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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ دسمبر ١٧
  

   اجتماعی ايرانتأمينتاراج سرمايه ھای سازمان 
 ! توسط غارتگران حکومت اسالمی

   

س سابق اين سازمان سعيد ئي اجتماعی، قاضی پيشين و رتأمين بر اساس گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سازمان

ھا و افراد  ی، تشکل  ھا، راديو و تلويزيون دولت ھا نفر را در دولت، مجلس، مطبوعات، خبرگزاری مرتضوی صد

 .نموده است، بدون ارائٔه ھيچ خدمتی برخوردار آنو بخشش اين سازمان ل وحقيقی از پ

آن چه مسلم است طرفين ھمانند ديگر . دگان مجلس ھمديگر را متھم به فساد می کننداکنون سعيد مرتضوی و نماني

  . سران و مقامات و ارگان ھای حکومتی، تا خرخره در فساد اقتصادی فرو رفته اند

مفتخر گرديد، به » قاضی جوان و شجاع«ای به دريافت عنوان  هللا خامنه  سعيد مرتضوی که زمانی از سوی آيت 

 تأمين در حقيقت فساد گسترده در سازمان .حکومت اسالمی، تبديل شد» مخوف«ن به يکی از چھره ھای مرور زما

 از آن به ئیاجتماعی ايران مانند ھمه ارگان ھا و نھادھای حکومت اسالمی انکارناپذير است و اکنون تنھا گوشه ھا

  .دليل دعواھای جناحی، به بيرون درز کرده است

 آن بيمه گری و رسيدگی به وضعيت کارگران و بازنشستگان و ۀ، نھادی است که وظيف اجتماعیتأمينسازمان 

اين سازمان مربوط به کارگران است و در حالی که صدھا ھزار کارگر دست مزد معوقه دارند . محرومان جامعه است

زی با مراجعه کنندگان  اجتماعی نيز برخوردھای تحقيرآميز و توھين آميتأمينو بيمارستان ھای وابسته به سازمان 

 اجتماعی ايران، توسط غارتگران حکومت اسالمی، سر تأميندارند؛ در ھفته ھای اخير تاراج سرمايه ھای سازمان 

  .تيتر اصلی روزنامه ھا شده است

 چون گرانی و تورم، بی کاری و فقر، بی حقوقی و ئیھم اکنون کارگران ايران و خانواده ھای آنان دچار فالکت ھا

ناق ھستند و در برابر انواع آسيب ھای اجتماعی و خطرات زياد بی دفاع مانده اند، اکنون معلوم شده است که سعيد اخت

س اين سازمان در دوران آخر دولت احمدی نژاد، سرمايه ھای اين سازمان را حيف و ميل کرده و به ئيمرتضوی ر

  .المی نيز رشوه داده است تا حمايت شان را جلب کنندبسياری از نمايندگان مجلس جھل و جنايت و ارتجاع حکومت اس

 اجتماعی بوده و از شركای تأمينون نفر از مردم كشور مشمول خدمات سازمان يلين كه حدود سی ميبا توجه به ا

ندگان به درآمدھای کالنی که از موقعيت ھای مختلف پست و مقام خود ين حجم از نماياجتماعی آن محسوب می شوند، ا

 و بنا به اين در حالی ست که اين نمايندگان، اصوالً . ؛ از سوء استفاده از اين نھاد اجتماعی نيز خودداری نکردنددارند

ن اوضاع و احوال بايد گفت که حکومت يحال با ا! که دارند موظفند از حقوق كارگران و كارمندان دفاع کنندای وظيفه 
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 اسالمی، ھمواره از شھروندان ايران سوء استفاده می کنند و حتا به اسالمی با تمام ارگان ھايش از جمله مجلس شورای

  . خالی آن ھا نيز دست داری می نمايندۀسفر

 اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گيرد و سپس به غارت تأمينت سازمان ين مطلب، تالش می شود موضوعيدر ا

  .سرمايه ھای آن، بپردازد

 منتشر شده ١٣٩٢ ]قوس[ آذر١٩شنبه   نامه ای که از مرتضوی روز سه  ھای ايران، در بر اساس گزارش رسانه

در قالب کارت ھديه و بن خريد از » ئیھا در چند نوبت دريافتی « شده که نمايندگان مجلس شورای اسالمی تأکيداست، 

 ھای  شود و نوبت   نفر آن ھا را شامل می١۶٧اند که نوبت اول   اجتماعی داشته تأمينجانب مديرعامل سابق سازمان 

  . نفر۶٧ و ٧۵ديگر 

 ۀو از رديف بودج» ھيچ اشکال قانونی نداشته« سعيد مرتضوی، پرداخت اين مبالغ به نمايندگان مجلس ۀبه گفت

 ۀطبق رسالت سازمانی جھت پرداخت کمک ھزين« ای که   شده است، بودجه  اجتماعی ھزينهتأمينغيرشمول سازمان 

به » .بينی شده است  اجتماعی ھستند، پيش تأمين ھای نيازمند که بيمه  کمک به خانواده شدگان و  درمانی برای بيمه

 .اين کمک ھا بودند» !نيازمند؟« آن ھا، ۀعبارت ديگر، به ادعای مرتضوی، اين نمايندگان و خانواد

نمايندگان مجلس  اجتماعی به تأمينھای چند ميليون تومانی ھديه و بن خريد سازمان  البته ماجرای اعطای کارت 

  .ی شدئ  رسانه  تحقيق و تفحص مجلس از اين سازمانھيأتگزارش  شورای اسالمی به دنبال انتشار

 اجتماعی ايران، نشان می دھد که در مديريت پيشين اين سازمان تأمينازمان گزارش مجلس از تحقيق و تفحص از س

 ھم   اين گزارش. ھا ھزار ميليارد تومان متھم شده اند  مالی بالغ بر دهۀو سعيد مرتضوی به فساد و تخلفات گسترد

از کارخانجات شرکت کند که با حمايت دولت احمدی نژاد، بخشی  چنين بابک زنجانی، تاجر ميلياردر را متھم می 

سوم قيمت و با پرداخت   ھزار ميليارد تومان را به يک ۵٠ اجتماعی، شستا، با ارزشی بيش از تأمين گذاری  سرمايه

  . ھزار ميليارد تومان خريداری کرده که آن ھم با چک تضمينی بوده است١٧مبلغ 

 انتخابات رياست جمھوری ايران ۀت به نتيجسعيد مرتضوی، دادستان پيشين تھران، پس از آن که در جريان اعتراضا

 تير در بازداشتگاه کھريزک کشته شدند از مقام ١٨ ئی شدگان راه پيما  تن از بازداشت٣ دست کم ١٣٨٨در سال 

 سعيد مرتضوی را ءس جمھوری سابق حکومت اسالمی ايران، ابتدائيمحمود احمدی نژاد، ر.  خود برکنار شدئیقضا

  . اجتماعی منصوب کردتأمين با قاچاق کاال و ارز و سپس به رياست سازمان به رياست ستاد مبارزه

 نفر از ٣٧ کند که سعيد مرتضوی به   تحقيق و تفحص مجلس شورای اسالمی، در عين حال عنوان میھيأتگزارش 

ت دولت نژاد و برخی ديگر از مقاما نمايندگان مجلس به ھمراه محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت محمود احمدی 

گويد تعداد نمايندگان مجلس که اين مبالغ را دريافت  پيشين، کارت ھديه و بن خريد بخشيده است، اما مرتضوی می 

 . نفر بوده است٣٧ اند، بسيار بيش تر از  کرده

 تأمينکند، مبالغی که سازمان   می تأکيد مجلس شورای اسالمی، ٩٠او، در نامه خود به رياست کميسيون اصل 

با بررسی اسناد موجود، مشخص می «عی به نمايندگان مجلس داده تنھا محدود به دوره مديريت او نبوده و اجتما

 ». ھا در ھمين حد پرداختی صورت گرفته است شود که تقريبا در اکثر دوره 

ان س کميسيون تحقيق و تفحص از سازمئيسعيد مرتضوی در نامه خود از عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر و ر

ھای   برد که مشمول دريافت کارت   اجتماعی در مجلس شورای اسالمی نيز به عنوان يکی از نمايندگانی نام میتأمين

  .ھديه شده است

عليرضا (خدمت ايشان «: نويسد  مجلس شورای اسالمی می ٩٠س کميسيون اصل ئياو، در توضيح خود به ر

ايد و  کنندگان اين وجوه بوده  بلی و در دوره پيشين جزء دريافت  ام که خودتان نيز در ليست ق صريحا نوشته) محجوب
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دانيد ميزان و دفعات موضوعيت ندارد، زيرا وقتی شراب حرام است خوردن يک جرعه يا چند  اگر آن را خالف می 

 ».بطری دارای حد واحد است

 تحقيق و تفحص از سازمان در تھيه گزارش» سوء استفاده سياسی و جناحی«اين نامه در نھايت محجوب را به 

به انجام رسانده » زب سياسیيک ح« کند که فرايند تحقيق و تفحص را  سازد و ادعا می  اجتماعی متھم می تأمين

 اکثر کارمندانی اين تحقيق و تفحص توسط يک حزب سياسی انجام گرديد و تقريباً «: چه در بخشی از آن آمده استچنان

.  کارگر ھستندۀاند پرسنل حزب سياسی خان  اجتماعی معرفی کرده تأمين سازمان که آقای محجوب جھت اين کار به

  ». اند پرسنل مربوطه فقط به دنبال اھداف سياسی و تخريب رقبای خود بوده

در حکومت اسالمی ايران، حتا قانون ھای مدون و مصوب خودشان نيز رعايت نمی شود و ھر مقام و منصب و ارگان 

 تأمينبرای نمونه، سازمان .  درآوردی و تفسير دل به خواھی خود را از قوانين موجودشان دارندحکومتی، قوانين من

ست اما شرکت ھای وابسته به آن را در چارچوب ھمين قانون ي قانون اساسی ن۴۴اجتماعی، در حالی که مشمول اصل 

 ھای ئیاين سازمان را نپرداخته، بلکه داراھايشان فروخته اند و دولت نيز نه تنھا سھم » خودی«به قيمت ھای نازلی به 

  .آن را نيز حيف و ميل کرده و به نمايندگان مجلس نيز حق سکوت پرداخته است

 اجتماعی مصوب سال تأمين و قانون نظام جامع رفاه و ١٣۵۴ اجتماعی مصوب سال تأمينح قانون يبراساس نص صر

ت يچ وجه دولتی و بياجتماعی جزو اموال عمومی بوده و به ھ تأمينه ھای سازمان ي، اموال، دارائی ھا و سرما١٣٨٣

  ز مورد اشاره قرار گرفته است، آن جاي قانون اساسی حکومت اسالمی ن٢٩ن امر در اصل يا. المال محسوب نمی شود

