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موضوعات شایعات

شایعات در مورد 
 صحت و کووید-۱۹

خبرنامه شایعات برای فعاالن بشردوستانه در   

افغانستان. شماره ۳، جنوری الی سپتمبر ۲۰۲۲

دو پرسش اساسی 

مؤثریت واکسین کووید-۱۹ و عوارض جانبی آ ن: آیا

واکسین های امریکایی مؤثریت کمتر دارند و مضر

هستند؟ (احساسات ضد غربی)

 
وقایه و تداوی کووید-۱۹: آیا استفاده از چرس بیماری

کووید-۱۹ را وقایه و یا تداوی کرده می تواند؟

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 عامه 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
،(RCCE SWG) نیازمندی های جامعه به نشر برسانند.انترنیوز، با رسانه های محلی، شبکه های اطالع رسانی و گروه  کاری ارتباطات خطر و مشارکت جامعه

همکاری می کند.

 
شایعاتی که در این نشریه به آنها پرداخته شده است، نمونه ای از صدها شایعاتی اند که توسط بخش معلوماتی دری، پشتو و انگلیسی انترنیوز از

شبکه های اجتماعی عمومی و خصوصی در جریان ماه های جنوری الی سپتمبر ۲۰۲۲ جمع آوری شده اند. 
 

در این  نشریه ما روی شایعاتی تمرکز می کنیم که در رابطه به مؤثریت واکسین کووید-۱۹ (واکسین های امریکایی) و تداوی یا وقایه کووید-۱۹ دست به دست
می شوند.



واکسین امریکایی؟ یعنی یک ملیون نفر دیگر هم از دنیا میره؟

نصحیت من به کسانی که وضعیت صحی شان خوب تشخیص   

 می شود هیچ گاه پیچکاری کوید نزده را ترزیق نکنند الخصوص
پیچکاری کوید نزده امریکایی را.

ایاالت متحده امریکا یکبار  دیگر می خواهد که در مورد واقعات

کووید-۱۹ شایعه پخش کند تا برای مردم واکسین های نسل کش را

ترزیق کنند.

واکسین کووید-۱۹و همچنان خود این ویروس مانند اسلحه بیولوژیکی

توسط البرتوارهای امریکایی ساخته شده است. در ابتدا ویروس را در

سراسر جهان پخش می کنند و سپس واکسین های خود را می فروشند.

به زبان های دری و پشتو در
صفحات فیسبوک پخش شده

است.

مؤثریت و عوارض جانبی
واکسین کووید-۱۹

۱

آیا واکسین های امریکایی مؤثریت کمتر
دارند و مضر هستند؟

در افغانستان احساسات ضد غربی و امریکایی از دهه های
گذشته وجود دارد. تندروان و بنیادگرایان با پخش اطالعات

نادرست که گویا واکسین ، به ویژه واکسین پولیو دسیسه

غرب است و برای عقیم سازی مردم در کشورهای اسالمی

استفاده می شود، مردم را در مناطق روستایی متأثر ساخته

اند. خانواده ها در مناطق دوردست افغانستان، به ویژه در

والیات جنوبی، باوجود تالش های کارمندان صحی و افراد

تأثیرگذار اجتماعی، همچنان از گرفتن واکسین خودداری

می کنند. آنها تحت تأثیر عمیق اطالعات نادرست و

شایعات دربرگیرندۀ تیوری های توطئه در برابر غرب قرار

گرفته اند. کارمندان واکسین همواره توسط تندروان در
مناطق مختلف افغانستان مورد لت و کوب قرار گرفته و یا

کشته شده اند، که این خود بیانگر مخالفت شدید با

واکسیناسیون است. مخالفت در برابر واکسین پولیو

می تواند تاثیر منفی باالی واکسین های دیگر به شمول

واکسین کووید ۱۹ داشته باشد.

در پس این شایعات
چیست؟

۱۹۷،۳۴۲
موارد

سپتمبر

۲۰۲۲

جنوری

۲۰۲۲

سپتمبر

۲۰۲۲

۳،۸۹۱،۰۶۷

۱۰،۱۷۴،۹۰۹

مکمل واکسین شده

مکمل واکسین شده

وضعیت کووید-۱۹ در افغانستان

سپتمبر ۲۰۲۲ * 

اطالعات مربوط به موارد کووید-۱۹ 

در اواخر ماه اگست، شمار مبتالیان به کووید-۱۹ در مناطق
مختلف افغانستان افزایش یافت. وزارت صحت عامه

افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ را تایید کرد و از مردم

خواست تا توصیه های صحی این وزارت را جدی بگیرند.

