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دسته بندی گرایش های شایعات کووید-۱۹ و واکسین کووید-۱۹

ریشه در اعتماد

پروژه ریشه در اعتماد (Rooted in Trust) از سوی دفتر کمک های بشردوستانه ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا به منظور حمایت از سازمان های
بشری و صحت عمومی جهت مبارزه با پخش شایعات در مورد کووید-۱۹ تمویل و از سوی انترنیوز تطبیق می  شود. هدف از جمع آوری نظریات مردم در جامعه،

کمک به نهادهای بشری و صحی است تا فعالیت های اطالع رسانی و آگاهی از خطرات را بر اساس دیدگاه مردم عیار ساخته و بر مبنای نیازمندی های جامعه به

نشر برسانند.انترنیوز، با رسانه های محلی، شبکه های اطالع رسانی و گروه  کاری ارتباطات خطر و مشارکت جامعه (RCCE SWG) ، همکاری می کند.

موارد برجستهء این خبرنامه توسط انترنیوز به زبان های دری، پشتو و انگلیسی، از طریق رسانه های اجتماعی،
همگانی و خصوصی در ماه جنوری ۲۰۲۲ جمع آوری شده است. انترنیوز در مجموع ۱۲۹ مورد شایعه را از فیسبوک،

تویتر، تیک تاک و یوتیوب شناسایی کرده است.
 

تجزیه و تحلیل شایعات مبتنی بر ارزیابی موضوعاتی است که بیشتر در رسانه ها بحث برانگیز بوده و در شبکه های

اجتماعی نیز دست به دست شده و تأثیر بالقوه بر افکار عمومی دارد. در این شماره ما به شایعات مرتبط به

واکسین های کووید-۱۹ تمرکز می کنیم، زیرا آمار موارد کووید-۱۹ در افغانستان در جنوری ۲۰۲۲ در حال افزایش بود و

کمپاین های واکسین نیز افزایش یافت. هم چنان شایعات مربوط به صحت و نظام صحی را جمع آوری کرده ایم که در

اطالعیه های آینده نمونه هایی از آن را درج خواهیم کرد.

 



۱۷۳۰۴۷ 
موارد

۴۲۳۱۹۸۴
دو دوز مکمل

۴۹۰۷۰۵۸
یک دوز

وضعیت کووید-۱۹ در افغانستان

فبروری ۲۰۲۲ * 

اطالعات مربوط به موارد کووید-۱۹ 

رسانه های ملی گزارش داد که حداقل ۲۱ مرکز از ۳۶ مرکز مراقبت

کووید-۱۹ در شش ماه گذشته در سراسر کشور به دلیل مشکالت

مالی بسته شده است.

 
موارد تأیید شده در جنوری ۲۰۲۲ با افزایش ۱۷۰ درصدی، در

هفته های سوم و چهارم با میزان هشدار دهنده ای افزایش یافت.
 

واحد ملی(EPI) با نشر اعالمیه ها از طریق فیس بوک، تهدیدات ناشی

از کووید-۱۹ را برای تمام مردم ابالغ کرده و از دسترس بودن
واکسین ها برای افراد باالی ۱۸ سال، در تمام ۳۴ والیت کشور

خبرداد.
 

سکتور صحت افغانستان از سازمان صحی جهان خواست که در
زمینه دست رسی به کیت های آزمایشی افغانستان را حمایت کند.

 
*مجموع ارقام الی ۲۵ فبروری ۲۰۲۲ .

اخبار، رویدادها و اطالعیه هایی تاثیرگذار بر گفتمان آنالین

در جنوری

۲

۱

۳

۴

در ماه جنوری، مباحث اساسی که در رسانه های اجتماعی در افغانستان جریان
یافته بود، در برگیرنده نگرانی ها در مورد عوارض جانبی احتمالی واکسین های
کووید-۱۹ بود. به ویژه، اطالعات دست داشته ما نشان دهنده افزایش بحث ها

در مورد اینکه آیا واکسین ها ممکن است باعث ناباروری شوند، بودند.
این شایعات در هر چهار شاخص تحت نظارت، به ویژه از طریق گروه ها و

صفحات فیسبوک که منبع غنی از اطالعات نادرست استند، پخش شد. این

شایعات جدید نبوده و در بسیاری از زمینه های دیگر در سراسر جهان منتشر

شده است؛ حتا قبل از آنکه واکسین های کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۱ تایید شوند. در

حالی که در افغانستان براساس تئوری توطئه شایعات زیادی وجود دارد، اما در

غرب از این واکسین عمال استفاده می شود. چنین شایعاتی می تواند ابزار

پنهانی برای کنترول جمعیت در کشورهای مسلمان باشد، هرچند چنین

شایعات در کشورهای دارای دیگر ادیان نیز برجسته است.