ی ئمه ي ب خدمات رفاھی)  اجتماعیتأمينسازمان (كه دولت را مكلف می كند از محل بودجه عمومی و مشاركت مردم 

  .دي نماتأمين آماد مردم ۀه را برای ھميپا

ده است كه ي، دولت مكلف گرد)ك بند الفيجزء ( قانون اساسی ۴۴است ھای كلی ابالغی اصل يمطابق اصول و س

ردولتی بفروشد و يت ھای اقتصادی مشمول واگذاری خود را به بخش ھای تعاونی و خصوصی وعمومی غيفعال

ز قانون محاسبات عمومی و قانون نظام ي مجلس و ن١٣٧٣قانون خاص مصوب سال  اجتماعی، به موجب تأمينسازمان 

ك نھاد يد، ي و اساسنامه سابق و جد١٣۵۴ اجتماعی مصوب سال تأمينن به موجب قانون ي اجتماعی و ھم چنتأمينرفاه و 

ی آن را مشمول پس بنابراين، نمی توان شركت ھا. افت كننده واگذاری ھای دولتیيردولتی است و دري غ عمومی

  .ون اساسی دانستن قا۴۴واگذاری و خصوصی سازی مطابق اصول و سياست ھای اصل 

 است كه بايد بخشی از درآمدھای دولت از محل واگذاری ھا به آن ئیكی از مجموعه ھاي اجتماعی، تأمينسازمان 

  . ابد، امری كه دولت تاكنون از اجرای آن طفره رفته استياختصاص 

 قرار می گيرد كه چرا بخشی از منابع درآمدی سؤال اجتماعی، دولت مورد تأمينون نظام جامع رفاه و طبق مفاد قان

ی برای ئمه ي اجتماعی مطابق اصول و قواعد محاسبات بتأمينحاصل از واگذاری ھا و خصوصی سازی را به سازمان 

  !جاد تعادل در منابع و مصارف آن نپرداخته است؟يا

افت كنندگان درآمد حاصل از واگذاری ھا و خصوصی سازی طبق اصل يجتماعی، خودش از در اتأمينوقتی سازمان 

  .  است، پس چگونه شركت ھای خودش می تواند مشمول واگذاری باشد۴۴

ن سبب مقوله يافتی استوار است و به ھميمه ھای دريه گذاری از محل حق بيه سرمايمه به طور كلی برپايصنعت ب

  . مه اجتماعی استيمه تجاری و سازمان ھای بي اركان اساسی شركت ھای بكی ازيه گذاری يسرما

ن سرفصل عمده درآمدی آن يبه عنوان دوم» ر و اموال سازمانيدرآمد حاصل از وجوه و ذخا«، ٢٨ ماده ٢در بند 

 قانون ۵٢ه در ماد. ز تكرار شده استي اجتماعی نتأمينن در اساسنامه سازمان يف و عناوين وظايھم. منظور شده است
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ر يستی به حساب ذخايه گذاری ھا، باينه و سود اوراق بھادار و سرمايح شده است كه مازاد درآمد بر ھزيز تصرين

  .د به كار انداخته شوديز بايگذارده شده و اندوخته ھای مزبور ن

ت وجوه و يريذاری ھا و مده گيدرآمد ناشی از سرما«ز به ي اجتماعی نتأمين قانون نظام جامع رفاه و ٧ ماده ١١در بند 

  .ده استي مالی اشاره گردتأمينك منبع يبه عنوان » مه گر اجتماعیير سازمان ھای بيذخا

.  اجتماعی، روزنامه ھا تحليل ھا و تفسيرھای متفاوتی را منتشر کرده اندتأميندر رابطه با فساد و اختالس در سازمان 

 تأمينگزارش تحقيق و تفحص از سازمان «: ، نوشته است» گيتمرتضوی«با تيتر » قانون«روزنامه برای نمونه، 

 بزرگی ئیرسوا«که روز چھارشنبه گذشته در مجلس شورای اسالمی قرائت شد » اجتماعی به رياست سعيد مرتضوی

  » واتر گيت استئیرسوا«رساند، و يادآور   ھای جبران ناپذيری می  به اعتماد عمومی مردم آسيب  که است

ين مأ ھا شرکت وابسته به سازمان ت هون، تفاھم نامه ميان سعيد مرتضوی و بابک زنجانی برای واگذاری دروزنامه قان

  .توصيف کرده است»  اجتماعیتأمينچوب حراج به «متعلق به بابک زنجانی را » سورينت قشم« شرکت  اجتماعی به

 اجتماعی تأمينتفحص مجلس از سازمان به نوشته اين روزنامه، براساس اين تفاھم نامه که در گزارش تحقيق و 

) شستا( اجتماعی تأمين گذاری   شرکت سرمايه٢٠٧ شرکت از مجموع ١٣٨«جزئيات آن فاش شده است قرار بود 

 ھای ھما،   جمھوری اسالمی ايران، فوالد خوزستان، فوالد مبارکه اصفھان، بانک صادرات، ھتلئیشامل ھواپيما

ملت، (ای   ھای مختلف بيمه ، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ايران، شرکتپتروشيمی غدير، پتروشيمی تبريز

ھای مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسيان، دی، و  ، کشتيرانی جمھوری اسالمی ايران، بانک )ميھن، دانا، پارسيان

ت عديده حقوقی و دارای اشکاال« ای  واگذار شود که چنين تفاھم نامه»  باھنر به ھلدينگ سورينت قشم صنايع مس

 ».عدم رعايت قوانين مصرح قانونی در ابعاد مختلف است

از سوی سازمان »  ميليارد تومان پاداش به مديران دولت احمدی نژاد۶«اين روزنامه، ھم چنين با اشاره به پرداخت 

رت تعاون، کار  اجتماعی، از محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد، محمد عباسی سرپرست وقت وزاتأمين

به عنوان سه مقام ارشد دولتی نام برده » و رفاه اجتماعی، و عبدالرضا شيخ االسالمی معاون وقت اجتماعی احمدی نژاد

  . اند  ميليون تومان از سعيد مرتضوی ھديه دريافت کرده١٠٠ تا ۵٠است که بين 

 اجتماعی در دوره رياست سعيد تأمين سازمان روزنامه قانون، در ادامه گزارش خود، نوشته که عالوه بر اين موارد،

دوستت دارم « ھزار جلد کتاب تحت عنوان ٢ ھزار تومان بابت خريد ٧٧۵ ميليون و ٣۵پرداخت مبلغ «مرتضوی با 

 تأمينفاقد ھرگونه ارتباط با حوزه «اقدام کرده که » ادر ھمسر سعيد مرتضوینوشته محمدرضا فالح تفتی بر» ادرم

 ».ھای ديگر سازمان در ميان حاضران توزيع شده است داری و در مراسم افطاری و برخی برنامهاجتماعی است خري

استفاده از امکانات و ظرفيت «روزنامه شرق، بخشی از گزارش تحقيق و تفحص مجلس شورای اسالمی درباره 

س نوشته است پس از را مورد توجه قرار داده و به نقل از گزارش مجل» بخش درمان برای نيل به اغراض سياسی

روزنامه خورشيد که در ايام «ھمسر سعيد مرتضوی در انتخابات شوراھای شھر تھران » ھما فالح تفتی«کانديدا شدن 

تبليغات انتخابات اخير شوراھای شھر و روستا، وظيفه تبليغات برخی از کانديداھای وابسته به سعيد مرتضوی را 

 مبنی ئی ھا گزارش«و » شد  ای در مراکز درمانی به شکل رايگان توزيع می شده برعھده داشته است، به شکل ھدايت 

  ».اجتماعی در مراکز مختلف درمانی برای حمايت از اين کانديداھا واصل شده است  تأمينبر بسيج کارکنان 

جشن مبعث در کنندگان در   ھزار تومانی به شرکت ٢٠٠ھای   ميليون تومان بن رفاه در قالب پاکت ۵٠مبلغ «ھم چنين 

در »  وقت سازمان اعطا شده استئی بخش، مشاور اجرا  اجتماعی از سوی علی روحتأمينغرب سازمان  سالن نگين

 ٩٢ ]جوزا[ خرداد١٧ اسالمی در روز جمعه  ن افتتاح جبھه متحد کارگران ايرانئي مناسبت آ به«حالی که اين جشن 
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تفتی نامزدھای انتخابات شورای شھر در حوزه  ی و خانم ھما فالح  االسالم برگزار شده و در اين مراسم آقايان شيخ

  ».انتخابيه تھران حاضر بودند

تفتی برادرخانم سعيد  حميدرضا فالح «روزنامه شرق، به نقل از گزارش تحقيق و تفحص مجلس نوشته است که 

مدير پروژه احداث پايانه « عنوان اجتماعی به شرکت نفت ايرانول با  تأميننيز از سازمان » مرتضوی، مديرعامل وقت

  .بوده است»  ديپلم کامپيوتر مدرک تحصيلی فوق«مور شده بود در حالی که أم» صادرات و واردات بندر امام خمينی

شنبه گذشته خود نوشته است با قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس از  امروز نيز در سرمقاله شماره پنجتھران

مشخص شد بيش تر بھره مندان از اين « اجتماعی دوره محمود احمدی نژاد تأمينن فساد مالی گسترده در سازما

ھای ميلياردی نزديکان و دوستان و ھمکاران فردی و کسانی ھستند که مدعی بودند پاک  مزايای تبعيض آميز با رقم 

  ».کنند ترين دولت تاريخ جھان را اداره می  

 تأمين ھای متفاوتی به قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سازمان   ھای نزديک به اصول گرايان واکنش روزنامه

  . اند اجتماعی در دوره محمود احمدی نژاد و رياست سعيد مرتضوی نشان داده 

را منتشر »  اجتماعی و شستا در مجلستأمينقرائت گزارش تحقيق و تفحص از «روزنامه کيھان، در تنھا خبری با تيتر 

توصيف کرده »  اجتماعیتأمينسف آور أناپاکی ت« جوان نزديک به سپاه پاسداران نيز آن را و روزنامه. کرده است

  .است

 و ٩١شده در سال   از بخش مبالغ پرداخت ٣٧ تا ٣١ مورد از اين پرداخت ھا که در بند ۶به گزارش خبرنگار ايلنا،  

  : آمده به شرح زير است٩٢شش ماھه اول 

جھت » خانم فريبا علومی يزدی«به ھمراه ھمسر خويش » ايران مجری« شرکت  آقای ناصر ناظم مديرعامل- ٣١ 

مراسم افطاری سالن اجالس سران، مراسم افطاری ھتل ھما و مراسم کلنگ زنی بيمارستان شھيد ( برنامه ٣برگزاری 

 لایر ٠٠٠٠٠٠/١۶٢/١ مجموعا مبلغ ئیو بابت ساخت انيميشن و برخی خدمات صوتی و تصويری و پذيرا) لواسانی

دريافت نموده اند که داليل ھمکاری با ايشان به رغم وجود مشاور حقوق بگير در سازمان جھت اجرای برنامه ھا 

