
روند شایعات

 گزارش مختصر در مورد آبله میمون
انترنیوز در افغانستان - اگست ۲۰۲۲

تا پنجم اگست ۲۰۲۲، هیچ موردی از بیماری آبله میمون در افغانستان به ثبت
نرسیده است. اما سازمان جهانی صحت از شیوع این بیماری در چند کشور دیگر

ابزار نگرانی کرده و وضعیت جهان را اضطراری خوانده است.
 

تا ۵ اگست، آبله میمون به گونه مجموعی در ۸۸ کشور جهان به ثبت رسید است.
در این جمع ۸۱ کشور از جمله کشورهایی است که قبالً در آن ها این بیماری گزارش

 نشده بود. در کل بیش از ۲۸۰۰۰مورد آن تا هنوز به ثبت رسیده که بیشتر آن مربوط به
مناطق اروپایی است. 

«این کثیف ها [سازمان صحی جهان] با واکسین [کووید ۱۹] خود دشمن
انسان ها هستن این خونخوار ها حاال مریضی شادی [آبله میمون] را روی کار

میکنند و بعد واکسینش را به بازار عرضه میکنند و مردم را مجبور می

سازند... به همین قسم ۴ یا ۵ واکسین را بر انسان ها تضریق میکنند که بعد

از ۳ یا ۵ سال اعضای بدن انسان از کار می افتد مثال گرده جگر شش و یا
خون در بدن لخطه میشود و قلب را از کار می اندازد به این سگ ها اعتماد

نکنید...»

 
(۲۸ می ۲۰۲۲، یک مرد، فیسبوک)

«ویروس جدید هم همانند کرونا یک پروژه
امریکایی به نظر می رسد.»

 
(۲۲ می ۲۰۲۲، یک مرد، فیسبوک) 

«کرونا به پایان رسید و حال نوبت [آبله میمون]
است. این همه، نتیجه آزمایش  سالح های

بیولوژیکی است.»

(۲۱ می ۲۰۲۲، یک مرد، فیسبوک) 

چرا این موضوع مهم است؟
واقعات آبله میمون تا هنوز در افغانستان مشاهده نشده است و هر گونه اطالعات نادرست در خصوص این بیماری و سواالت مرتبط

به واکسین آن،  می تواند تاثیرات گسترده منفی و سوء روی سایر عملکردهای صحی داشته باشد. این شایعات بدون شک بی اعتمادی
علیه برنامه های تحت حمایت غرب و اهداف تیم های واکسیناسیون را تقویت نموده و به احتمال قوی در زمینه ایستادگی بیشتر در

برابر کمپاین های واکسین کمک خواهد کرد و احساسات ضد امریکایی را بیشتر خواهد ساخت. 

این شایعات به صورت دوام دار احساسات ضد امریکا و غرب را در میان افغان ها ترویج می کند. البته چنین شایعاتی در زمان

همه گیری ویروس کووید۱۹ به خصوص زمانی که تالش برای تولید واکسین جریان داشت، نیز به مشاهده رسیده است. این احساسات

به صورت کل با این دید همراه بود که قدرت ها و مؤسسات غربی آزمایشگاه های ویروس مانند کووید ۱۹ رابه هدف کاهش جمعیت
جهان به خصوص مسلمانان، بدست آوردن منافع اقتصادی و جنگ بیولوژیکی در برابر رقبای شرقی اش ساخته است. در کل، این

شایعات باعث بی اعتمادی بیشتر میان قدرت های غربی می شود که در تنش های دیرینه جیوپولیتیک و تاریخی ریشه دارد.

با توجه به سطح کنونی نیازمندی های حاد بشردوستانه، آبله میمون  تبدیل به چالش دیگر بشری در شرایط ناپایدار اجتماعی واقتصادی
می شود و این احساس تنها منحصر به افغان ها نیست- معلومات ما در مورد شایعات جهانی و نظارت سایر منابع در ارتباط به

معلومات نادرست نشان دهنده این است که بروز این موارد سلسله ای از توطئه های"بریدن و پس گذاشتن" کووید ۱۹ در سراسر جهان

است.