 
برخی از داکتران افغان در حالی که نگران شیوع مجدد

ویروس کووید ۱۹ در کشور بودند، از مردم خواستند تا

واکسن کووید ۱۹ را برای جلوگیری از ابتال به این ویروس

استفاده کنند.

 

*مجموع ارقام الی ۱۷ سپتمبر  ۲۰۲۲ 

اخبار، رویدادها و اطالعیه هایی تاثیرگذار بر

گفتمان آنالین

۲

۱

https://historyofvaccines.org/vaccines-101/ethical-issues-and-vaccines/cultural-perspectives-vaccination
https://www.unicef.org/afghanistan/polio-eradication
https://www.opindia.com/2020/04/islamic-muslim-opposition-polio-vaccine-all-you-need-to-know/


چرا تأثیرگذار است؟

پیشنهادات

اکثریت مردم افغانستان در قریه جات زندگی می کنند و آنها به آنچه

رهبران مذهبی شان می گویند اعتماد بیشتر دارند.

مردم بسیار زود به شایعاتی باور می کنند که کمپاین واکسیناسیون

پروژه های سیاسی غرب است و برای جوامع مسلمان مضر بوده می تواند.

رسانه های اجتماعی یکی از ابزارهای مهم ارتباطی هستند و این شایعات

مردم را تشویق می کند که واکسین تزریق نکنند و در مخالفت با

واکسیناسیون و کارمندان صحی قرار گیرند.

مردمی که در مناطق قبایلی و سرحد با پاکستان زندگی می کنند، تحت

تأثیر رهبران مذهبی و سایر بزرگان محلی خود قرار دارند و شایعات در
مورد واکسین پولیو یا فلج اطفال در گذشته باالی ذهن و دیدگاه شان
تأثیر منفی گذاشته است. ممکن این موضوع دیدگاه شان را در مورد

واکسین های دیگر نیز متأثر کرده باشد.

 

 

 

سازمان های بشردوستانه و صحی باید در راستای بلند بردن سطح فهم مردم در مورد واکسین ها اینکه چه کارایی دارند و از کجا

وارد می شوند به شمول واکسین هایی که در امریکا تولید و به افغانستان اهدا می شوند، با رهبران مذهبی و سایر افراد بانفوذ
جامعه کار کنند.

سازمان های بشردوستانه و صحی باید در راستای حل معضل احساسات ضد غربی در برابر واکسین با وزارت حج و اوقاف

به طور مشترک کار کنند.

با رسانه های ملی و محلی در راستای بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد فواید واکسین کووید 19 و شریک ساختن
داستان های افراد مصاب به ویروس کار صورت گیرد. مردم با کمپاین های آگاهی دهی توسط رسانه   ها برای گرفتن واکسین

تشویق  می شوند.

با آنعده از علمای کرام کار شود که در رسانه های اجتماعی و سنتی از نفوذ باال برخوردار باشند تا پیام های تشویقی برای گرفتن
واکسین ارائه کنند و شایعات را برمال سازند.

 

 

 

حقایق

چرا این موضوع مهم است؟

"واکسین جانسون یک نوع واکسین ناقل
ویروسی است که از  یک ویروس ویژه به نام

آدنوویروس (Adenoviruses) استفاده می کند

و باعث عالیم خفیف سرماخوردگی و زکام در
افراد می شود. این شرکت ویروس را برای

افزودن DNA (دستورهای ژنتیکی) تغییر داده

است تا پروتین اسپایک موجود در ویروس

(SARS-CoV-2 virus) را رمزگذاری کند.
پروتین اسپایک یکی از ویروس هایی است که

ویژ گی سلول های ایمنی و آنچه ویروس برای
وارد شدن به سلول های ما، از آن استفاده

می کند را شناسایی می کند."