در افغانستان، گاهی این شایعات با ترس از زامبی ها و دیگر پدیده های ماوراء
طبیعی در ارتباط بوده است. زامبی ها در میان جمعیت جوان تر که از فلم ها و

بازی های ویدیویی لذت می برند، به خوبی شناخته شده اند.

واکسین کووید-۱۹ 
و باروری

در عقب این شایعات چیست؟
آن همه درباره کرونا و واکسین کرونا و

تغییر DNA و تبدیل مردم به زامبی و

کشتار میلیاردی مردم مطلب و مدارک

و اسناد فرستاده ام اما بعضی ها هنوز
میپرسند آیا واکسین بزنیم یا نه؟ در

پاسخ هرکسی که یک دوز یا صد دوز

واکسین بزند، واکسن از هر شرکت یا هر

کشوری که باشد هیچ فرقی نمیکند،

همگی به مرگ وحشتناک منجر خواهد

شد...

به زبان دری در صفحات
فیسبوک پخش شده است.

۱
شایعات

اگر می خواهید عقیم
نشوید، به مرگ وحشتناک

دچار نشوید و نسل تان بی

عیب باشد، واکسین کرونا

نزنید.



چرا تأثیرگذار است؟

پیشنهادات

این شایعات به شدت با حساسیت های فرهنگی و اعتقادات مذهبی مردم در

افغانستان ارتباط دارد. زنانی که نمی توانند باردار شوند با شرمنده گی شدید

در جامعه مواجه می شوند. در برخی از مناطق افغانستان، زنان نابارور از
خانواده اخراج می شوند، آنها از ارث محروم می شوند، یا اینکه به والدین خود

بازگردانده می شوند، خالصه اینکه آنان در انزوا قرار گرفته و یا ازدواج شان

فسخ می شود.

شایعات قدرت منحصر به فردی دارد، زیرا با ترس، عدم اطمینان و تعصب

ریشه دار ما بازی می کند. همچنان ما را تحریک می کند که قبل از فکر کردن،

وارد عمل شویم. مطالعات نشان داده اند که وقتی شایعه ای واکنش عاطفی
شدیدی مانند انزجار، ترس یا عصبانیت ایجاد می کند، انسان ها نه تنها

اطالعات غلط را باور می کنند، بلکه به طور فعال اطالعات نادرست را منتشر

می کنند.

دالیل دیگری که چرا شایعات به طور خاص رایج شده است، ممکن است در

بین گروه های آسیب پذیر متفاوت باشد و این مستلزم بررسی بیشتر برای

طراحی تعامل مؤثر و هدفمند در مورد این موضوع است.

کارکنان نهادهای خیریه و صحی باید با همکاری رهبران جامعه و بزرگان مذهبی برای باالبردن سطح آگاهی مردم در مورد مزایا و

خطرات واکسین های کووید-۱۹ پیش بروند. در جامعه سنتی افغانستان رهبران مذهبی و بزرگان جامعه نقش حیاتی در تصمیم گیری

مردم دارند.
برای باال بردن سطح آگاهی مردم در مورد خطر ابتال به کووید- 19، باید زمینه گفت وگو با زنان باردار و ارائه مشوره های صحی برای

آنان فراهم گردد تا آنان بتوانند در فضای آزاد نگرانی های شان را در مورد واکسین ها بیان کرده و اطالعات دقیق و محلی را شریک

سازند. سازمان های با نفوذ زنان نیز می توانند در زمینه واکسین ها و مسأله باروری برای زنان معلومات موثر ارائه دهند.

