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 گزارشی درخصوص مسمومیت تعدادی از دانش آموزان در ایران و

 اقدامات بعمل آمده برای رسیدگی به این وضعیت 

 

  شرح ماوقع

شدند و به ۱۴۰۱آذرماه  ۹در تاریخ  سمومیت  ستان قم به دلیل نامعلومی، دچار م شهر سه ای در  ، دانش آموزان مدر

روز بعد، مجدداً این اتفاق تکرار یردید  بالفاصتتتله بعد از دومین ردداد، تقگیگان فلی  ۱۳بیمارستتتتان ملتگل یردیدند  

آموزان چلدین نوع آزمایش داص )از نشهای برجسته و پیشرفته کشور آغاز یردید و از داها و موسسهتوسط آزمایشگاه

بهمن ماه،  ۱۷برداری از وستتتایل کالک، کاریاه و مقیط انجاد شتتتد در تاریخ دون یرفته تا بزاق دهان و ریه( و نمونه

اند  بلابر تصمیم استانداری، شان بو یا یاز داصی را استشماد کردهآموزانمدرسه در قم اعالد کردند که دانش ۶یکباره به

بهمن مدارک قم به ملظور بررستتی و تقگیگان فلی بیشتتتر تعگیل یردیدند  نتایل اولیه چلدین  ۱۹و  ۱۸تاریخ های  در

براساک عالئم بالیلی، موارد مشکوکی »بهمن ملتشر شد و موید این بود که:  ۲۸پیشرفته و مجهز در تاریخ آزمایشگاه فوق

ست اما در بر شتر ا سی بی سیدهوجود دارد که نیازملد برر صی نر سی مقیگی به رفتار غیرعادی دا چلد روز بعد « ایمر

ضوی نیز  سان ر ستان و درا شور از جمله تهران، بروجرد، مازندران، اردبیل، دوز ستان دیگر ک سمومیت ها، به چلد ا م

 کشیده شد 

 

  بررسی مسئولیت پذیری جمهوری اسالمی ایران 

 ایران رتبه جمهوری اسالمی الف( واکنش مقامات عالی

صوص سئولیت پذیری،  این وقایع در د ست نظاد مبلی بر م سیا سالمی ایران در ادامه  مگامان عالی رتبه جمهوری ا

شتتفاس ستتازی و تمایت و ارتگاو تگوق بشتتر شتتهروندان، از همان آغازین روزهای این ردداد ستتریالی و ضتتد تگوق 

ستورکار قرار دادند  رهبر معظم  ضع قاطعی را اتخاذ کرده و پیگیری آن را در د شری، موا سمومیت ب سالمی م انگالب ا

آموزان را یک جلایت بزرگ دواندند و دواهان شلاسایی و اشد مجازان عامالن آن شدند  رئیس جمهوری اسالمی دانش

ایران نیز وزرای کشور و اطالعان را مامور بررسی این موضوع و ارائه یزارش شفاس به مردد کردند  رئیس قوه قضائیه 

س صداق اف شان نیز این اقداد را م شت  ای ضی را به دنبال دواهد دا شدید و بدون اغما اد فی االرض دواندند که مجازان 

همچلین دستور دادند در دادیستری های کل سراسر کشور شعبه داصی برای رسیدیی به این موضوع و مسائل مرتبط با 

واست تا با تشکیل آن ادتصاص یابد  رئیس مجلس شورای اسالمی هم از روسای چهار کمیسیون تخصصی مجلس د

 یک کاریروه ویژه، به این موضوع رسیدیی کللد  
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اشاره کردند و با تاکید بر « آموزانمسمومیت دانش»اسفلدماه، به موضوع  ۱۵در سخلانی در  مقام معظم رهبری .1

ستگاه سئوالن و د ضوع» های اطالعاتی و انتظامی باید با جدیت آن را دنبال کللد، فرمودند:ایلکه م ، یک این مو