Gavi 
افرادی که تمام واکسین های توصیه  شدۀ

خود را دریافت کرده  اند، کمتر مریض
می شوند و ویروس کووید-۱۹ باعث مریضی

شدید، بستری شدن و یا مرگ آنان نمی 

شود. در ضمن،  ممکن است افراد واکسین
شده نیز بدون بروز عالیم و نشانه ها مصاب

 شوند. اما با این تفاوت که افراد کامالً
واکسین شده نسبت به افراد واکسین

ناشده ویروس را برای مدت کوتاه تر انتقال

می دهند. ویروس کووید ۱۹ از شخص

مصاب به دیگران در صورت داشتن ویا

VYF  .نداشتن عالیم سرایت کرده می تواند

تمام واکسین های کووید -۱۹ که تا اکنون مجوز و

تاییدی "سازمان غذا و دوای امریکا" را دریافت کرده

و توسط "مراکز کنترول و پیشگیری بیماری" برای
استفاده در ایاالت متحده توصیه شده اند، برای

محافظت تمام افرادی که از اثر کووید-۱۹ به بیماری

شدید مبتال، بستری و یا حتا جان باخته اند، مفید

واقع شده است. واکسین  ها همچنان به محافظت

اطرافیان مریض کمک کرده می تواند.

VYF 

این شایعات می تواند احساسات ضد غربی را که پس از سال های مداخلۀ خارجی و شیوع همه گیری در کشور به

وجود آمده است، تقویت بخشد. در ضمن، مردم را از استفاده واکسین کووید-۱۹ و سایر واکسین ها منصرف

کرده می تواند. برعالوه، مردم را تشویق می کند که از اقدامات وقایوی در برابر امراض خطرناک به شمول
کووید-۱۹ اجتناب ورزند. این شایعات موانع موجود در برابر واکسیناسیون را در سراسر کشور بیشتر ساخته

می تواند و ممکن باعث تحریک حمله به واکسیناتورها شود.

واکسین جانسون برای همه افراد

۱۸ساله و باالتر از آن مصئون و مؤثر

است و در مطابقت با طرح اولویت

بندی و چارچوب ارزش های سازمان

جهانی صحت قرار دارد. 

WHO 

https://www.gavi.org/vaccineswork/everything-we-know-about-johnson-johnsons-single-dose-covid-19-vaccine?gclid=CjwKCAjwt7SWBhAnEiwAx8ZLag3irEdEAFYpegJIxS8rRo_kizqF-y1_uZQcApkIek5ntYlrmaawMhoCNiEQAvD_BwE
https://vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/questions-and-answers-about-covid-19-vaccines/
https://vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/questions-and-answers-about-covid-19-vaccines/
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-j-j-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know?gclid=CjwKCAjwt7SWBhAnEiwAx8ZLanT1y10jH22tn5fLKI_KQ8PbTT3wWxK7YJ9hRhvtXFE_96UJJjBb1hoCO0oQAvD_BwE


وقایه و تداوی
کووید-۱۹

۲

چرس واکسین کرونا است تقریبا ۶۰ یا ۷۰ مردم افغانستان استفاده

میکنند...

تحقیقات تازه: ترکیبات موجود در گیاه چرس می توانند از مبتال شدن

ویروس کرونا «کووید-19» جلوگیری کند. 

آیا استفاده از چرس بیماری کووید-۱۹ را
وقایه و یا تداوی کرده می تواند؟

به زبان های دری و پشتو در
صفحات فیسبوک و تویتر پخش

شده است.

در جریان همه گیری شایعات زیادی در مورد استفاده از چرس برای تداوی کووید-۱۹ بین مردم عوام وجود
داشت. اما، در ربع اول سال ۲۰۲۲، افزایش خاصی در مورد شایعۀ متذکره در سیستم ردیابی شایعات

ما، به ثبت رسیده است. این بحث ها در بسیاری از شبکه های اجتماعی، به خصوص فیسبوک که در
افغانستان نسبت به سایر شبکه ها کاربران بیشتر دارد، صورت گرفته است. این شایعات در شبکه های

اجتماعی همزمان با آغاز شیوع همه گیری پخش  شد و در ضمن به باور و عملکرد افغان ها در تداوی

بیماری های گوناگون با طب سنتی تعلق دارد. در سایر کشورها نیز چنین شایعات پخش شده است. 

 
نقش تاریخی چرس در جامعۀ افغانستان فشار خاص و خطرات این شایعه را بیشتر می سازد. حشیش

که در افغانستان به نام چرس یاد می شود و از بتۀ بنگ تولید می شود معموالً با دود کردن به مصرف
می رسد. در بعضی روایات تاریخی آمده است که چرس همچنان در ترکیب نوشیدنی ها با سایر ترکیبات

مورد استفاده قرار می گرفت. 
با وجودیکه استفاده از چرس قانونی نیست، اما به طور گسترده و آشکار در سراسر کشور کشت، تولید و

به مصرف می رسد. 
 