  .مل جدی استأو ھم چنين مبالغ قراردادھای منعقد شده، محل ت) آقای ھوشنگ بختياری(

سالن (شرکت کنندگان در جشن مبعث  مبلغ پانصد ميليون لایر بن رفاه در قالب پاکت ھای دو ميليون ريالی به - ٣٢ 

حسب گزارش . از سوی آقای علی روح بخش مشاور اجرائی وقت سازمان اعطاء شده است) نگين غرب سازمان

مناسبت آئين افتتاح جبھه متحد کارگران ايران اسالمی اين جشن در روز  اداره کل روابط عمومی سازمان اين جشن به

نامزدھای انتخابات شورای (االسالمی و خانم ھما فالح تفتی   مراسم آقايان شيخ  برگزار شده و دراين١٧/٣/٩٢جمعه 

  .اند حاضر بوده ) شھر در حوزه انتخابيه تھران

 مبلغ چھارصد و پنجاه ميليون لایر وجه نقد به آقای ناصر برھانی، دبيرکل جبھه متحد کارگران ايران اسالمی، - ٣٣ 

جبھه مذکور فاقد ثبت، دفتر رسمی و حداقل ھای .  و آموزشی پرداخت شده استبابت فعاليت ھای فرھنگی و تبليغاتی

اين جبھه در انتخابات اخير شورای شھر تھران با سرليستی آقای . سيس شده استأقانونی بوده و در ايام انتخابات ت

ن آگھی تبليغاتی ھم چني.  تعطيل شده استشيخ االسالمی در صحنه سياسی کشور حاضر شده بود و پس از آن عمالً 

خرداد ٢٠  الی١٨اين جبھه شامل ليست نامزدھای مورد حمايت در کل صفحه سوم روزنامه خورشيد در تاريخ ھای 

 ميليون لایر در اسناد ٧٢٠حسب بررسی اسناد دريافتی از روزنامه خورشيد وجه آگھی به مبلغ .  منتشر شده است٩٢

 خرداد نيز دو فقره آگھی تمام ٢٢و٢١نامه خورشيد در روزھای مالی روزنامه مذکور مشاھده نگرديد ضمنا روز

با عنوان کانديدای ھای منتخب ستاد مھرپويان چاپ نموده که در اين ) صورت کامل رنگیه صفحه سوم ب(صفحه 

  .خصوص نيز ھيچ سند دريافتی مشاھده نشد
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 اجتماعی و ھم تأمينن، آگھی جشن  بابت چاپ آگھی تشکر کانون ھای کارگری، پوستر شصتمين سالگرد سازما- ٣۴ 

  ميليون لایر، ۴/٨۴٠ ميليون لایر، ٧٣٣ ميليون لایر،٨٢٠چنين آگھی تقدير از شصت چھره ماندگار به ترتيب 

  . ميليون لایر به برخی مطبوعات پرداخت شده است۴/۶٣٨

رگران بازنشسته و مستمری  ميليون لایر به آقای علی اکبر خبازھا بابت مساعدت به کانون عالی کا٩۶٠ مبلغ - ٣۵

 اجتماعی پرداخت شده که حسب استعالم اخذ شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ يادشده تأمينبگيران سازمان 

  .تحويل اين کانون نگرديده است

نويس اليحه قانون جامع و مشاوره و تھيه گزارش در امور شورای حفظ حقوق و اموال سازمان به   جھت پيش - ٣۶

  :مبالغ ذيل پرداخت شده است) ر حقوقدان نف۴(

   لایر١۴٠٫٠٠٠٫٠٠٠فرد حقوقدان  آقای دکتر حيدری

   لایر٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠خانم حسينی، وکيل دادگستری 

   لایر١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠آقای اصالنی، وکيل دادگستری 

   لایر۶٠٫٠٠٠٫٠٠٠آقای علی حسينی، وکيل دادگستری 

 در قالب ھای ئی به اتمام دوره مديريت آقای مرتضوی، پرداخت ھا در روزھای پايانی دولت دھم و نزديک شدن- ٣٧

ای از مديران پرداخت شده که بررسی برخی از اين  مل جدی است به عده أمختلف و تحت عناوينی که ھر يک محل ت

  .پرداخت ھا موجب روشن شدن اذھان ملت شريف است

داری مالی سازمان از مديرعامل سازمان، مجوز  حسب درخواست آقای روح بخش، معاون ا۶/۵/٩٢در تاريخ : الف

 نفر از ۶٢ شود که طی آن به   از محل کارانه صادر می٩٢اندرکاران تدوين بودجه سال  پرداخت پاداش به دست 

 شود که معاون اداری مالی وقت و سابق سازمان ھر  ميليون لایر پرداخت می١٣٨٣کارکنان سازمان مجموعا مبلغ 

 ميليون لایر، مديران کل آموزش، مالی، درآمد و درمان ۶٠، معاونين درآمد و درمان ھر کدام  ميليون لایر٧٠کدام 

  .اند  ميليون لایر دريافت داشته ۴٠غير مستقيم ھر يک مبلغ 

 بخش،   رو، معاون سابق اداری مالی و درخواست آقای روح  حسب گزارش آقای رخشنده۶/۵/٩٢در تاريخ : ب

 ميليون لایر برای تقدير از ٧٣٣٠ شود   مديرعامل از محل کارانه در اختيار موافقت میتأئيدی و معاون وقت اداری مال

 اجتماعی پرداخت شود که سھم ھر يک از معاونين تأمينمديران سازمان به مناسبت جشن شصتمين سالگرد و ھفته 

 ميليون لایر، مديران کل ستادی ۶٠ک  ميليون لایر، مديران کل دفتر مديرعامل، مالی، امور مجلس و اداری ھر ي٨٠

  . ميليون لایر بوده است٢٠ ميليون لایر و معاونين مديران ھر يک ٣٠و استانی و مشاورين تمام وقت ھر يک 

نامه عملکرد يک ساله سازمان   نفر از مديران و کارکنان سازمان بابت توليد ويژه١٨ به ١٠/۵/٩٢در تاريخ : ج

شود که در ميان گيرندگان آقای سيدعيسی حسينی، معاون   از محل کارانه پرداخت می  ميليون لایر٢٧٠مجموعا مبلغ 

  . ميليون لایر بيش ترين دريافت را داشته است۴٠وقت امور مجلس مبلغ 

ه بابت تقدير از اعضای ستاد  ميليون لایر از محل کاران١٢٠٠ مديرعامل سازمان با پرداخت ١٢/۵/٩٢در تاريخ : د

 ميليون لایر، ۶٠بخش کند که به اين ترتيب آقای علی روح  سازمان موافقت می تأمينمين سالگرد داشت شصتبزرگ

 مديرکل امور اداری و آقای ضابطی مديرکل ئی ميليون لایر، آقای رضا۶٠آقای بختيار ملکی مديرکل دفتر مديرعامل 

خانی مديرکل امور مالی  و آقای پيرداده  ميليون لایر، آقای دکتر عيسی حسينی معاون امور مجلس۴٠روابط عمومی 

  . اند  ميليون لایر بيش ترين دريافت را داشته۵٠ھر کدام 

 ميليون لایر ٢۴١بخش و موافقت مديرعامل، مجوز تسويه   مطابق درخواست آقای روح ١٣/۵/٩٢در تاريخ :  ھ

 در ميان گيرندگان نام معاون اداری شود که  نفر از محل غير شمول يا کارانه صادر می ١٠ به ئیکارت ھديه اعطا
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 ميليون لایر و معاون درمان ۴٠معاون امور مجلس ) زنی بيمارستان لنگرود بابت مراسم کلنگ( ميليون لایر ۶٠مالی 

  . ميليون لایر وجود دارد٢٠

 به  بخش و موافقت مديرعامل، مجوز تسويه کارت ھای ھديه  مطابق درخواست آقای روح١۵/۵/٩٢در تاريخ : و 

در ميان گيرندگان نام . شود از محل کارانه صادر می )  ميليون لایر٢٠ھر يک به مبلغ ( نفر از مديران و کارکنان ٢۵

… معاون اداری مالی، معاون امور مجلس، مديران کل دفتر مديرعامل، امور مالی، امور اداری خدمات و رفاه و

  .وجود دارد

 سکه به آقای ٧شود که  صادر می …  به برخی مديران وئیدد سکه اعطا ع۴٢ مجوز تسويه ١۴/۵/٩٢در تاريخ : ز 

 امناء سازمان سند خورده ھيأت سکه به اعضاء ١٨ سکه به آقای ملکی، مديرکل دفتر مديرعامل، ٣بخش،  روح 

  .است

شود  می از سوی مديرعامل صادر !!  مجوز تقدير از برخی مديران به مناسبت عيد سعيد فطر١۴/۵/٩٢در تاريخ : ح 

 عدد سکه ١ سکه و به مديران ستادی ھر يک ٢که به ھر يک از معاونين سازمان و مديرکل دفتر مديرعامل ھر کدام 

  . شود تمام بھار آزادی اعطاء می

بخش از  نيا، معاون وقت درمان سازمان و موافقت آقای روح   حسب درخواست آقای دکتر اديب٢٣/۵/٩٢در تاريخ : ط

در رسيد . گيرد  بخش قرار می   ميليون لایر در اختيار آقای روح٢۵٠س سھم معاونت درمان مبلغ  درصد پرکي١محل 

 ميليون لایر به آقای پورحسينی ۵٠بخش و  از سوی آقای روح )  ميليون لایر٣٠ و ۵٠گيرندگان دو فقره دريافت 

محمدحسين دھقانی اشکذری، از پرسنل آقای .  ھا و مديرکل امور مجلس وجود دارد تفت، مديرکل دفتر راھبری سيستم

  . ميليون لایر دريافت داشته است۴٠دفتر مديرعامل نيز 

 ھا و  اندرکاران دفتر راھبری سيستم  ميليون لایر در قالب کارت ھديه به دست ۶٠٠ مبلغ ١٢/۶/٩٢در تاريخ : ی

 ميليون ۴٠نی تفت مديرکل مربوطه  نفر گيرنده مبلغ، نام آقای پورحسي۶۵شود که از ميان   پرداخت می ICTپروژه 

 ميليون ١٠ ميليون لایر، آقای بختيار ملکی مديرکل دفتر مديرعامل ١٠ خانی مديرکل امور مالی  لایر، آقای پيرداده

  !!!شود لایر ديده می 

  ]قوس[ آذر٢١، »تابناک«به گزارش 

   ھمه نام«:  بود، گفت  اصل نود فرستادهمرتضوی به کميسيون   که ئیھا س کميسيون اصل نود درباره نام ئي، ر١٣٩٢ 

شود و در کل کليات مشخص   که وی به ما داده، مربوط به مجلس ھشتم است و اگر الزم باشد، آن ھا منتشر می ئیھا