جلایت بزرگ و غیرقابل اغماض است و ایر کسانی در این ماجرا دست داشته باشلد، باید عوامل و مسببین آن 

صود ضوع جلایت در تقِ مع سلد  این مو شد مجازان بر صر جامعه یعلی کودکان بوده و همچلین به ا ترین علا

ر کستتتانی به علوان عوامل این جلایت ها استتتت  همه بدانلد ایموجب نااملی روانی جامعه و نگرانی دانواده

شلاسایی و مقکود شوند، هیچ عفوی در مورد آنها نخواهد بود، زیرا باید به اشد مجازان برسلد تا مایه عبرن 

 « دیگران شود

سالمی ایران  .2 سمومیترئیس جمهوری ا شاره به م شمن با جلگ ترکیبی دود » های ادیر در مدارک یفت:با ا د

بال ایجاد ناام یدی در میان مردد بوده و به تازیی در جلگ روانی در یک موضتتتوع املیتی درباره بردی به دن

شوب  شکل بگیرد  یک روز آ شوب  سترک و دلهره میان دانش آموزان و والدین می کللد تا آ مدارک، ایجاد ا

مدارک، دیابانی و یک روز مساله سازی در توزه آموزش و مدارک را رقم می زنلد  در موضوع پیش آمده در 

شان را به طور کامل در ادتیار  سرع وقت پیگیری کللد و یزار شور را مامور کردد در ا وزیر اطالعان و وزیر ک

 « مردد قرار دهلد

ضائیه  .3 شت: ۱۵در رئیس قوه ق ضوع اظهار دا سفلدماه در واکلش به این مو سئله» ا ای که این روزها همه اولین م

سمومیت دانش سئله م ستیم، م شد و با آن درییر ه شروع  شهر قم در آذرماه  ست که از  آموزان در مدارک ا

ها و ثانیاً با روان همه افراد ارتباط متأستتفانه تا امروز ادامه پیدا کرد  این مستتئله با توجه به ایلکه با جان انستتان

اند  ها برای تل این مشکل نهایت تالش دود را به کار یرفتهز اهمیت است و همه دستگاهالعاده تائدارد، فوق

و اکلون رستتد ستتازمان یافته استتت و کاری استتت که دشتتمن یا ایجاد کرده ها به نظر میموضتتوع مستتمومیت

شتتود تا عوامل و یکلد یا تداقل نهایت بهره برداری را از این مستتئله دارد  نهایت تالش انجاد مبرداری میبهره

علت اصلی مسئله شلاسایی شود و امید است بزودی به جمع بلدی برسد  ایر عوامل شلادته شدند، باید توجه 

صداق شت که این اقداد یکی از م شوند، دا ستگیر  ست و عواملی که د ساد فی االرض در قانون ا شن اف های رو

سد فی االرض اند و ستلد که بی تردید جزو مف سانی ه صورن کامالً ویژه و دارج از  جزو ک ضائیه ب یگیلاً قوه ق

کلد و علاصری که به هر نقوی در این کار ددیل هستلد، به اشد مجازان که قانون پیش بیلی وقت رسیدیی می

و با آنان بردورد قاطع دواهد شتتد و هیچ یونه اغماض نخواهد شتتد  در این راستتتا تتماً در هر  کرده مقکود

 «  مرکز استان ادتصاص یابداستانی یک شعبه در 

سالمی  .4 شورای ا صی مجلسرئیس مجلس  ص سیون تخ سای چهار کمی ست دارجی و  در نامه ای به رو سیا (

املیت ملی، امور دادلی و شتتوراها، آموزش و تقگیگان و فلاوری، بهداشتتت و درمان(، با اشتتاره به موضتتوع 

مسمومیت تعدادی از دانش آموزان و ایجاد نگرانی برای دانواده ها، دستور داد تا کاریروهی برای بررسی دقیق 
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سئوالن اجرا ضور م شف علل وقوع توادث با ت ساله و ک شکی م صان املیتی، انتظامی و پز ص یی مربوطه و متخ