یکی از مقاالت شبکۀ تحلیلگران افغانستان، وضعیت پیچیده قانونی چرس در افغانستان را روشن

ساخته است:" در جوامع اسالمی، استفاده از چرس معموالً از وضعیت حقوقی نامشخص برخوردار

بوده است، به خصوص زمانی که در مقایسه با الکول قرار بگیرد. رهبران دینی و حاکمان بعضی اوقات
تالش کرده اند که مردم را از چرس منصرف سازند و یا هم آن را ممنوع کنند، اما چنین ممنوعیتی هرگز

توافق کلی علمای اسالمی را کسب نکرده است."  

 
افغانستان به عنوان یکی از کشور هایی با قدیمی ترین فرهنگ  استفاده از بتۀ چرس در جهان محسوب

می گردد و این مورد با موجودیت محصوالت هنگفت حاوی بتۀ چرس در سراسر کشور ثابت شده

است.  باوجود این واقعیت که چرس به پیمانۀ زیاد کشت می شود اما تعداد زیادی از افغان ها گل های

خشکیده را که به نام  گنجه (ماری جوانا در غرب شناخته می شود)، صرف نمی کنند؛ بلکه در عوض، میل

دود کردن آن را دارند.
 

 فرهنگ دیرینه استفاده از چرس در افغانستان نشان دهنده اینست که چرا کاربران رسانه های اجتماعی
و مردم همواره چنین ادعاها را مطرح می کنند و معلومات نادرست را در مورد استفادۀ چرس برای

جلوگیری از مبتالشدن به مریضی کووید-۱۹، پخش می کنند.

 

در پس این شایعات چیست؟

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/context-culture/the-myth-of-afghan-black-a-cultural-history-of-cannabis-cultivation-and-hashish-production-in-afghanistan/


چرا این موضوع مهم است؟

چرا تأثیرگذار است؟

در افغانستان بسیاری مردم به این باور اند که استفاده از چرس در تداوی و پیشگیری ویروس کووید- ۱۹ کمک کرده
می تواند. با نشر و پخش چنین شایعات، مردم صحت عمومی خود را در معرض خطر قرار می دهند و به اعمال اعتیادآور

رو می آورند.

متخصصان صحت می گویند که استفاده از چرس برای اولین بار از لذت کاذب برخوردار است و استفادۀ دوامدار ارتباط

قوی را ایجاد نموده و شخص معتاد را مجبور به استفادۀ  دایمی آن می سازد. 

این شایعات از یک سو مردم را تشویق می کند که کووید-۱۹ را جدی نگیرند و از سوی دیگر واکسین را نیز نادیده بگیرند.

ممکن مردم شایعات مذکور را بپذیرند و به جای واکسین به مصرف چرس رجوع کنند، چون در همه جا قابل دسترس

است.

چرس از بتۀ شاهدانه یا بنگ به وجود می آید که اثر مسموم کننده دارد و برای صحت مضر است.

چرس در سراسر افغانستان به آسانی قابل دسترس است و به قیمت بسیار ارزان خریداری شده می تواند. افراد فقیر و

ثروتمند در استفادۀ چرس به مانند سیگار معتاد هستند.

 

 

 

 

این شایعات عمدتاً به باورهای سنتی مردم بستگی دارد

که چرس می تواند به شمول کلسترول و گلوکوز بلند در
بدن انسان امراض مختلف را تداوی نمایند.

استفاده از چرس بین مردان، جوانان و نوجوانان و حتی

زنان در سراسر کشور به ویژه در والیات شمال رایج

است و در مواقع خوشی از آن بیشتر استفاده می شود.

 

 

داکتران متخصص می گویند که چرس برای

تداوی کووید-۱۹مفید نیست. داکتر

حشمت هللا فیضی موظف در بخش

مراقبت های جدی یا (ICU) شفاخانۀ افغان

– جاپان، گفته که چرس همچون تریاک، از
جمله مواد افیونی ست که خاصیت

تسکین درد را دارد. او همچنان افزدوه

است که استفاده چرس و تریاک، تاثیر

موقت دارد و درد را از تسکین می دهد.