  » .است

در کل ليستی که به کميسيون فرستاده شده، نام حدود «: باره اسنادی که به کميسيون فرستاده شده، گفت مختار در پور

 کدام از نمايندگان در آن ليست،   که با نام و مشخصات و مبلغ پرداختی است و ھيچ  نماينده در آن وجود دارد١۶٠

  ».اند و يا حداقل رسيدش به دست ما نرسيده است  اجتماعی نداده تأمينرسيدی به 

 ميليونی ١۵به حقوق از سوی ديگر، به گزارش مھر، حسن کامران دستجردی، نماينده اصفھان در مجلس، با اشاره 

 کند و کم   ھای سوری است که درست می اين به جز پاداش«:  اجتماعی گفتتأمينيکی از شرکت ھای زيرمجموعه 

 تأمينم که ئي گو آن وقت ما برای يک رقم کوچک جنجال به پا کرده و می.  ميليون تومان است۴٠٠ترين مبلغ آن 

  ».ر حيف و ميل ھای بسياری در اين سازمان در حال اتفاق استاجتماعی ورشکسته شد در حالی که از سوی ديگ

تمام تالش ھا بر .  اجتماعی، شديدتر شدتأميندر دوران رياست جمھوری احمدی نژاد، تھاجم به سرمايه ھای سازمان 

كارخانه گر، ي کند و از سوی دتأمينن سازمان يك سو، دولت کمبودھا و کسر بودجه خود را از ايآن قرار گرفت كه از 
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مت نازل آن ھا را به اطرافيان خود، از جمله ي اجتماعی را ورشكسته کردند تا بتوانند با قتأمينسسات سودآور ؤھا و م

  .ھم چنين ثروت ھای بی حساب و کتاب و بدون کنترل را بين خودی ھايشان تقسيم کنند. بفروشند» بابك زنجانی«

ھای مرتضوی بر  ، با انتشار اسناد متعددی از پرداخت ١٣٩٢  آذر٢٣خبرگزاری مجلس، روز شنبه » خانه ملت«

 ھا از محل منابع  مرتضوی در تکذيبيه خود اعالم کرده بود بسياری از پرداخت«: سايت خود نوشته است روی وب 

 ھيأت امنای اين نھاد صورت گرفته و محل ايراد نيست در حالی که ھيأتغير شمول سازمان مذکور بنا به تصويب 

 دانست که نمونه آن   ناک و باعث تعجب می ھا را شبھه  اجتماعی بسياری از اين پرداختتأمينقيق و تفحص از تح

س جمھوری دولت دھم بود که در ادامه، سند اين پرداخت ارائه ئي ميليون تومانی به رحيمی معاون اول ر۵٠پرداخت 

  ».شود می 

 تأمين ميليون تومان از سوی سازمان ۵٠ بر پرداخت مبلغ عالوه«: اين خبرگزاری، با ارائه سند ديگری نوشت

ھا از سوی سعيد مرتضوی صورت گرفت که نمونه  اجتماعی به رحيمی، مبالغ ديگری نيز در سطوح ھمين پرداخت 

االسالمی وزير قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه   ميليون تومان به شيخ ١٠٠بارز آن، مبلغ يک ميليارد لایر معادل 

  ».اعی بوداجتم

 ۵٠ ھا و به دستور شخص سعيد مرتضوی طی دو دستور مبلغ  به دنبال ھمين بذل و بخشش«: افزايد خانه ملت، می 

 ميليون تومان در قالب کارت ھديه به عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ١٠٠ميليون تومان و 

  ».تحويل داده شد

 ای به   اجتماعی، در نامهتأمينبه گزارش مجلس از فساد مالی سازمان پيش از اين، سعيد مرتضوی در واکنش 

 نفر از نمايندگان دوره پيشين مجلس، کارت ٢٨۵ مجلس شورای اسالمی، نوشته بود که ٩٠رياست کميسيون اصل 

  .ھديه و بن خريد اين سازمان را دريافت کرده اند

 اجتماعی در تأمين ھا و قراردادھای فرھنگی سازمان  اختخانه ملت، روز جمعه در گزارشی ديگر چندين سند از پرد

  .شود می » قرارداد ميليونی با شبکه سه سيما«زمان مديريت سعيد مرتضوی را منتشر کرده که شامل 

 اجتماعی به مبلغ يک ميليارد و تأمينبرنامه ھفته  بنا بر اين گزارش، در حالی که ھزينه پرداختی برای ساخت ويژه 

در عين حال سند » خانه ملت«. ن لایر توسط سعيد مرتضوی تکذيب شده اما اسناد اين قرارداد در دست است ميليو۵٠٠

 .است اين قرارداد را در سايت خود منتشر کرده 

 اجتماعی تنھا يک تأميندر اين قرارداد و چند قرارداد مشابه ديگر از سوی سازمان «:  دھد گزارش خانه ملت، ادامه می

ھيه برنامه به صدا و سيما معرفی شده که اين موضوع ھم در جای خود قابل بررسی است، ھم چنين وقتی شخص برای ت

اعتقاد   بی ئی ھا  کند يعنی خود او نيز به چنين ھزينه  کرد را رد می  اجتماعی اين ھزينهتأمينمدير عامل وقت سازمان 

 ». ھا غيرقابل قبول است  داند پذيرش اين ھزينه بوده و می

س جمھوری بود که تنھا برای ئي کردھا مراسمی برای تجليل از ر از مصاديق اين ھزينه«: افزايد اين گزارش می 

 ميليون لایر ھزينه ٣٢٠برداری، عکاسی و ساير تبليغات مراسم   ميليون لایر و برای فيلم ۴٠اجرای مجری برنامه 

  ».است شده 

 ھای برگزاری مراسم شصتمين سال گرد سازمان  خود به ھزينهخانه ملت، در بخشی ديگر از گزارش روز جمعه 

 تيرماه در سالن اجالس ٢۵پردازد که در سه روز متفاوت و در سه مکان متفاوت برگزار شد؛   اجتماعی می تأمين

  . تير ماه در سالن ھتل ھمای تھران٣١ تيرماه در سالن وزارت کشور و ٢٩سران، 
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 ٣۵ ھزار لایر بوده که فقط ٢۵٠ ميليون و ۶٠۴ در سالن اجالس سران ئیپذيراھزينه «به نوشته اين خبرگزاری، 

ھای برگزاری مراسم در سالن اجالس سران   مراسم شده و کرايه سالن ئیآرا  ھای گل  ميليون لایر آن صرف ھزينه

 ».است  ھزار لایر بوده ۵٠٠ ميليون و ۵٨٢

 اجتماعی برای تأمين ميليون لایر و لباس نيروھای ١٢٠ن مراسم  در ايئیھای اھدا تنديس «:  افزايد اين گزارش، می

 ميليون لایر ھزينه رپرتاژ آگھی در ٨٠٠ ميليون لایر ھزينه داشته، ھم چنين قريب به ١٣٢حضور در مراسم 

  شده» شصت سال تالش، امسال موسم حماسه« برای درج پوستری با اين عنوان   ھای کثيراالنتشار کشور روزنامه

  .است

ھم چنين جمع کل مبالغی که برای اجرای مراسم در ھتل ھمای تھران پرداخت شده «: در اين خبر گفته شده است

 است مالکيت ھتل   ميليون لایر بوده و آن چه که در مورد برگزاری اين مراسم در ھتل ھمای تھران جالب توجه١٠۶٨

  ».ماعی است اجتتأمين درصد سھام آن متعلق به خود سازمان ١٠٠است، که 

يک بازنشسته ارتش تحت « اجتماعی تأمينبه نوشته خبرگزاری خانه ملت، برای برگزاری مراسم مختلف سازمان 

 اجتماعی قرارداد منعقد نموده که ماھيانه حقوق و دست مزد تأمين ھای سازمان  عنوان مشاور جھت اجرای برنامه

 ميليون لایر به شرکت مذکور پرداخت شده که ١١۶٢ ھا جمعا  است و برای اجرا در اين برنامه نموده  دريافت می 

  ».سندی مبنی بر برگزاری مناقصه جھت واسپاری امور مذکور موجود نيست

 ھای   اجتماعی تحت عنوان ھمايش تجليل از چھرهتأمينمراسم ديگری در سازمان «: است در پايان اين گزارش آمده 

 سکه ۶٠ ميليون لایر بوده و ۶٠٠است که ھزينه برگزاری آن قريب به  شده  اجتماعی برگزار تأمينماندگار سازمان 

 ھای ماندگار  رغم اين که نام چھره  چھره ماندگار سازمان ارائه شده، علی ۶٠قطعه سکه تمام بھار آزادی برای اھدا به 

  ». ھايشان وجود ندارد  دريافتدتأئي ھا در راستای   ھا درج شده اما امضا يا رسيدی از اين نام برای دريافت اين سکه

بخش بزرگی از آن، مربوط به استخدام رسمی . ران، مربوط به مزدبگيرگان متعدد استي در ا یئمه يسازمان ھای ب

ن بخش خصوصی و ست و بخش بزرگی ھم مربوط به شاغالا» خدمات درمانی«دولتی است كه نام آن موسوم به 

روھای مسلح و برخی ير از نيالبته به غ. متولی آن است»  اجتماعیتأمين سازمان«مانی دولتی است كه ياستخدام پ

   .ی خود ھستندئمه يگر كه دارای سازمان ھای بيبانك ھا و سازمان ھای د

مان كاری يبر اساس قانون، از قراردادھای دولتی، چه پ. م درآمدی دارديران، منابع عظي اجتماعی در اتأمينسازمان 

از مبلغ قرارداد بايد به » ت و ھفت درصدصشز يپانزده مم«ره، مبلغ يار دادھای پژوھشی غا قريو چه مشاوره و 

ن يا)  درصد است٢٣ در صد سھم كارفرما ٢٣. (مه كارفرما واريز گرددي اجتماعی، بابت سھم بتأمينحساب سازمان 

 درصد سھم ٧اركنان بايد ك. ( در صد است٧/١۶ادھا، يا بنيدر صد برای سازمان ھای عمومی مثل شھرداری ھا و 

  )ز پرداخت كننديخود را ن

ن ي سھم ا عمالً ئیم مبلغ باالين اساس اگر فقط بودجه عمرانی دولت و شھرداری ھا را در اين در صدھا ضرب كنيبر ا

مه شده ي درصد از ب٢٠د حدود ين بخش ھا شاين در ال خواھد شد كه با توجه به آن كه شاغاليض و طويسازمان عر

  .رد خود بزرگی را نشان می دھديدر بر بگھا را 

 تأمينچ گاه از طرف ين بخش ھا بوده كه اضافه پرداختی ھيمه كاركنان ايش تر از حق بيار بين مبالغ بسيالبته ا

  . شودیمه شدگان و نه به دولت، برگردانده نمياجتماعی نه به كارفرما و نه به ب

مه كارگران ساختمانی از ھر متر مربع ناخالص پروانه ساختمانی يت ب اجتماعی بابتأمينن سال است كه يھم چنين چند