 تشکیل شود و نتیجه بررسی های آن در اسرع وقت جهت اتخاذ تصمیمان مگتضی به صقن مجلس ارائه شود  

شر  .5 ستاد حقوق ب ضوع » نیز در این ارتباط اعالد کرد:دبیر  شدن مو شن  شر با جدیت پیگیر رو ستاد تگوق ب

دارک بوده و در تماک مداود با نهادهای املیتی و قضتتتایی، دواستتتتار مستتتمومیت دانش آموزان در بردی م

ضایا مانع بهره ملدی دانش آموزان از تق  ست  اجازه نخواهیم داد این ق ضوع ا سایی فوری عامالن این مو شلا

 « آموزش شده و آرامش آنها و دانواده ها را سلب کلد

 

  قیقب( بررسی های تخصصی و یافته های اولیه کمیته های تح

آغاز تادثه، تقگیگان علمی و میدانی دود را آغاز کردند و در  صی وزارن بهداشت، بالفاصله پس ازهای تخصتیم

نمودند  همچلین، وزارن کشور به دستور رئیس جمهور مامور شد  تلف، نتایل تقگیگان دود را ملتشرهای زمانی مخبازه

 تا ابعاد املیتی و سیاسی ماجرا را به دقت بررسی کرده و یزارش های دود در این ارتباط را بصورن شفاس ارائه کلد  

به دنبال دستور وزیر بهداشت مبلی بر تشکیل کمیته علمی و بررسی  بررسی ها و یافته های وزارت بهداشت: .1

نفر از برجسته ترین متخصصان مرتبط  ۳۰ای با بیش از هایی که در مدارک ایجاد شد، بالفاصله کمیتهمسمومیت

سم صین ریه،  ص ضوع اعم از متخ سی، میکروببا این مو شت مقیط و     شلا شک، بهدا سی، عفونی، روانپز شلا

 تشکیل یردید  اهم یافته های این کمیته به شرح زیر می باشد:

 اجهه پیدا کردند که به کللده که عمدتا استتتلشتتاقی استتت، موآموزان با یک ماده مقرک تقریکبخشتتی از دانش

 اند اورژانس فرستاده شده

 ست که در کلار دانشیک بخش دیگر مربوط به دانش شتلد آموزانی ا آموزانی بودند که با ماده مقرک مواجهه دا

 و اضگراب و نگرانی به آنها ملتگل شده است  

 آموزان تماک تعدادی از دانشای که ماده مقرک با بخش سود هم مربوط به کسانی است که اصال در آن مدرسه

پیدا کرده، نبودند، اما از طریق ادبار از این موضتوع مگلع شتده و عوارضتی ناشتی از آثار روتی روانی بر آنها 

 ایجاد شد  

 دقیگه بعد از استتتشتتماد  ۱۵تا  ۱۰کللد که آموزانی که در معرض ماده مقرک قرار یرفتلد، عمدتا ابراز میدانش

متفاون است و بوهای مختلفی مگرح شده است، دچار عالئم تقریکی تلفسی مانلد سوزش که این بو « بو»یک 

شک سرفه، تلگی نفس و عالئم ا شدند و به دنبال آن، عالئم تقریکی دیگر مانلد دلیلو،  ضعف و ریزش  درد، 

ها بروز سی اندادتاند، بیتالی، و در بردی از این دانش آموزان و افرادی که در معرض این ماده مقرک بودهبی

کرده استتت  موادی که دانش آموزان با آن تماک پیدا کردند، اصتتال از نوع یازهای دگرناک، جلگی و کشتتلده 
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ایم  همچلین عالئم جسمی جدی و پایدار که نیاز به بستری طوالنی نبوده است و تاکلون موردی از فون نداشته

