسا افراز میشود ودرطفل اضطراب و تشویش را
بار می آورد یعنی که وجود طفل را توفا نی میسازد .باید خاطر نشان ساخت که بد ون
حمایت ومراقبت یک شخص آرام وسالم که فرزندان ویا اطفا ل از او شنا خت داشته
باشند نمیتوان جلو همچو آسیب ها را گرفت آسیب های که درساختا ر عضویت رو به
رشد طفل تغیرات سو را بوجود می آورد وتاثیرات سمی این تشو یش زمینه را برای
بروز امراض گوناگون از جمله قلبی وعایی  ،روحی و روانی وسرانجا م فرا رسیدن
مرگ زود هنگام را مساعد می سا زد .
این تحقیقات علمی پیرامون استرس سمی ما را تشویق می کند تا جنبه های سیستم عدالت
کیفری را دوباره درک کنیم .کودکا ن نبا ید برای مجازات خانواده ها مورد سوء استفاده
قرار گیرند. .
سا زمان های دولتی ،ازجمله اداره خد ما ت سوء استفاده مواد مخدرو خد مات صحت
روحی روانی ( )SAMHSAو مراکز کنترل بیماری ( ،)CDCد ستورالعملهای با لینی
را برای مقابله با استرس سمی باید طراحی کنند.
پرستاران می توانند و باید از این دستورالعمل ها برای جا به جایی این فرهنگ مجازات،
که به صراحت ناسا لم است ،به فرهنگ بشردوستا نه ای که سالمتی را ارتقاء می دهد،
خودرا عیار سا زند .ویا درخود تغییر آورند.
هفته گذشته ،انجمن ملی پرستاران اطفال ،بیانیه ای را علیه سیاست جدا شدن کودکان
از والدین خود که به طور غیرقا نونی به ایاالت متحده وارد شده بود ،صا در کرد .بر
روی پرستاران حساب کنید تا کاری درست انجا م دهید .سازما ن های دیگر نیز ،بویژه
آکادمی کودکان آمریکایی و انجمن بهداشت عمومی آمریکا ،به شدت با سیاست وحشتناک
جدایی فرزندان از والد ین خود مخا لفت کردند.
ما باید در این بحران انسانی آواز خودرا شنیده باشیم .این به این معنا نیست که ما به
آمریکا اعتقاد داریم ،مهاجرانی که به نسبت نیاز وخشونت مجبور به ترک وطن شان شده
وبه اینجا خسته وگرسنه آمده اند ما باید به آنها خوش آمدید گویم ومانند پرستار با آنها
برخورد کنیم ما عصبانی ازکشورخودهستیم که برای ماگفته شده است که ماباید کارهای
درستی را انجام ندهیم آیا این درست است ؟ ما باید درآغاز امر تالش بخرچ دهیم که
این مهاجران رابا فرزندان شان همراه ویک جا نگاه داریم چونکه عالقمندی به اطفا ل

گواراترین سیا ست فدرال میبا شد.
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