  . افت می كندين نسبت نيز در شھرستان ھا درمي به ھحدود ده ھزار تومان در تھران و احياناً 
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جه رقمی يون متر مربع در نظر بگيريم، در نتيلي م١٠٠ برابر ٩١ران را در سال ياگر حداقل پروانه ساختمان در كل ا

ك از يچ ي ھباً ين بابت تقرين سازمان است كه از ايافتی از اين منبع درآمد خالص ايارد تومان دريليدود ھزار مدر ح

  .مه شده انديق بين طريار كمی از ايا در صد بسيمه نمی شوند و يكارگران ساختمانی ب

مه دولتی و سھم دولت يدولتی و نمانی سازمان ھای ين ارقام بايد كاركنان شاغل در كارخانه ھا و قراردادھای پيبه ا

 اجتماعی تأمين در حقوق ھر فرد به سازمان ٣٠مه حدود يبابت كارگاھه ای زير ده نفر را اضافه كنيم كه بابت حق ب

  . اجتماعی سر به فلك می زندتأمين درآمد سازمان  جهي كه درنت  شودیپرداخت م

نده بتواند به يه گذاری می كرد تا در آي اجتماعی، بخشی از درآمد خود را در بخش ھای اقتصادی سرماتأمينسازمان 

انه ای را برای يه گذاری ھا، سود سالين سرمايھم اكنون ا. مه شدگان و بازنشستگان عمل كندي خود در قبال ب تعھدات

  . می كنندتأمينن سازمان يا

مه ھای كاركنان خود را يمی از كارفرمايان است كه حق بيافت جرايربوط به درن سازمان، ميگری از درآمد ايبخش د

اد يار زيز بسين اموال نيپرداخت نكرده اند و در برخی مواقع، حتا به مصادره اموال و امالك مبادرت كرده است كه ا

  .است

مارستان و دوم حقوق ي ساخت بمه شدگان وياول بھداشت و درمان ب. نه می گردنديف اصلی ھزين درآمدھا در دو رديا

اد روبرو يار زيام بسحاعی به بدترين وجه ممكن و با ازد اجتمتأمينمارستان ھای يدر مورد اولی كه ب. بازنشستگان

  . د خبری منتشر نشده استيمارستان جديبا حدود ده سال است كه از ساخت بياست و تقر

ده و باندبازی و مقررات من درآوردی، حتی حقوق يچيحاسبات پاد و مين سازمان با ترفندھای زيز، ايدر مورد دوم ن

مه شدگان بوده ي كند كه ھمواره مورد اعتراض بید پرداخت كند محاسبه ميار كم تر از آن چه بايبازنشستگان را بس

   .است

شدگان مه ياری از بي اجتماعی، به خصوص در بخش درمان، بستأمينار نازل سازمان يجه به سبب خدمات بسيدر نت

 اجتماعی، تأمينافتی سازمان يکرده اند كه رقم آن از مبالغ در» لیيمه تكميب«ش تر خود را يبرای استفاده از امكانات ب

  .كم تر است

مه يبابت ب)  ھزار تومان۴٠ الی ٣٠ن يانه بيماھ( ھزار تومان در سال ۵٠٠ الی ٣۵٠برای نمونه، با پرداخت حدود 

 بابت ھر نفر مبلغ   اجتماعیتأمينتا مناسبی بھره مند شد؛ در صورتی كه سازمان  توان از خدمات نسبیلی ميتكم

ن سازمان يافت می كند و اگر تمام درآمد ايدرسال در) بر اساس حداقل حقوق(ون و پانصد ھزار تومان يليك ميحداقل 

  .ون تومان بالغ گردديلي م۵م كند شايد سرانه ای برابر يمه شدگان تقسيرا به ب

 با محمود صالحی، چھره شناخته ئی گفتگو،٢٠١٣بر و ششم اکت- ١٣٩٢ ]ميزان[شنبه چھاردھم مھريکريخ در تا

 اجتماعی داشتم، به روشنی نشان می دھد که تأمين، درباره سازمان )ساکن شھر سقز(شده جنبش کارگران ايران 

خوردھای زشت و زننده و توھين  اجتماعی، چه برتأمينين بيمارستان ھای وابسته به سازمان مسؤولمديران و 

  .آميزی با بيماران دارند

  

گو درباره سازمان  و  آقای محمود صالحی گرامی، بی نھايت سپاسگزارم که اين دعوت مرا برای گفت:بھرام رحمانی

ن ، در داخل بيمارستا٢۵/۶/٩٢ را در مورد تجمع روز سؤالاگر اجازه بدھيد اولين .  اجتماعی ايران پذيرفتيدتأمين

اين تجمع به چه دليل برگزار شده بود؟ خواسته ھای تجمع کنندگان کدام ھا بودند؟ ھم .  اجتماعی سقز مطرح کنمتأمين

  چرا؟.  کردندئیچنين در خبرھا آمده بود که شما را در اين تجمع چند ساعتی بازداشت و بازجو

  . خيلی از شما سپاسگزارم که اين مصاحبه را ترتيب داديد:محمود صالحی
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 تأمين اجتماعی در شھرھای ايران، مکررا در مورد خدمات ناچيزی که از طرف بيمارستان تأمينبيمه شدگان 

در يک کالم، . اين اعتراضات ھر روز وسعت گسترده تری به خود می گيرد. اجتماعی ارائه می شود، معترض ھستند

. ن سازمان و يا بيمارستان اعتراض کنندمسؤوال  اجتماعی ھميشه آماده اند تا عليهتأمينيعنی بيمه شدگان سازمان 

ند تا اند و منتظره اچون ھر زمان به سازمان و يا بيمارستان مراجعه می کنيد تعداد زيادی مراجعه کننده صف کشيد

 صبح، وقتی ھمه مردم در خواب ھستند تعدادی از کارگران ساختمانی جلو درب ۵يعنی ساعت . نوبت شان برسد

. اجتماعی در انتظار ھستند تا اين که درب سازمان باز شود و کار اين کارگران ساختمانی را انجام دھند تأمينسازمان 

يعنی اگر . وقتی به بيمارستان مراجعه می کنيد، مشاھده خواھيد کرد که تعداد زيادی مريض در انتظار نوبت ھستند

اين » دکتر نيست«: خش پذيرش بيمار می گويندن بمسؤوال صبح به بيمارستان مراجعه کنيد، بنا به گفته ٨ساعت 

  . مکررا اين جمله تکرار می شود. ن پذيرش مثل طوطی ست که حرفی به او ياد داده ايدمسؤوالجمله 

 اجتماعی سقز، به اين شکل بود که شخص خودم مريض بودم و از تأمين، در داخل بيمارستان ٢۵/۶/٩٢تجمع روز 

 پذيرش، درب اتاقش مسؤولچند نفر زن ايستاده بودند و .  اجتماعی مراجعه کردمنتأمي صبح، به بيمارستان ٨ساعت 

زنان ھم معترض » دکتر نيست، برويد«: را بسته بود و ھر چند دقيقه يک بار دريچه اتاق را باز می کرد و می گفت

 و دفترچه ام را جلو  صبح دکتر نيست؟ با ديدن اين واقعه، من ھم به جمع معترضان پيوستم٨بودند که چرا ساعت 

 پذيرش گفتم مسؤولمن ھم رو به » دکتر تمام شده است«:  پذيرش داد زدمسؤول. درب شيشه ای جھت نوبت گذاشتم

 پذيرش سرش را از دريچه مسؤول صبح تمام شده باشد؟ ۵/٨جناب مگر دکتر قند، روغن يا برنج است که ساعت 

 بيمارستان مسؤولما ھم در جواب گفتيم، چشم ما نزد »  بيمارستانمسؤولبرويد نزد «: بيرون آورد و رو به ما گفت

  .خواھيم رفت

 محترم را زديم ولی مسؤولقبل از ھر چيز آھسته درب اتاق .  بيمارستان مراجعه کرديممسؤولمن و چند نفر به اتاق 

ما . ردن نامه ای بود مشغول امضاء ک محترم نشسته بود و ظاھراً مسؤولاين در حالی بود که .  شنيده نشدئیصدا

 محترم، نه تنھا جواب سالم ما مسؤولاما .  بيمارستان سالم داديممسؤولديديم کسی جواب نداد وارد اتاق شديم و به 

بعد از چند دقيقه که ما در اتاق ايشان بوديم يک مرتبه سرش را بلند کرد و . داد، بلکه حتا سرش را ھم بلند نکردنرا 

 ۵/٨جناب ما ساعت «: من ھم در جواب گفتم» آ چه می خواھيد«: م باشيم، خطاب به ما گفتمثل اين که ھمه ما مجر

خوب تمام شده، وقتی يک «:  بيمارستان گفتمسؤوليرش می فرمايد که دکتر تمام شده؟ ذ پمسؤولنيم صبح آمديم و 

  ».رستوران غذا را تمام می کند بايد چکار کند، دکتر ھم تمام شده

جناب اين جا بيمارستان است و .  که مثل برج زھرمار بود، نگاه کردم و خطاب به او گفتممسؤولب من ھم رو به جنا

يا اين که شما ھم مثل رستوران تابلوی بيمارستان را برگردانيد و بنويسيد دکتر تمام . ھميشه بايد دکتر داشته باشد

» دکتر نداريم برويد بيرون«: ای بلند داد زد بيمارستان، از اين جمله من خيلی عصبی شد و با صدمسؤولشده است؟ 

 بيمارستان به جای اين که ما را قانع کند به مسؤولاما .  رد و بدل شدئی بيمارستان صحبت ھامسؤولميان ما و 

 مسألهاين بار . با آمدن نيروی انتظامی، وضعيت حالت ديگری پيدا کرد. نيروی انتظامی داخل بيمارستان زنگ زد

ن بيمارستان به جای اين که ما را مداوا کنند دستور بدھند مسؤوالشد و ما مريض ھا انتظار نداشتيم که خيلی جدی تر 

 چون ما ھميشه در تاريخ خوانده بوديم که بيمارستان و کسانی که در آن خدمت می کنند !که ما را بازداشت کنند؟

ھم از عجايب دنيای سرمايه داری است که بيمارستان اين ! مريض را مداوا می کنند، نه اين که آنان را بازداشت کنند

  . را به دادگاه و کالنتری تبديل کرده اند

وقتی ما مراجعه کنندگان متوجه شديم  که نيروی انتظامی را صدا کردند بالفاصله به ميان مردمی که در سالن 

، در ماه يک سوم حقوق مان را به مردم ھر کدام از ما: بيمارستان بودند آمديم و من خطاب به مردم معترض گفتم
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 اجتماعی پرداخت می کنيم، وقتی ما يک سوم حقوق خود را به سازمان پرداخت می کنيم، اين سازمان تأمينسازمان 

