
مردم چه می گویند؟

شایعات در مورد واکسین کووید-۱۹
معلومات برای فعاالن سازمان های بشردوستانه

انترنیوز در افغانستان - جنوری ۲۰۲۳

در این نشریه، ما به تحلیل شایعات در مورد عوارض جانبی و خطرات واکسین های
کووید-۱۹ پرداخته ایم. در این  شماره چند نمونه ای از صدها شایعاتی آمده است که

توسط تیم انترنیوز در جریان سال ۲۰۲۲ از رسانه های اجتماعی افغانستان جمع آوری

شده است. هدف این نشریه همچنان فراهم کردن معلومات مفید در مورد واکسین ها

برای فعاالن سازمان های بشردوستانه و کارمندان صحی ساحوی در افغانستان

می باشد.

چرا مهم است؟
کاربران رسانه های اجتماعی همواره چنین شایعات را در شبکه های مختلف اجتماعی منتشر می کنند که سپس به دست میلیون ها

تن می رسد. این شایعات به سرعت در جوامع مختلف منتشر می شوند که در نتیجه آن سطح بی اعتمادی مردم در برابر کمپاین های

واکسین کووید ۱۹و سایر کمپاین های ایمنی در سراسر کشور، افزایش می یابد. برعالوه، مردم را از واکسین  دلسرد نموده  و باعث

افزایش واقعات و تلفات کووید-۱۹ گردیده می تواند.

 

*شایعات از کاربران رسانه های اجتماعی افغانستان

 واکسین نزنید خطرناک هست کرونا یک سیاست است واکسین صد در صد ضرر دارد.

افغان ها باید از واکسین های کرونا خودداری کنند، گر چه این واکسین ها رایگان است، اما ارزش ندارد که

صحت خود را با آن خراب کنیم.

 کسانیکه واکسین کردند اکثرا مشکل صحی پیداکردند نفس تنگی واسترس ضعف جسمانی...
 

 تمام آن دروغ است، قبل از واکسین زکام را نمی شناختم، اما حال همیشه زکام هستم. 

در منطقه که ما زنده گی میکنم اشخاص را دیدم که چندین  بار بعد از گرفتن واکسین بازهم مبتال به این
ویروس شده...

 

 فعال شایعه است که کسانیکه واکسن کرونا زدن به زامبی تبدیل می شوند و مریضی زامبی در اروپا
آمده تو می گویی واکسن بزنید ؟

 

خودم تجروبه کردیم این تیوری نیست کسانی که واکسین کرونا نموده اند توسط اسکن بلوتوث قابل
پیدا است...

 



آنتی بادی جدید

واکسین نمی شوند

واکسین

واکسین یک ذرۀ کوچک، ضعیف و بی خطر ارگانیزم است که در آن بخشی از آنتی ژن شامل است.

همین کافی است که بدن ما تولید آنتی  بادی را یاد بگیرد. وقتی بعداً بدن با آنتی ژن واقعی به  عنوان

یک بخش ارگانیزم اصلی مواجه شود، از قبل می داند که آن را چگونه از بین ببرد.

واکسین سراسری از تمام جامعه محافظت می کند، حتی کسانی

که واکسین نمی شوند. 

واکسین چیست؟

واکسین ها چگونه عمل می کنند؟

قبل از این که به امراض کشنده مصاب شوید، واکسین یک روش سریع، مصئون و مؤثر برای محافظت از خود است. سیستم

معافیتی بدن شما با استفاده از میکانیزم های دفاعی خود برای ایجاد مقاومت در برابر امراض، قوی تر می شود.

 
سیستم معافیتی بدن از طریق واکسین برای تولید آنتی بادی تربیه شده است و این کار را در زمانی مواجه شدن با مرض نیز انجام

می دهد. واکسین ها باعث بیماری یا افزایش خطرات جانبی آن نمی شود، چون در ترکیب آن ها تنها مکروب های ضعیف و تخریب

شده مانند باکتریا وجود دارد. [۱]

آنتی ژن ها ارگانیزم های خاص برای پاسخ سیستم معافیتی هستند و در واکسین ها به عنوان اجزای ضعیف و غیر فعال موجود اند.

در واکسین های جدید به عوض خود آنتی ژن، دستورالعمل های ساخت آنتی ژن ها گنجانیده شده است. اگر واکسین دارای خود آنتی
ژن باشد و یا هم دارای دستورالعمل های تولید آن در بدن باشد، این شکل ضعیف آن منجر به بیماری دریافت کنندۀ واکسین

نمی شود و در عوض سیستم معافیتی بدن دریافت کنندگان را تحریک می کند تا به همان اندازۀ که در واکنش اولیه خود به مکروب

نشان می دهد، واکنش نماید.

دوزهای گوناگون برخی واکسین ها باید در فاصله های هفته وار یا

ماهوار ترزیق شوند که این امر برای ایجاد سلول های حافظوی و

آنتی بادی های طوالنی مدت الزم دانسته می شود. در این رویکرد،

بدن مهارت های الزم را برای مبارزه با ارگانیزم های بیماری زای

خاص انکشاف می دهد و این مهارت ها را در حافظه ثبت می نماید

که در هنگام مصابیت آینده به آن واکنش سریع نشان دهد.
 

واکسین تنها از افراد محافظت نمی کند، بلکه در جوامع مختلف از

آنعده مردم نیز حفاظت می کند که از اثر بیماری درازمدت سیستم

معافیت بدن شان ضعیف شده و واکسین نیز گرفته نمی توانند.