شتیم  عمده این دان شد، ندا شته با ستان دا ساعت در بیمار شش  ش آموزان، بعد از مراجعه به مراکز درمانی، زیر 

شدند  البته تعدادی از دانش آموزان که به بیماری سابگه های زمیلهدرمان و مردص  سم مبتال بودند یا  ای مانلد آ

 تشلل داشتلد، به بستری بیشتری نیاز داشتلد  

 ست، دودش تالت ی شاقی ا ستل ست ماده مقرک که ا شاره ا صلی ممکن الزد به ا ازی دارد، اما لزوما آن ماده ا

شد، بلکه می ست یاز نبا شد که وقتی روی ا صورن پودر یا دمیر یا تتی مایع با شد؛ به  تواند یک ماده جامد با

 تواند تبخیر شود و بعد عالئم تقریکی را ایجاد کلد  شود یا در اثر ترارن مقیط، میشوفاژ یا بخاری ریخته می

 سی شاید کمتر از های انجادر برر شده  ستلد که واقعا با یک ماده مقرک  ۱۰د  سانی ه صد دانش آموزان ک در

مواجه شتتدند و این عالیم را داشتتتلد  این مواد مقرک، لزوما یک ماده نیستتت و انواع مختلف دارند  عمدتا هم 

ستلد که می ساده ای ه ستلد و بردالس آنچه که بردی اظهار کردند، مواد  صول ه سهل الو توانلد تقریک مواد 

 ایجاد کللد  

 ستاز مواد مقرک نمونه شده و مواردی از ت شف  ستهایی ک شده، اما این ت ها نیاز به چک مجدد و ها مثبت 

قگعیت دارد و بر این استتاک، باید دوباره برای آزمایشتتگاه مرجع ارستتال شتتوند که این اقدامان در تال انجاد 

شکی، این مواد مقرک معموال ست  از نظر پز سته می ا ش شت، با آب  شوند  بلابراین ایر دانش آموزی عالئم دا

هایشان وشو انجاد شود  همچلین، افرادی که نزدیک به عامل مقرک باشلد، ممکن است لباکبهتر است شست

شود  بلابراین، لباک شدید  شود و دوباره بر اثر تماک با لباک، همان عالیم ت ست و آلوده  ش شوند و  ها عوض 

به اقدامان بیشتر باشد،  شود و ایر نیازمایعان بلوشلد  معموال بعد از چلد ساعت، عالئم برطرس می شو کللد و

 شود  در بیمارستان درمان انجاد می

شور: .2 سی ها و یافته های وزارت ک شرده و  برر سان ف سی های میدانی و بریزاری جل شور با برر وزارن ک

های بهداشت، آموزش و پرورش، دستگاه های اطالعاتی، دانهمستمر با مسووالن و کارشلاسان برجسته وزارن

 املیتی و قضایی، اهم یافته های دود را به شرح زیر ملتشر نمود:
  ستین تادثه در آذر ماه در یکی از مدارک قم، تاکلون در سه و  ۵۲از نخ شاتی دال بر بروز  ۲۵۰مدر کالک یزار

که بالفاصتتله نیروهای اورژانس، درمان، آتش نشتتانی و  آموزان این مدارک اعالد شتتدعوارض در بردی دانش

آموزانی که ابراز ناراتتی داشتتتتلد، مقیط دادلی و انتظامی در مقل تاضتتتر و عالوه بر معایله پزشتتتکی دانش

 پیرامونی مدرسه را مورد پایش قرار دادند 

  سرپایی مردص و صورن  شت، اکثریت افراد تقت درمان به  ساک اعالد وزارن بهدا ستان  ۲۸برا نفر در بیمار

ای بودند(، در کمتر از دو روز مردص بستتتری شتتدند که تمامی این افراد )جز دو مورد که دارای بیماری زمیله

 اند شده
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 اند تا روانی کوشتتتیده-از بدو پیدایش این مستتتاله، طراتان جلگ ترکیبی علیه ایران، با ایجاد آلودیی ذهلی