اما اين بيمارستان، نه اين که به ما خدماتی .  اجتماعی خدمات ارائه دھدتأمينموظف است که به ھمه ما، طبق قانون 

وقتی ما بيمه شدگان به بيمارستان مراجعه می کنيم با برخوردھای . ه به ما ھم توھين می کندارائه نمی دھد، بلک

ن بيمارستان اظھار مسؤوالن بيمارستان روبرو می شويم و ھر زمان اعتراض می کنيم، مسؤوالغيرانسانی تعدادی از 

ان مجلس، نگاھی کوتاه داشته باشيم متوجه اما اگر به گزارشات نمايندگ. می کنند که بودجه برای استخدام دکتر نداريم

و يا !  ميليون تومان دست مزد پرداخت می کنند١۵خواھيم شد که چطور از سرمايه ما، به يک مديرعامل در ماه 

بعد از اين صحبت ھا نيروی انتظامی آمد و من را به ... ن می دھند ومسؤوال ميليون تومان، به عنوان پاداش به ۴٠٠

اول خيلی تند برخورد کردند و من را تھديد می کردند که برايت صورت جلسه می .  بيمارستان بردندولمسؤداخل اتاق 

مردم ھم پشت در ايستاده . عمال جلو من را گرفته بودند که از اتاق خارج نشوم... کنيم که به ما توھين کرده ايد و

ما بيمه شدگان اين مکان را متعلق به .  دخالت نکنيدمن ھم رو به نيروی انتظامی کردم و گفتم که در اين مورد. بودند

ولی نمی دانم چرا شما خود را مالک .  که در اين بيمارستان موجود است مال ماستئیخودمان می دانيم و تمام اشيا

اده س رخ دئياين بيمارستان می دانيد؟ شما به عنوان نيروی انتظامی، تنھا می توانيد ھر چيزی که ما بين ما و آقای ر

 نيروی انتظامی، وقتی مسؤولخالصه .  کنيدئیمکتوب کنيد و با ھم به دادستانی برويم، ديگر حق نداريد از من بازجو

. متوجه شد ما از صورت جلسه و اظھارات تند آنان ھراسی نداريم دست من را گرفت و به سوی حياط بيمارستان برد

بعد از اين ... و) يعنی مردم( و کاری به اين  ھا نداشته باشم  نيروی انتظامی، از من درخواست کرد که بروممسؤول

 دقيقه برای تجمع کنندگان در ٢٠که خيلی با او صحبت کردم به بيمارستان برگشتم و ميان مردم قرار گرفتم و حدود 

نيم با ما بيمه شدگان، ھر زمان به بيمارستان مراجعه می ک: مورد حقوق خودمان صحبت کردم و رو به آنان گفتم

بيايد به اين تابلو نگاه کنيد، برای اين که کاله سر ما بگذارند، . نه کارکنان آن روبرو می شويممسؤوالبرخورد غير

به منظور رفاه حال شما مراجعين عزيز اين مرکز درمانی «: حقوق ما مراجعه کنندگان را با خط درشت نوشته اند

 و متخصصين داخلی، ئی پزشکان عمومی، دندانپزشکی، مامائیانی جھت بيماران سرپولفيطرح پذيرش نوبت دھی ت

اما اين تنھا يک » است) ٣٢٢٠١٠١): خط٨(شماره تلفن . يردذ، کار انجام می پ...جراحی عمومی، مغز و اعصاب و

  .اين نوشته تنھا برای خانواده کادرھای بيمارستان است نه برای ما بيمه شدگان. نوشته بدون عمل است

 می ن خدماتااند تا به ما بگويند که به مراجعمارستان اين نوشته را به اين خاطر به اين جا آويزان کرده ن بيمسؤوال

 صبح در جلو درب اين درمانگاه صف کشيده اند تا در وقت اداری باز شود و ۴ن از ساعت ادر حالی که مراجع. دھيم

  .چند نفر از مراجعين را بپذيرند

به ( نوبت می دھند ٧٠ می بينيم که برای يک پزشک عمومی، چرا که ما عمالً . ايد بردارندبه نظر ما، اين تابلو را ب

 مريض را معاينه کند؟ آيا تشخيص آن ٧٠آيا به نظر شما، يک پزشک می تواند در روز ) ن پذيرشمسؤوالگفته 

 مريض را ٢٠ در روز ن بھداشت و درمان، ھر پزشک بايدمسؤوالپزشک می تواند درست باشد؟ اما بنا به اظھارت 

  .معاينه کند

اما وقتی ما درخواست می کنيم که بيمه شدگان زياد شده و بايد بيمارستان ھم پزشک ھای خود را زياد کند، به ما بی 

به نظر شما، . ن را بازداشت کننداامی درخواست می کنند که ما معترضاحترامی می شود و بالفاصله از نيروھای انتظ

اعتراض می کنيم بالفاصله به نيروھای انتظامی و اطالعاتی زنگ  می زنند و ما را به اغتشاش گر و چرا ھر زمان ما 

ن بيمارستان، از نظر خودشان تحصيل کرده ھستند ولی به نظر مسؤوالعده ای از . مخل نظم عمومی متھم می کنند

چطور . ک سرمايه دار عمل می کنندمن، اين افراد ھيچ وقت برای خدمت به مردم تحصيل نکرده اند، بلکه مثل ي

ن و پزشکان تحصيل مسؤوالندازد، ه کار بيسرمايه دار، تمام تالش خود را برای استثمار ھر چه بيش تر کارگران ب
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اگر ھر کدام از ما سالی يک بار نزد دکتر برويم جھت يک . کرده ھدف شان خالی کردن جيب مردم و بيماران است

 نفره را در ۵حال يک خانواده . ت مزد يک ماه خود را ھزينه کنيم تا اين که بھبود يابيمسرماخوردگی کوچک، بايد دس

  نظر بگيريد که در صورت بيماری چه قدر بايد ھزينه کند؟

 اجتماعی پرداخت کنيم؟ در حالی تأميندر چنين وضعيتی ما بيمه شدگان، چرا بايد يک سوم حقوق خود را به سازمان 

  .  برابر اساسنامه خود، به ما خدمات ارائه دھدکه سازمان موظف است 

ن زياد شدند، با کالنتری تماس گرفتند و درخواست کردند تا اتان، وقتی مشاھده کردند که معترضن بيمارسمسؤوال 

  .نيروی بيش تری برای سرکوب ما بفرستند

من را می شناختند نزد من آمدند و ن بيمارستان که به شکلی مسؤوال قابل ذکر است در طول اين اعتراض، تعدادی از 

  »...ما می داينم  شما مريض ھستيد، ما شما را اورژانسی نزد دکتر می بريم و«: اظھار می کردند

من تنھا برای خودم . اما من از اين که اورژانسی نزد دکتر بروم خودداری کردم و گفتم من امروز نيازی به دکتر ندارم

انی است که با پرداخت يک سوم از حقوق خود ھنوز نمی دانند که اين بيمارستان داد نمی زنم، بلکه برای آن کس

من برای خود صحبت نمی کنم، بلکه برای کسانی صحبت می کنم که نمی دانند سرمايه سازمان . متعلق به ھمه ماست

ن تشکيالت می  اجتماعی در چه زمينه ھای مصرف می شود؟ وقتی يک مجرم، به نام مرتضوی را به داخل ايتأمين

 ميليارد تومان سرمايه ما حيف و ميل می شود، نه کسی محاکمه می شود و نه ١٠آورند، ما بايد چکار کنيم؟ وقتی 

اما وقتی ما صاحبان سازمان، درخواست دکتر و درمان کنيم، بالفاصله سر و کليه نيروی انتظامی پيدا می . کسی متھم

  .شود و ما را سرکوب می کنند

و مطالبات ما بيمه شدگان، از بيمارستان اين است که به ھر شکلی که باشد بايد دکتر و امکانات پزشکی خواست ھا 

 نفر را رديف می کنيد آن دکتر اگر تنھا به سالم  ٧٠را در اين بيمارستان افزايش دھند، وقتی شما برای يک دکتر 

ن رو، به نظر ما، علم پزشکی ديگر توان درمان از اي. مريض ھا جواب دھد، ديگر فرصت درمان درد مريض را ندارد

پولی که ھر روز در اين سازمان، . بيمارستان بايد دکتر بيش تری استخدام کند. دردھای شھروندان جامعه را ندارد

  . حيف و ميل می شود بايد آن را به دکترھا داد تا با امنيت بيش تری شغل خود را دنبال کنند

حدود يک ساعت با ھم صحبت .  بيمارستان بردندمسؤولرسيد و من را به داخل اتاق ھنگامی که نيروی انتظامی 

اما با بيمه .  ساعت آن محل را ترک کرديم٣در نتيجه نيروی انتظامی، محل را ترک کرد و ما ھم بعد از . کرديم

  .ی آينده ادامه دھيمشدگان، قرار گذاشتيم که اين اعتراضات را تا رسيدن به خواست ھا و مطالبات خود در روزھا

  :دئيگو را می توانيد در لينک زير مزاغه نما و متن کامل اين گفت* 

http://www.etehad.se/artikel/9312 

ده اند، تمام در روزھای اخير برخی نمايندگان مجلس که گفته می شود از دريافت کنندگان پول از سعيد مرتضوی بو

 محمدرضا باھنر، نائب تأئيد که با ئیندازند؛ ادعاقصيرھا را به گردن روزنامه ھا بيقدرت خود را به کار انداخته اند تا ت

  .س مجلس نيز ھمراه شده استئير

: ن نامه ای خطاب به محمد رضا باھنر، گفتئي نماينده عضو پايداری در تذکری آئیدر جلسه مجلس، حميد رسا 

 را به ھمراه ئی ھا  اجتماعی که در روزھای قبل در مجلس قرائت شد حاشيهتأمينرش تحقيق و تفحص از سازمان گزا«

دستگاه . سفانه چند روز است که تيتر برخی از روزنامه ھا يکی از موضوعات اين تحقيق و تفحص استأداشت مت

ماينده مجلس باشد، اما از اين حاشيه ھا به شکل  بايد با ھر کسی که تخلف انجام داده، برخورد کند حتی اگر نئیقضا

سياسی بھره برداری می شود و شايسته بود که اسامی در اين تحقيق و تفحص برده نشود تا نتيجه از سوی قوه قضائيه 

 ».اعالم شود
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و در حق  درست کردند که انگار نمايندگان خورده اند و برده اند اين خيانت به نظام ئیمطبوعات فضا«: او، افزود

 ». می کنم اگر تخلفی از سوی نماينده ای انجام شده حتما بايد با آن برخورد شودتأکيدمجلس است باز ھم 

ی در خصوص ئبرخی رفتارھای رسانه «: س جلسه نيز مطبوعات را مقصر دانسته و گفته استئيمحمد رضا باھنر، ر 