حمایت از سازمان های رسانه ای برای انتشار اطالعات در مورد تأثیرات مثبت واکسین کووید- 19، از طریق شبکه های رسانه های

سنتی و دیجیتل. به اشتراک گذاری داستان های زنانی که واکسین شده اند و هیچ تاثیر نامطلوبی بر باروری شان نداشته ، می تواند

اعتماد به نفس را در میان مردم افزایش دهد. تالش گردد در برنامه های اجتماعی و عمومی زمینه گفت وگوی مستقیم بین مردم و

متخصصان صحی فراهم گردد تا آنان به گونه واضح به سؤاالت و نگرانی های مردم پاسخ ارائه دهند.

از کارکنان صحی در جامعه حمایت صورت گیرد تا فعالیت های مشارکتی در مورد واکسین ها را در جوامع محلی خود رهبری کنند.
بر اساس معلومات محیط زیستی انترنیوز، در سال ۲۰۲۱،(CHW ) تا حد زیادی به عنوان ارائه دهنده اطالعات مربوط به صحت،

مورد اعتماد قرار داشت (جزییات بیشتر از مقامات صحت عامه یا سازمان های غیر دولتی بین المللی).

محتویات قابل استفاده دیگر:

Does the COVID-19 Vaccine 
Affect Fertility?

COVID-19 vaccines do not 
cause infertility

The spike protein from 
COVID-19 virus or vaccine 
doesn’t cause infertility

COVID-19 Vaccine Hesitancy: 
12 Things You Need to Know

COVID-19 vaccines for 
people who would like to 
have a baby

واقعیت ها

چرا مهم است؟

هیچ مدرک علمی مبنی بر تداخل

واکسین ها با باروری، چه در مردان و چه

در زنان، وجود ندارد. واکسین ها پاسخ
ایمنی را در برابر پروتئین یا آنتی ژن آن

ویروس تحریک می کنند. در مورد کووید،

واکسن ها پاسخ آنتی بادی و پاسخ ایمنی

SARS-CoV-2 سلولی را در برابر ویروس

(WHO)   .تحریک می کنند

واکسن های کووید-۱۹ ایمن هستند و به شما کمک

می کنند خود را در برابر ابتال به بیماری شدید و مرگبار از

اثر کووید-۱۹ محافظت کنید(WHO). هرچند پس از
تزریق واکسین، افراد عوارض جانبی خفیف تا متوسط   

را در چند روز اول واکسین شدن گزارش کرده اند، اما
تمام افراد عوارض جانبی را تجربه نمی کنند. عوارض

جانبی معمول شامل درد در محل تزریق، تب، سردرد،

(WHO)  .درد عضالنی، لرزه و اسهال است

"واکسین های ناقل کووید-۱۹از نسخه اصالح
شده ویروس های مختلف (ویروس ناقل) برای

ارائه دستورالعمل های مهم به سلول های ما
استفاده می کنند... واکسین های ناقل ویروس

کووید-۱۹ مانند [واکسین هایی که در افغانستان

ارائه می شوند] نمی توانند ویروسی را به کسی
انتقال بدهند که باعث کووید-۱۹ یا سایر

ویروس ها  شود... آنها به هیچ وجه روی DNA ما

تأثیر نمی گذارند یا با آن تعامل نمی کنند...
پروتین سنگین مدت زیادی در بدن دوام

(CDC) ".نمی آورد

شایعات می تواند مردم، به ویژه زنان را به اجتناب از واکسیناسیون تشویق کند. زنان در افغانستان در حال

حاضر در زمینه دسترسی به مراقبت های صحی با موانع قابل توجهی روبرو هستند و این شایعات ممکن

است اعتماد به متخصصان مراقبت های صحی را بیشتر کاهش دهد.

 زنانی که باردار هستند یا اخیراً باردار بوده اند در معرض خطر ابتال به بیماری شدید کووید-۱۹ می باشند.
بیماری شدید به این معنی که ممکن است جریان تنفس فرد دچار مشکل شود و نیاز به بستری شدنش در

شفاخانه، مراقبت های ویژه یا نصب دستگاه تنفس مصنوعی گردد.

این شایعات ممکن است به طور کلی افراد را از واکسین زدن منصرف کند. این خطر ابتال به بیماری شدید

ویا مرگ و سرایت به اعضای آسیب پذیر جامعه را افزایش می دهد.
هنگامی که بسیاری از افراد واکسین نشده باقی بمانند، ممکن است انواع بیشتری از ویروس کوید-19

پدیدار شوند.