برای محافظت جوامع، باید تمام کسانی که توان دریافت واکسین را

داشته باشند، برای گرفتن واکسین تشویق شوند. [2]



واکسین ها برای فراهم کردن معافیت بدون  خطرات مصابیت بیماری، ساخته شده اند. در هنگام گرفتن واکسین طبیعی است که

با اندک عوارض جانبی خفیف و میانه روبه رو می شویم. واقعیت امر این است که سیستم معافیت بدن شما به بدن می گوید که
چگونه واکنش نشان دهد. واکسین گرمای بدن شما را برای از بین بردن ویروس بلند می  برد و جریان خون را افزایش می بخشد تا

برای گردش بیشتر سلول های معافیتی فرصت مساعد شود.

 
سیستم معافیتی بدن به واکسین، به طور خاص به آنتی ژن (یک مادۀ کیمیاوی که باعث واکنش ایمنی می شود) پاسخ می دهد و

برای مقابله به ویروس آماده می شود. بنابراین عوارض جانبی مانند درجه حرارت پایین یا دردهای عضالت معمول است و قابل

نگرانی نمی باشند. با سپری شدن چند روز، این عوارض جانبی خود بخود از بین می روند. 

 
عوارض جانبی معمول، خفیف یا متوسط مفید اند چون بیان گر مؤثریت واکسین است. حتی اگر عوارض جانبی هم در پی نداشته

باشد، باز هم واکسین مفید است. به این معنا که هر فرد دارای واکنش های متفاوت می باشد. درد در ناحیۀ ترزیق، تب، خستگی،

سردرد، درد عضالت، لرزه و اسهال از عوارض جانبی معمول اند. عوارض بعد از تطبیق واکسین متفاوت اند و بستگی به نوع
واکسین دارد. [5]

مصئونیت واکسین کووید ۱۹

عوارض جانبی واکسین کووید ۱۹ 

واکسین های کووید-۱۹ به مثل تمام واکسین های دیگر، از روش های آزمایشی دقیق و چندین مرحله می گذرد که در آن مطالعات

عمدۀ کلینیکی با ده ها هزار شرکت کننده، نیز شامل است. این آزمایش ها به شکل خاص برای دریافت هر نوع مشکالت ایمنی

طراحی شده است.

 
مؤثریت واکسین های کووید-۱۹ در آزمایشگاه های بزرگ، کنترول شده با مردم مختلف، از جمله افرادی تمام سنین، جنسیت ها و

اقوام مختلف و همچنین افراد با مشکالت صحی مشخص مورد مطالعه قرار گرفته اند. واکسین برای تمام مردم جهان مؤثریت
بلند داشته است. برعالوه، برای مریضان مبتال به انواع مریضی هایی که با خطر باالتر ابتال به مریضی های جدی مواجه اند،

واکسین نیز بی خطر و مفید ثابت شده است. این مریضی ها شامل عفونت های مزمن ثابت و کنترول شده، فشار خون باال، شکر،

نفس تنگی، امراض جیگر، شش و گرده می باشد. [3]

 
افراد دارای سیستم معافیت ضعیف بدن، افراد بزرگسال و ضعیف، کسانی که سابقۀ حساسیت شدید به واکسین دارند، افراد

مبتال به اچ.ای. وی، زنان حامله و زنانی که به اطفال شیر می دهند، باید قبل از گرفتن واکسین با داکتر مشوره کنند. [4]



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of- 

vaccines.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 

ncov/vaccines/effectiveness/why-measure-effectiveness/breakthrough- 

cases.html

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of- 

covid-19-vaccines

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in- 

depth/coronavirus-vaccine/art-20484859

شما از این منابع در مورد

واکسین 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.

منابع:
[1] What is vaccination? 

[2] How do vaccines work?

[3] and [4] Safety of COVID-19 Vaccines

[5] Side Effects of COVID-19 Vaccines

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، مسئول پروژه انترنیوز، به ایمیل آدرس msadat@internews.org تماس بگیرید.

ما به عنوان فعاالن بشردوستانه و صحی چه کاری کرده می توانیم؟
فعاالن بشردوستانه و صحی در راستای بلندبردن اگاهی عامه در مورد واکسین های کووید-۱۹ و نگرانی های صحی، با

رسانه های محلی و خبرنگاران روابط مستحکم برقرار کنند و به آن ها در امر فراهم آوری معلومات دقیق و تازه به مردم، کمک

نمایند.

سازمان های بشردوستانه می توانند چینل های ارتباطی ویژه را با خبرنگاران، افرادی بانفوذ، بزرگان قوم و علمای دینی در

راستای حقایق و معلومات سالم در مورد کووید ۱۹ و سایر موضوعات صحی، ارائه نمایند.

فعاالن بشردوستانه می توانند که از رسانه های اجتماعی نظارت کنند و به شایعات و معلومات نادرست مستقیماً پاسخ دهند.

آن ها همچنان از طریق نشر حقایق در مورد واکسین های کووید -۱۹ در رسانه های مختلف اجتماعی، به شایعات پاسخ ارائه

کرده می توانند.

فعاالن بشری می توانند برنامه ها و سیمینارها در بارۀ کووید ۱۹ و دیگر امراض ساری در کشور را میزبانی نمایند و از رسانه ها و

خبرنگاران برای پوشش و تهیه گزارش ها از معلومات دقیق و حقیقی، دعوت نمایند.

سازمان های بشردوستانه با امامان مساجد کار کرده می توانند که در مورد حقایق و معلومات در خطبه های نماز جمعه

صحبت کنند. این کار به خاطری بسیار مفید بوده می تواند که در جوامع افغانستان مردم آنچه از عالمان دین می شنوند، به آن

باور می کنند.
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