 ادوار ۀام و خدمتگزاران به نظام است و اين اقدام در ھماين اتفاق اخير درست نبوده است، اين جوسازی ھا ظلم به نظ

سه حتما آن ئي رھيأتاگر خدای نکرده کسی در اين پرونده سوء استفاده شخصی انجام داده، .. مجلس اتفاق افتاده است

 ».پرونده را به قوه قضائيه ارسال خواھد کرد و قوه قضائيه نيز به دقت بررسی خواھد نمود

سرانجام تعداد زيادی از نشريات  در   ھای مطبوعات و توقيف موقت و بی  دستانی که نامش به دادگاه، داسعيد مرتضوی

 و ھم زمان با احيای دادستانی در زمان رياست ١٣٨٢ سال ]ثور[او از ارديبھشت ماه.  ھای اخير گره خورده است سال

  .ھران را بر عھده داشتهللا شاھرودی بر قوه قضائيه، سمت دادستان عمومی و انقالب ت آيت 

نگار جان سپرده در بازداشتگاه  ھای مشھوری چون پرونده زھرا کاظمی، روزنامه  مرتضوی، ھم چنين در پرونده 

 .اوين، دست داشت

ھای ميليونی سعيد مرتضوی به متھمان جنايات بازداشتگاه کھريزک   آذر از پرداخت ٢۴شنبه  روزنامه شرق، روز يک

 اجتماعی باز تأمينپای چند قاضی متھم ديگر در پرونده کھريزک، به پرونده فساد مالی «: ه استگزارش داده و نوشت

  ».شده است

ھای باز  فر با وجود پرونده  بر اساس اسناد تحقيق و تفحص مجلس، قاضی حداد و حيدری «به نوشته روزنامه شرق، 

نويس اليحه قانون   پيش ۀحمه بابت کار پژوھشی دربار الز  عنوان حق به«مبلغ پنج ميليون تومان » ئیدر دستگاه قضا

  . اند دريافت کرده» اجتماعی  تأمينجديد سازمان 

قاضی حسن حداد و « اجتماعی به عنوان پاداش به تأمينروزنامه شرق مبالغی که سعيد مرتضوی در دوره رياست 

ده و از قول صالح نيکبخت، وکيل دادگستری، پرداخت کرده است را پنج ميليون تومان عنوان کر» فر علی اکبر حيدری 

بايد مشخص شود که مرتضوی بر اساس چه قراردادی مبالغی را به اين دو نفر که جزو معاونان او در «: نوشته است

 توانند به غير از حقوق کارمندی دست مزد   اند، نمی اگر اين افراد کارمند بوده.  کردهءاند، اھدا  اجتماعی بوده تأمين

 ».ری ھم دريافت کنندديگ

 اند،  صورت نيز بايد قراردادی که اين افراد بر اساس آن برای سازمان کار کرده در غير اين «به گفته صالح نيکبخت، 

 اين موضوع در حوزه اختيارات مرتضوی بوده يا نه و آيا  بايد بررسی شود که اصالً مسألهفارغ از اين . مشخص شود

  »عايت شده است؟ھا ر مقررات انجام اين کار

در ميان » حقوق دان«به عنوان » حسن حيدری«و » نجات انامی«روزنامه شرق، ھم چنين خبر داده است که نام 

 اجتماعی پول يا کارت ھديه چند ميليونی دريافت تأمينفھرست کسانی که از سعيد مرتضوی در دوره رياست سازمان 

  . اند کرده

معاون امنيت دادستانی »  حداد قاضی«با نام مستعار » حسن زارع دھنوی«روزنامه شرق، يادآوری کرده است که 

 پس از افشای کشته شدن شماری از ٨٨ فر داديار، و سعيد مرتضوی دادستان تھران در سال  اکبر حيدری تھران، علی 

 ».تعليق شدند خود  از سمت«بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کھريزک و متھم شدن در اين پرونده 

سه «جلسه غيرعلنی ١١به نوشته اين روزنامه، دادگاه قضات متھم در جنايات بازداشتگاه کھريزک پس برگزاری 

فر را به اتھام بازداشت غيرقانونی به   اکبر حيدری   دھنوی و علی  قاضی متھم پرونده سعيد مرتضوی، حسن زارع

 ھا به ھمراه   از خدمات دولتی محکوم شدند و اکنون ھر دو اين سال انفصال  و پنجئیانفصال دايم از خدمات قضا

  ».مرتضوی آزادند
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االمينی در کھريزک کشته  شايد اگر فرزند عبدالحسين روح . مرتضوی شش سال دادستانی تھران را برعھده داشت

ان اسالمی، از اعضای االمينی، دبيرکل حزب توسعه و عدالت اير روح . آمد وجود نمی ه نشده بود، اين مشکالت ھم ب

االمينی در ھشتم  روح .  بود١٣٨٨ در انتخابات سال ئیسابق جمعيت ايثارگران انقالب اسالمی و مشاور محسن رضا

 ديدگان حوادث بعد از انتخابات شد و  ای خواستار استيفای حقوق آسيب ، در يک ديدار جمعی با خامنه ١٣٨٨شھريور 

 اند، بدانند نظام، تصميم بر مجامله و گذشت ندارد  که در اين حوادث دچار آسيب شدهھمه افرادی « :ای نيز گفت خامنه 

 کند، اگر کار بد و   کنند از موضع قانون و حق برخورد می و ھمان گونه که با افرادی که صريحا با نظام مقابله می

  ».رد خواھد شدجنايتی انجام شده باشد، با عوامل اين اقدامات نيز از موضع قانون و حق، برخو

   واليت محسوب می»سربازان« االمينی نيز يکی از  چرا که عبدالحسين روح. در اين واقعه  خامنه ای دچار مشکل شد

 . شد، شايد مشکل حکومت بيش تر می شد چه به خواسته او ھم رسيدگی نمیشد و چنان

گفته . نژاد او را به دولت برد د احمدی ، محموئی ھای قضا يتمسؤولپس از ماجرای کھريزک و برکناری مرتضوی از 

 شد که کنارگذاشتن مرتضوی با ھدف فراموش شدن ماجرا صورت گرفته و قرار است او چندان در محافل عمومی  می

نژاد او را به صف اول تقابل دولت و مجلس فرستاد  اما محمود احمدی . ظاھر نشود تا ماجرای کھريزک فراموش شود

تقابل علنی مجلس و قوه قضائيه با سعيد مرتضوی ھم امکان برخورد با . ز گذشته مطرح شدو نام مرتضوی بيش ا

گرچه مرتضوی در ماجرای پرونده کھريزک در دادگاھی کامال نمايشی و مسخره به . اتھامات او را فراھم نکرد

مورد اعتراض محکوم شد، اما اين محکوميت » انفصال از خدمت و پرداخت دويست ھزار تومان جزای نقدی«

  . مرتضوی قرار گرفت

 گزارشی منتشر کرده که در آن پرونده سعيد مرتضوی در سايت الف، وابسته به احمد توکلی نماينده مجلس اخيراً 

 :به نوشته اين سايت. چھار دوره مجلس ايران يادآوری شده است

در سال . م رديف اول معرفی شداو در پرونده تحقيق و تفحص از مرگ زھرا کاظمی در مجلس ششم به عنوان متھ

 تحقيق تفحص مجلس از قوه قضائيه اقدامات سعيد مرتضوی دادستان وقت تھران در پرونده ھيأت در گزارش ١٣٨٧

 ای در مجلس تشکيل شد که بر اساس  در ماجرای بازداشتگاه کھريزک ھم کميته.  شدءت کنکور افشاسؤاالفروش 

 به کھريزک با دستور و اصرار ]سرطان[ تير١٨ شدگان  ، انتقال بازداشت٨٨ سال ]جدی[ آن دردی ماهئیگزارش نھا

لم ضبط شده از فاضل الريجانی نيز زير کار و پخش نوار فدر ماجرای استيضاح و. سعيد مرتضوی، صورت گرفته بود

ين اقدام  اجتماعی، در واقع پاسخی به اتأمينتحقيق و تفحص مجلس از سازمان . رد پای او ھم چنان وجود داشت

 .مرتضوی بود

 با توجه به  ھا، سايت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسالمی، خواسته است که به دنبال باال گرفتن اختالف 

 حامی ندارد، قوه ئیھا وی ديگر در دستگاه اجرا  ھای متعدد تخلف و اين که اين روز تکرار نام مرتضوی در پرونده

 .شودھای او وارد  قضائيه در پرونده 

 با روزنامه بھار ضمن دفاع ئیگو و  طی گفت١٣٩١س کميسيون اجتماعی مجلس در آذرماه ئيعبدالرضا عزيزی، ر

زحمات . آقای دکترمرتضوی يک جوان، انقالبی و مورد وثوق و اعتماد نظام است« :بود ه گفتاز سعيد مرتضوی،

 ».زيادی برای نظام کشيده و ممکن است اشتباھاتی ھم داشته باشد

 که  ماند که يک پزشک مثل اين می «و » خون سه نفر مھم است يا کل ايران و اسالم و جھان؟«او پرسيده بود که  

 تا را درست انجام دھد و در يک مورد اشتباه کند که شما االن ھمان يکی را ٩٩٩عمل ختنه انجام دھد از ھزار ختنه 

 ». آقای دکتر مرتضوی آن ماجراھا را مديريت کرد.ھا را با ھم ببينيد شما بايد ھمه ختنه. بينيد می 
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 کند بعد خوب که  آيد خدمت می يک نفر می .  طور است سفانه مملکت ما ھمينأمت«: عزيزی، ھم چنين گله کرده بود

 ».گويند بفرما برو بيرون کشيدند می  اش را  رس 

مشکالت فعلی که برای دکتر مرتضوی « :ودبند، نماينده بندرانزلی نيز ضمن دفاع از مرتضوی، گفته ب حسن خسته 

شناسی و اقتدار وی در اجرای قانون و ايفای وظايف   ھا به خاطر وظيفه  سازی  شود و بسياری از پرونده  ايجاد می

 ». است٨٨دادستانی در ايام فتنه بعد از انتخابات سال 

ھا در برابر بسياری از  تضوی در آن سال دکتر مر«: او، ھم چنين با اشاره به سابقه مرتضوی، يادآور شده بود 

 گران سياسی و مطبوعاتی مردانه ايستاد و اجازه نداد مطبوعاتی که پايگاه دشمن شده بودند به نظام  معاندان و فتنه

 ».اسالمی ضربه وارد کنند

 قصاص صادره طبق ابالغيه دفتر مقام معظم رھبری در موارد احکام«که  ھای کرمان ھم مشخص شد در ماجرای قتل 

موران و بسيجيانی که در مقام انجام وظيفه شرعی يا اعتقاد به مھدورالدم يا تحت عنوان نھی از أاز محاکم، در مورد م

اند ھر مورد از اين قبيل با تکيه بر جھتی که شايسته است   شوند، مقرر فرموده  منکر مرتکب قتل عمدی شده يا می