ستالتهاب سگح جامعه ی شوند و آفریلی را در  شور  صیل علم و دانش در ک رش دهلد و باعث تعگیلی مراکز تق

شتتود که ستتالمت دورده اغتشتتاش را اتیا کللد  به مردد عزیز اطمیلان داطر داده میمجددا پروژه شتتکستتت

سایش آنان، از هیچ دانش ست و برای ایجاد آرامش و تامین آ سووالن بوده و ه صلی همه م آموزان در اولویت ا

 یذار نخواهلد کرد تالشی فرو

  صد ابراز ناراتتی دانش ۹۰بیش از ضگراب و نگرانیدر شی از ا ضای کالک و آموزان، نا شده در ف های ایجاد 

 مدرسه بوده است 

 سی ستگاهبرابر برر ستان  ۵های اطالعاتی، بردی افراد در های به عمل آمده و اقدامان اطالعاتی و تقگیگاتی د ا

ستگاه شدند و د ستگیر  شی از در رابگه با مواد مقرک د ستلد  بخ سی کامل ه شغول تقگیق و برر های مربوطه م

مواردی که ملجر به ایجاد التهاب در بردی از مدارک شتتتد نیز ناشتتتی از اقدامان ماجراجویانه )بردی دانش 

سیدیی قرار یرفت و چون به علوان اقد سئله مورد ر ضوع به آموزان( بود که م شد، مو سایی ن شلا اد معاندانه 

 اطالع وزارن آموزش و پرورش رسید 

 

 نکات قابل توجه:

تمایت و ارتگاو تگوق بشر از جمله اهداس اصلی و بلیادین جمهوری اسالمی ایران مقسوب می شود  در این  .1

ضمین و اجرای تق آموزش آنها قابل توجه  ستای اتتراد، ت ست  در این میان، چارچوب، اقدامان ایران در را ا

ست که به یواه آمار،  ضمین تق آموزش آنها، از جمله مولفه هایی ا سوادی زنان و ددتران و ت افزایش نرخ با 

 جمهوری اسالمی ایران را در کشورهای پیش و در توزه آموزش در جهان قرار می دهد:

  ن دانش آموز در مدارک میلیو ۱۶درصتتدی نستتبت دانش آموزان ددتر به پستتر )تقصتتیل نزدیک به  ۴۸رشتتد

 ایران(؛

  درصد در سال جاری؛ ۹۵به ( ۱۹۷۹درصد در قبل از انگالب اسالمی ) ۳۵افزایش نرخ باسوادی زنان از 

  سی زنان به آموزش عالی از ستر سال  ۲.۱افزایش میزان د صد در  سال جاری ) ۴۱.۲به  ۱۳۵۷در صد در   ۲۰در

 برابر(؛

  میلیون دانشتتجو در  ۳درصتتد دانشتتجویان دانشتتگاه های دولتی کشتتور )تقصتتیل بیش از  ۵۶زنان بیش از

 های ایران(؛دانشگاه

  درصدی زنان از جمعیت فارغ التقصیالن آموزش عالی؛ ۴۴.۳سهم 

  عضو هیان علمی زن(  ۲۵۰۰۰درصد )نزدیک به  ۳۳.۳افزایش سهم زنان عضو هیان علمی دانشگاه ها به 
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ان، به علوان دولتی پایبلد به ارزش های تگوق بشتتری، فارغ از هریونه فشتتار، عملیان جمهوری استتالمی ایر   2

روانی، ستتوو استتتفاده ابزاری و بردورد ستتیاستتت زده، تماد تالش دود را برای پیگیری اتفاقان رخ داده انجاد 

ین توادث جلایت دواهد داد و از هیچ تالشی برای شلاسائی و به عدالت سپردن عامالن و مباشران و مسببان ا

 بار فرویذار نخواهد کرد 

 