با توجه به تداوم تردیدها در پیوند به گرفتن واکسین در کشور، از انجام دادن ۶ حمله باالی مراکز مراقبت های صحی در جریان سال
۲۰۲۲ (کشته شدن ۸ تن از کارمندان بخش پولیو و کشته شدن ۸ تن از واکسیناتوران پولیو در سال ۲۰۲۱) گزارش داده شده است. بنابر
این، مهم است که به انگیزه ها یا عوامل پشت پرده این چنین اقدامات خشونت آمیز از سوی جوامع و تحرکات خشونت آمیز در برابر

مراکز مراقبت های صحی توجه شود. ارقام و معلومات اخیر نشان می دهد که حمله به تیم های صحی و مراکز مراقبت های صحی
برخاسته از ریشه دار بودن معلومات نادرست و شایعات غلط درخصوص واکسین پولیو یا فلج اطفال بوده است. یا به عباره دیگر

اتفاقات اخیر به دلیل همین نگرانی های کلیدی و بی اعتمادی عمیق شکل گرفته است. 

*شایعات کاربران افغان در شبکه های اجتماعی

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-the-press-conference-following-IHR-emergency-committee-regarding-the-multi--country-outbreak-of-monkeypox--23-july-2022
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html
https://www.isdglobal.org/digital_dispatches/the-covid-19-cut-and-paste-conspiracies-plague-monkeypox-discourse/
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-health-cluster-bulletin-june-2022
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-health-cluster-bulletin-june-2022


آبله میمون عمدتاً در مرکز و غرب آفریقا، اغلب در مجاورت جنگل های بارانی –استوایی به وجود می آید و به طور روزافزون در مناطق
شهری ظاهر می شود. طیفی از جونده گان و میمون ها میزبان این ویروس هستند، اما منبع بیماری مشخص نشده است.

 
گسترش بی سابقه ویروس در کشور هایی که قبال در آن وجود نداشت و گسترش سریع بیماری با روش های جدید انتقال، باعث گردید که

در امر تقویت نظارت، تصمیم اتخاذ گردد. 
 

ویروس آبله میمون، نه محصول کدام البراتور است و نه هم برای از بین بردن و یا کاهش نفوس ساخته شده است؛ بلکه این ویروس از

قبل در مناطق بومی وجود داشت و به کشورهای دیگر منتقل شده است. به همین خاطر این زنگ خطر برای کنترول و جلوگیری از

آسیب های غیر ضروری به صدا در آمده است. طور ی که خانم فاطمه توخم افشان، ژنیتیک شناس توضیح داده است، می توان از طریق یک

سلسله مطالعات پی هم ژنیتیکی منشأ ویروس را دریافت. مطالعاتی که تا اکنون در راستای دریافت منشأ اصلی آبله میمون عمدتاً در

حال گردش در غرب آفریقا، انجام شده است: "به ما بیان می کند که این ویروس چیز ساخته شده نیست".

حقایق: شیوع آبله میمون

اعراض وعالیم آبله میمون شامل تب، سردردی شدید، درد عضالت، عقدات لنفاوی، کمردردی و کاهش انرژی است. جوش های

پوستی معموالً در مدت ۱ تا ۳ روز پس از ظهور تب، شروع می شود. (سازمان صحی جهان)

 
فرد مصاب از زمان آغاز عالیم تا التیام دانه ها و تشکیل الیه های تازه پوست، انتقال دهنده بیماری به دیگران است. این بیماری از ۲ تا

۴ هفته دوام می کند. (مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها)

دو دوز واکسین برای محافظت از آبله میمون و مرض آبله (چیچک) برای مردم در سال ۲۰۱۹ تایید شده است. در حالی که دسترسی به آن
محدود است.  این واکسین ها به نام Imvamune در کانادا، Imvanex در انگلستان و اروپا و Jynneos در ایاالت متحده امریکا شناخته

می شوند و توسط کمپنی دنمارکی Bavarian Nordic ساخته شده است.