زنان باردار بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری

شدید کووید-۱۹ قرار دارند. توصیه برای زنان این

است که آنان به منظور محافظت از خود و

نوزادان شان حتا در دوران بارداری، در هر جایی

که واکسین در دسترس شان قرار بگیرد، آن را
دریافت کنند. (آژانس امنیت صحت بریتانیا)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11761305
https://www.muhealth.org/our-stories/does-covid-19-vaccine-affect-fertility-heres-what-experts-say
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220120135142.htm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34095871/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34095871/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34095871/
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-41---vaccines-pregnancy-menstruation-lactation-and-fertility
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/viralvector.html
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding/covid-19-vaccination-a-guide-for-women-of-childbearing-age-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding


قبل از مصرف واکسین

کووید-۱۹، حالم خوب بود. من

حتا با دو نفر که به
کووید-۱۹مبتال شده بودند،

مالقات کردم. اما اکنون پس از

دریافت واکسین، من به

کووید-۱۹مبتال شده ام.

در اطالعات تجزیه و تحلیل  شده، ما روندی را تشخیص دادیم که استفاده کننده گان رسانه های اجتماعی یا
اثربخشی واکسین را زیر سوال می برند یا این که شک دارند که آیا خود واکسین باعث مبتال شدن آنها بوده

است یا خیر. این نوع شایعات ۲۸ درصد از کل شایعات ماه را به خود اختصاص داده است. این اظهارات

پس از به اشتراک گذاشتن افراد با نفوذ، مانند پستی از خواننده سرشناس پشتو، میرخان مقری، پسر عبدهللا

مقری، شاعر و خواننده مشهور افغان، که در همین رابطه اظهار نظر کرده بود، بیشتر تقویت شده است. با

توجه به هواداران این خواننده که بیش از ۹۹۰۰۰ نفراند و بیش از ۱۰۰۰ تعامالت با این پست، این نظر یکی از ۵۸

موردی است که قابلیت جذب مخاطبان زیادی را دارد.

 
در حال حاضر بی اعتمادی قابل توجهی نسبت به واکسین های کووید-۱۹ در افغانستان وجود دارد و تکرار

چنین اظهارات براساس تجربه شخصی از سوی افراد مطرح رسانه ای، خطر کاهش بیشتر اعتماد را به همراه

دارد.

اثربخشی واکسین
کووید-۱۹

۲

در عقب این شایعه چیست؟

شایعه

به زبان پشتو در صفحات
فیسبوک پخش شده است.

هیچ یک از واکسین های کووید- ۱۹ که

در حال حاضر تأیید شده اند حاوی
ویروس زنده ای نیستند که باعث ابتال

به کووید- ۱۹ شوند. به این معنا که
واکسین ها نمی توانند ویروس را به

شما انتقال بدهند یا باعث گردند که

شما به دیگران آن را انتقال دهید.

(گروه واکسین آکسفورد)

بروز برخی از عالئم خفیف پس از دریافت
واکسین عادی است و نشانه ای از

کارآمدی واکسین دارد که سیستم دفاعی

بدن شما به این اساس پاسخ می دهد. در

هر حال، به یاد داشته باشید که نداشتن
عالئم به این معنا نیست که واکسین کار

(WHO)  .نمی کند

هیچ واکسین موجود برای کووید-۱۹ محافظت ٪100

در برابر ابتال به کووید-۱۹ را فراهم نمی کند. این بدان
معناست که شما حتا پس از گرفتن تمام دوزهای

توصیه شده، هم چنان می توانید مبتال باشید. با این

حال، واکسین ها به طور قابل توجهی از شما

محافظت می کند تا از ابتالی شدید، بستری شدن در

شفاخانه یا مرگ ازاثر کووید- 19 نجات یابید. اگر یک

فرد کامالً واکسین شده باشد، اما بازهم به کووید- 19
مبتال شود، احتمال دارد که عالئم خفیف تری را تجربه

(WHO)  .کند

واکسین های کووید- ۱۹ فوراً کار نمی کنند، زیرا

بدن به مدت زمانی نیاز دارد تا در برابر ویروسی

SARS-) که باعث کووید- ۱۹ می شود، ایمنی
CoV-2) ایجاد کند. بنابراین، اگر واکسین ها

زمان کافی برای ایجاد محافظت در بدن

نداشته باشند، ممکن است فرد درست قبل یا

بالفاصله پس از دریافت واکسین به کووید-۱۹

 (WHO)  .مبتال شود

شایعات مرتبط با این بخشی از اطالعات، بیشتر باعث از بین رفتن اعتماد یا اطمینان نسبت به

واکسین های کووید-۱۹ می شود.