بیماران کرونا وقتی درد شدید می داشته

باشند، به همین دلیل برخی ها بخاطر

آرامش درد، از آن استفاده می کنند.

 پژواک

بازمحمد شیرزاد یکی از داکتران متخصص در افغانستان نیز

گفته است که استفاده چرس بصورت علمی در تداوی و
پیش گیری از بیماری کرونا، هیچ نقشی ندارد. وی استفاده از

چرس را برای انسان ها به خصوص بیماران کرونا، مضر

عنوان کرده و افزوده است که استفاده از همچو موادهای

افیونی برای تداوی و پیش گیری از کرونا، انسان را معتاد و

بیمار می کند.

چرس نیز مانند تنباکو، مواد زهراگین  کیمیاوی به شمول

امونیا و هایدروجن سیاناید را در خود دارد، که به گفتۀ

متخصصان سبب تخریش مجرای تنفس و شش ها، تولید

سرفۀ دوامدار و بلغم می شود.
پژواک

 

 استفادۀ مواد مخدر به  خصوص چرس
برای وقایه کرونا، اساس علمی ندارد.

سازمان صحی جهان توصیه می کند که

برای تداوی ویروس از کشیدن سگرت

جلوگیری کنید و مطالعات نشان 

 می دهد که استفاده از چرس خطر
مبتال شدن  به مریضی هایی مثل سینه

و بغل را افزایش می دهد که به واقعات
جدی تر ویروس کرونا مبدل شده

می تواند.

 رویترز 

حقایق

مفتی شمس الرحمن فروتن یکی از عالمان دین،

می گوید که استفاده از چرس و تریاک برای

بیماری کرونا نه تنها موثر نیست، بلکه نشه آور و

ناتوان کننده است و در این صورت در دین اسالم

چنین عالج نادرست خوانده شده است. وی

می افزاید: “در صورتی که داکتران متخصص نظر

نداده باشند که تریاک و چرس موثر است، نمی

توانیم از آن استفاده کنیم و اگر در مورد موثریت

آن نظر داده باشند، در آن صورت هم باید از بدیل

حالل استفاده شود."

 پژواک

https://pajhwok.com/2021/05/10/hashish-not-scientifically-proven-to-treat-covid-19-experts/
https://pajhwok.com/2021/05/10/hashish-not-scientifically-proven-to-treat-covid-19-experts/
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-marijuana-idUSKBN2133TZ
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-marijuana-idUSKBN2133TZ
https://pajhwok.com/2021/05/10/hashish-not-scientifically-proven-to-treat-covid-19-experts/


پیشنهادات

کارمندان بشردوستانه و صحت در راستای بلندبردن اگاهی مردم در مورد خطرات

کووید-۱۹ و تداوی موثر این مرض با افراد بانفوذ جامعه کار کنند.

سازمان های بشردوستانه می توانند که زمینه و راه های بحث و گفتگو را برای جوامع با

در نظرداشت دانش و عنعنات سنتی شان ایجاد کنند که مردم خود این ابتکار را پیش
ببرند.

سازمان های بشردوستانه و صحت می توانند در راستای رسیدگی به معلومات

نادرست در پیوند به استفادۀ چرس برای تداوی کووید -۱۹ با وزارت صحت عامه و

سایر نهادها در کشور به طور مشترک کار کنند.

با رسانه های ملی و محلی در راستای بلندبردن آگاهی مردم در مورد تداوی کووید-۱۹ و
عوارض جانبی چرس برای تداوی افراد مصاب کار کنند.

 

 

 

محتویات قابل استفاده دیگر:

Everything about J&J Covid-19 
vaccine

The Janssen Ad26.COV2.S COVID-19 
vaccine: What you need to know

Your Questions About the Johnson 
and Johnson COVID-19 Vaccine 
Answered

آیا سیگار مانع ورود ویروس کرونا به
بدن می شود؟

آگاهان طب: درمان و پیش گیری از کرونا

 توسط «چرس» اساس علمی ندارد

 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.

ما از دریافت نظریات شما در مورد
این نشریه خوشحال خواهیم شد.

همچنین برای همکاری و شریک کردن

اطالعات به لیست ایمیل های ما

پیوسته و لطفاً با میر روح هللا

سادات، هماهنگ کننده ارشد برنامه

اینترنیوز، به ایمیل آدرس
msadat@internews.org تماس

بگیرید.
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