 
این واکسین اکنون به تعقیب واکسیناسیون مسما به حلقه، در کشورهایی که بیشترین واقعات را دارند، تزریق می شود. این شیوه

ایمن سازی واکسین، برای آن عده از افرادی است که در معرض خطر ویروس قرار دارند و یا آلوده شده  اند. این شیوه برخالف

واکسیناسیون جمعی، فقط گروه های خاصی را که در خطر بیشتر قبل و بعد از مصابیت قرار دارند، در بر می گیرد. 

 
از آنجایی که تاکنون هیچ موردی از آبله میمون در افغانستان به مشاهده نرسیده است، بنابراین هیچ برنامه ی برای تطبیق واکسین در

کشور وجود ندارد. اکنون تالش های زیادی برای جلوگیری از گسترش ویروس از کشورها و گروه هایی که دارای واقعات بیشتر اند، صورت

می گیرد. در عین حال اقدامات پیش گیرانه و تقویت نظارت بر بیماری در بقیه کشورها روی دست گرفته شده است.

 
برخالف استراتیژی واکسیناسیون آبله میمون، کووید ۱۹ نیاز به واکسیناسیون جمعی برای کاهش مرگ و میر و پیشرفت بیماری شدید

و هم چنان کاهش ازدحام بر سیستم صحی را دارد. با توجه به چالش های سیستم صحی در افغانستان، واکسیناسیون به ویژه برای
گروه های در معرض خطر (بزرگساالن، افرادی که با بیماری های مزمن زنده گی می کنند) اهمیت دارد.

حقایق: اعراض و عالیم

حقایق: واکسین آبله میمون

آبله میمون

انتقال می یابد
از طریق تماس با

سطح آلودهحیوان مبتالفرد مبتال

حقایق: شیوۀ انتقال

تماس نزدیک با افراد یا حیوان آلوده مهم ترین عامل انتقال ویروس آبله میمون به شخص دیگر شمرده می شود. اعضای خانواده و یا

افرادی که با مبتالیان در تماس بوده، در معرض خطر ابتال به این بیماری و یا ویروس قرار دارند. به طور مثال، کارکنان صحی به دلیل

فعالیت های روزمره خود در معرض خطر بیشتر قرار دارند.

 
هنگام تماس نزدیک با حیوانات ملوس (انتقال حیوان به انسان) یا تماس نزدیک با فرد میزبان ویروس (انتقال از انسان به انسان)

صورت می گیرد.

ویروس آبله میمون از طریق تماس با خون، مایعات بدن، قطرات تنفسی و مواد آلوده و منتن مانند بستر، از یک فرد به فرد دیگر

منتقل می شود. (سازمان صحی جهان)
 

هم چنان ممکن است که مردم از خراشیدن یا نیش زدن حیوانات آلوده، تهیه یا خوردن گوشت و یا هم استفاده از محصوالت

حیوانی آلوده، به این مرض مصاب شوند. 
 

خانم حامله می تواند ویروس را از طریق پالسنتا (Placenta) به جنین خود انتقال  دهد.

در شیوع کنونی، واقعات بیشتر در جوامع همجنس گرا، دو جنسیتی و یا رابطه جنسی مردان با مردان، شناسایی و دیده شده است. اما
با آن هم به این نکته باید توجه کرد که تماس با افراد آلوده خطر عفونت بیشتر را در پی دارد. 

https://www.bbc.co.uk/news/health-61580089
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODKcV-TE6Sk24wafhXg4RcPjd6rs5sMfGi8ZHsCYHDQNgcLPzDvqBthoC0-UQAvD_BwE
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/transmission.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODKcV-TE6Sk24wafhXg4RcPjd6rs5sMfGi8ZHsCYHDQNgcLPzDvqBthoC0-UQAvD_BwE
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODKcV-TE6Sk24wafhXg4RcPjd6rs5sMfGi8ZHsCYHDQNgcLPzDvqBthoC0-UQAvD_BwE
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODKcV-TE6Sk24wafhXg4RcPjd6rs5sMfGi8ZHsCYHDQNgcLPzDvqBthoC0-UQAvD_BwE
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODKcV-TE6Sk24wafhXg4RcPjd6rs5sMfGi8ZHsCYHDQNgcLPzDvqBthoC0-UQAvD_BwE
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox?gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODKcV-TE6Sk24wafhXg4RcPjd6rs5sMfGi8ZHsCYHDQNgcLPzDvqBthoC0-UQAvD_BwE