این اطالعیه ممکن است ُمهری بر شایعاتی بزند که می گویند واکسین ها باعث آلوده شدن به ویروس

می شوند و عوارض جدی دارند.

 

واقعیت ها

چرا مهم است؟

https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines


چرا تأثیرگذار
است؟

این بیانیه، نظری علیه پست خواننده

سرشناس و بانفوذ پشتو بود که در آن

طرفداران را به واکسین شدن تشویق کرده

بود. این نظر ممکن است بر باور طرفداران و
دنبال کننده گان او تأثیر منفی بگذارد و سپس

در جامعه بیشتر گسترش یابد. این تصور
نادرست نیز تاثیرات ویژه دارد، زیرا عنصری

از حقیقت را در خود دارد. افراد واکسین
شده در واقع هنوزهم می توانند به کووید-۱۹

مبتال شوند و ممکن است برای جامعه

منطقی به نظر برسد که کارایی واکسین را زیر

سوال ببرند، یا پیشنهاد کنند که واکسین خود

منبع ویروس بوده است.

پیشنهادات
فعالیت های ارتباطی و تعامل با جامعه باید فراتر از ترویج واکسین باشد و به سؤاالت جامعه در مورد

نحوه عملکرد این واکسین ها، میزان قابل اعتماد بودن، اثربخشی و موثریت آن پاسخ فراتر از کاهش

اعتماد داشته باشد. این به نفع کمپین های واکسیناسیون کنونی است و به مردم کمک می کند تا

بفهمند که چرا ممکن است در آینده آنها باید دوباره واکسین شوند.

با هنرمندان تأثیرگذار تعامل صورت گیرد تا آنان به نقش واکسین ها و اقدامات پیشگیرانه کوید – ۱۹
توجه کرده و آنها نیز برای ایفای نقش مثبت و آموزنده در پاسخ به سالمت عمومی آماده همکاری

شوند.

اثرات واکسین های کوید-۱۹ را در رابطه به کاهش بخشی ویروس و ارتباط آن با سایر واکسین ها و

درمان های صحی که ممکن است مردم آشنایی قبلی با آنها نداشته باشند، توضیح دهید. استفاده از

مقایسه های آشنا برای توضیح مسائل پیچیده صحی و علمی می تواند این موضوعات را برای افرادی با

سطوح مختلف دانش صحی قابل دسترس تر کند.

دالیل مردم برای بی اعتمادی به واکسین می تواند متفاوت باشد: از کمپاین های ارتباطی مشابه

خودداری کنید و کانال های باز ایجاد کنید که افراد بتوانند از طریق آن سواالت و نگرانی های خود را در

مورد واکسین مطرح کنند و به نگرانی های فردی شان رسیدگی شود.
 

ما از نظرات شما در مورد این نشریه
خوشحال خواهیم شد. همچنین برای

همکاری و اشتراک گذاری اطالعات به

لیست ایمیل های ما بپیوندید. لطفاً با

میر روح هللا سادات، هماهنگ کننده
ارشد برنامه اینترنیوز، به ایمیل آدرس

msadat@internews.org تماس
بگیرید.

 پروژه ریشه در اعتماد (Rooted in Trust) به حمایت سخاوتمندانه دفتر کمک های بشردوستانه ادارۀ انکشاف بین المللی
ایاالت متحده امریکا به جمع آوری، تجزیه و تحلیل و پاسخ به شایعات در ۱۰ کشور می پردازد. ما برای مبارزه با شایعات و

اطالعات نادرست در بحران  کووید- ۱۹ به حمایت از روزنامه نگاران، ارتباطات بشردوستانه با استفاده از ابزارهای مورد نیاز و

به زبان هایی که آنان ترجیح می دهند، تمرکز می کنیم.