نهادهای بشردوستانه چه کاری کرده می توانند؟

ارتباطات خود را واقع بینانه نگه دارید و با جوامع در مورد هر نوع مسایل روزمره و مرتبط با شرایط و زمینه آن ها بحث نموده و از

هشدارهای غیر ضروری اجتناب کنید. آبله میمون در هر جا تیتر خبرها را تشکیل می دهد - اما این ویروس تا هنوز در افغانستان وجود

ندارد (یا تا هنوز شناسایی نشده است). در مورد شیوع این ویروس در سطح کشورها و چگونگی روند نظارت از آن، خطرات ناشی از آن،

این که در کجا اتفاق می افتد و چرا روند نظارت از آن مهم است، بحث و تبادل نظر کنید.  چون بیماری در سطح جهان و در داخل کشور

تان در حال تکامل است.

 
برای اعراض و عالیم بیشتر واقعات آبله میمون آماده شوید و با آن توجه داشته باشید. در مورد عالیم آبله میمون و روش های انتقال به

گروه هایی که در معرض خطر بیشتر هستند، اطالع دهید و آن ها را برای هر رویداد احتمالی آینده در داخل کشور آماده سازید. عالوه
براین، به سایر اولویت های صحی آن ها نیز توجه کنید. ارتباطات را با در نظرداشت عالیم ممکن بیماری در همجنس گرایان، دو

جنس گرا ها یا مردانی که با مردان رابطه جنسی دارند و نقشی را که عالیم بیماری برای شناسایی واقعات و توقف شیوع آن ایفا کرده

می تواند، طراحی کنید.

 
در مورد تفاوت میان شیوه های واکسیناسیون کووید-۱۹ و آبله میمون- و ارتباط آن- با عموم مردم بحث و تبادل نظر کنید. برای جوامع
مهم است تا بدانند که چرا، چه کسی و چه گونه باید دوزهای مختلف را بگیرند. در حالی که واکسیناسیون جمعی برای مقابله با بیماری

همه گیر کووید ۱۹ جهت کاهش خطر مرگ و میر و شدت بیماری برای جمعیت گسترده نیاز است. در مقابل شیوع آبله میمون قابل

کنترول بوده و فقط افرادی واکسین می شوند که در معرض خطر مستقیم باشند. درک این موضوع در کاهش اضطراب جوامع برای

دریافت واکسین دیگر برای بیمارانی کمک می کند که قبالً هرگز در مورد آن نشنیده بودند.

 
افراد داخلی را در نظر گیرید. تمام معلومات و ارتباطات مربوط به صحت باید از منابع مورد اعتماد جامعه به شمول متنفذین دینی،

بزرگان قومی و داکتران افغان ارائه گردد. آن ها می توانند در راستای تعبیر و تفسیر راهنمایی های پیچیده شیوع آبله میمون، کووید ۱۹ و

سایر امراض کمک کنند و آن را به معلوماتی تبدیل نمایند که با شرایط و زمینه های مردم مطابقت داشته باشند.
 

برای معلومات بیشتر به این لینک انترنیوز خوب است که بدانیم- بستۀ صحی در مورد آبله میمون برای

https://healthjournalism.internews.org/wp- :خبرنگاران- مراجعه نمائید

content/uploads/sites/2/2022/07/Internews-One-Health-Toolkit-Monkeypox-1.pdf

ارتباط و تماس سازمان صحی جهان با جامعه در مورد خطر شیوع بیماری آبله میمون: رهنمایی موقت،

 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MPX-RCCE-2022.1:۲۰۲۲ ،۲۴ جون

شما از سایر منابع

رهنمای ارتباطات در

مورد آبله میمون و
کووید ۱۹ نیز استفاده

کرده می توانید.

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.

 
شایعات درج شده در این گزارش کوتاه، توسط بخش دری، پشتو و انگلیسی انترنیوز از رسانه های اجتماعی عمومی و خصوصی جمع آوری شده است.

 

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.
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