 ».موجب تبديل قصاص به ديه شود

برخی متھمان قتل ارتقا مقام گرفتند و برخی . ای ھم نمونه ديگری از ھمين ماجرا است  ھای زنجيره  رای قتلماج

ھای  اما مرگ سعيد امامی در زندان يکی از بحران . محکومان نيز بعدھا آزاد شدند و به وزارت اطالعات بازگشتند

 ای در   ھای گسترده  ھای ھمسرش موجب نگرانی شکنجهھا و   ئیمرگ او و انتشار بازجو. اساسی در اين زمينه بود

گو با مرکز اسناد  و بعدھا فھيمه دری نوگورانی ھمسر سعيد امامی، در گفت. در ايران شد» سربازان واليت«ميان 

منتھا من خودم شخصا اين ھا را . از گوشه و کنار شنيدم توجيه آوردند که بنا به مصلحت نظام«: انقالب اسالمی گفت

چون مملکت با کفر .  شود  ھای نظام سست می پايه.  دانم، مصلحت نظام نيست که ظلم رواج پيدا کند صلحت نظام نمیم

 ».آورد ولی با ظلم نه دوام می 

عنوان آن . نژاد منتشر شد  و در سايت نوسازی، از سايت ھای حامی محمود احمدی ١٣٨٩گو در سال  و اين گفت 

منتشر » بازخوانی يک حق پايمال شده«ان کلی  نامه با عنو بود که در يک ويژه » امامید يد سعيت شھي والئیفدا «

  .شده بود

س ھمه خامنه ای، بايد نشان دھد که فدای أاکنون در رابطه با پرونده سعيد مرتضوی حکومت اسالمی ايران و در ر

 !ارزد میاز آن » دفاع«دردسر ندارد و يا به » نظام«برای » سرباز جان بر کف«يک 

 خود، با توجه به گزارش تحقيق و تفحص مجلس پيرامون ١٣٩٢ آذر ماه ١٨کارگران بازنشسته در جلسه ای در 

 کرده اند مجلس چگونه می تواند جلوی اختالس سؤال اجتماعی قطعنامه ای صادر کرده و به درستی تأمينسازمان 

عی را بگيرد؟ بازنشستگان بارھا در مقابل مجلس  اجتماتأمينھای ھزاران ميليارد تومانی از صندوق سازمان 

  .غارتگران، تظرات کرده و خواھان حقوق خود شده اند

 کوچکی از حقايق ۀ اجتماعی تنھا گوشتأميندر گزارش تحقيق و تفحص از دوران رياست سعيد مرتضوی بر سازمان 

 ھا و اموال کارگران و بازنشستگان ئیادر اين گزارش، طبق اين گزارش، ميلياردھا تومان دار. را روشن کرده است

 اکبر  علی«  ميليون تومان تنھا به ٩٧طبق ھمين گزارش، . صرف مقاصد شخصی و جناحی و غيره شده است

اين در حالی است که حقوق کارگران و بازنشستگان و . برای توزيع بين مديران کانون پرداخت شده است» خبازھا

 درصد ٧۵ھم اکنون حدود .  و با تفاوت تورم واقعی، فاصله بسيار زيادی داردن استئيمستمری بگيران، بسيار پا

  .ھزينه ھای درمان بدوش بيمه شده گان قرار داده شده است
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به اين ترتيب، اين گونه اظھارنظرھا و اقرار ھا و موضع گيری ھا و رقابت ھای جناحی و غيره، ھمگی نشان می دھند 

، »مقدس الھی و اسالمی«ی و پست و مقام و غيره در حکومت أگيری و خريدن رکه غارتگری و رشوه دھی و رشوه 

  !بافته اند» کاله شرعی«عموميت دارد و برای اين ھمه فسادشان نيز 

 تأمينثر کارگران و بازنشستگان در باالترين سطوح تصميم گيری و سياست گذاری سازمان ؤتنھا مشارکت م

کانون ھا و تشکل ھای مستقل خود، مطمئن ترين راھکار برای جلوگيری از اجتماعی؛ و مشارکت کارگران در ھمه 

  . اجتماعی و غيره استتأميندزدی ھا و سوء استفاده ھای ھزاران ميليارد تومانی از صندوق سازمان 

 اجتماعی، روشن نمی کنند که مديريت تأميناما جالب توجه است که ھر دو طرف غارتگران سرمايه ھای سازمان 

داده است؟ ھم چنين ھر دو » ھديه؟« زيادی از نمايندگان مجلس، سال ھا  اجتماعی، به چه دليل به تعدادتأمينان سازم

 نماينده مجلس، برای خريدن آن ھا بود و يا ٢٨۵ يا ٣٧اين سازمان به » ھديه«طرف کشمکش، توضيح نمی دھند که آيا 

  !برای ساکت کردن آن ھا؟

س مجلس و يکی از سردسته ھای آدم کشان و غارتگران حکومت اسالمی، چنين ئي، نايب ر»باھنر«در اين ميان 

 به طور متوسط مجلس ماھی سيصد ھزار تومان در اختيار نمايندگان قرار داده شده تا آن ٩٢در سال «: اقرار می کند

  !نی در جريان استبنابراين، درون مجلس نيز بخور و بخور با حرص و ولع و اشتھای بی پايا» .ھا به مردم بدھند

س مجلس شورای اسالمی بودجه ای ئيس جمھور، قوه قضائيه و حتی رئير«: ، اقرار می کندئیيا حجت االسالم رسا

 » .در حال حاضر وزارت ارشاد نيز به نمايندگان کمک می کند... خارج از شمول در اختيار دارند

 اجتماعی در تأمينق و تفحص از سازمان يرونده تحق ھزار صفحه از پ٢٠با وجود اين ھمه سر و صدا گفته می شود 

  !؟».گم شده است«زمان رياست سعيد مرتضوی 

 اجتماعی کشور ھم از نظر ابعاد گسترده تأمين اجتماعی، بزرگ ترين و گسترده ترين نھاد در نظام تأمينسازمان 

 ميليون نفر بيمه ۵/٧تی بالغ بر  اجتماعی در ايران، جمعيتأمينسازمان . فعاليت ھا و ھم جمعيت تحت پوشش است

 ھزار نفر مستمری بگير بازنشسته که ٢٠٠ ميليون نفر بيمه شده اصلی و تبعی و يک ميليون و ٢٨شده اصلی و 

  . درصد جمعيت شھری می باشد را تحت پوشش خود قرار داده است۶۶ درصد جمعيت کل کشور و ۴٣معادل 

، با بيان  »حسن روحانی« ای به   اجتماعی با ارسال نامهتأمين   بازنشسته۶٠٠، »ايلنا«در چنين شرايطی، به گزارش 

 درصد بيمه شدگان ٨٠ ميليون لایر است عنوان کردند که دريافتی بيش از ٢٢اينکه در شرايط کنونی خط فقر بالغ بر 

  .قر استبازنشسته و مستمری بگير اين سازمان معادل يک سوم خط ف

 که کارگران بيمه شده در ئیاگر از منابع و سرمايه ھا: اند س جمھور، آورده ئيبه گزارش ايلنا، نويسندگان نامه به ر

  .شد ھيچ بازنشسته ای در خط فقر قرار نمی گرفت ھنگام کار اندوخته اند به درستی نگھداری و محافظت می 

ش سال گذشته، تعطيلی موسسات پژوھشی و آموزشی و نشريات در ادامه اين نامه، از تعويض شش مديرعامل در ش

، منحل شدن گروه ھای » اجتماعیتأمينفصلنامه «و »  اجتماعیتأمين عالی پژوھش مؤسسه«تخصصی از جمله 

 اجتماعی را به مرز تأمينی و جايگزينی چرتکه بازاری به جای رويکرد تخصصی که سازمان ئتخصصی و حرفه 

  . انتقاد شده است،تورشکستگی رسانده اس

 ھا است با فراموش کردن وظيفه اصلی خود مبنی بر امانتدار   اين نامه، از اين که دولت سال ھم چنين نويسندگان

  .اند  اجتماعی را به مثابه صندوق اختصاصی اش در نظر گرفته انتقاد شديدی کرده تأمينبودن، سازمان 

 تأمين ميليونی تحت پوشش سازمان ٣۶مصائب يک جامعه «ا گفتنی است نويسندگان اين نامه، سخنان شان ر

 ھزار نفر آن بازنشسته و مستمری ۴٠٠ ميليون و ٢« کرده اند که با جمعيتی در حدود تأکيدخوانده اند و » اجتماعی

  ».دھند  ميليون نفر از جمعيت کشور را تشکيل می ١٠بگير حدود 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٨

 اجتماعی با تشكل ھای تأمينجدا از تفاوت ھا و ارتباط سازمان . ايران، فاقد تشكل ھای صنفی واقعی و مستقل است

ران، تشكل ھای موجود شركای اجتماعی سازمان بوده و اضالع مثلث سه جانبه ي و مستمری بگئیكارگری، كارفرما

  .  به حساب می آيندئیگرا

ست يارد تومان است و می بايلير م اجتماعی ده ھا ھزاتأمينبراساس اعالم شبکه ھای اجتماعی، بدھی دولت به سازمان 

  . ری به عمل آيديد جلوگين بدھی توسط دولت به سازمان پرداخت شود و از دريافت بدھی جديا

مه شدگان و يف دولت در مقابل بيفای وظايندگان مجلس، در خصوص عدم ايبنابراين، مشخص است که تاکنون چرا نما

در واقع، به صراحت می توان گفت نمايندگان !  قرار نگرفته است؟السؤ اجتماعی مورد تأمينران سازمان يمستمری بگ

 اجتماعی گرفته اند و ديگر کاری به وضعيت دلخراش و تکان تأمينمجلس حق سکوت خود را از مديريت سازمان 

سا و ؤھم چنان که ر.  اجتماعی در قبال آن ھا ندارندتأميندھنده کارگران و مستمری بگيران و وظايف سازمان 

  . مديران اين سازمان و دولت سھم خود را برده اند

ادھای يادھا مانند بنيندگان در خصوص نھادھا و دستگاه ھای نظامی، انتظامی، بنيھم چنين مشخص است که چرا نما

غات اسالمی، يته امداد امام، آستان قدس رضوی، سازمان تبليثارگران، كميد و امور اي خرداد، شھ١۵مستضعفان، 

بر کارکرد اقتصادی كشور سنگينی ... كی و ي فرمان امام و سازمان اموال تملئیرتباطات اسالمی، ستاد اجراسازمان ا

چرا اين ارگان ھا و نھادھا ماليات پرداخت نمی کنند در حالی که دولت ! می کنند سياست سکوت در پيش گرفته اند؟

  ری نمی كنند؟ي نمايندگان مجلس، موضع گھر ماه از حقوق ناچيز مزدبگيران ماليات کم می کند و باز ھم

م دولت به سازمان يستم بانكی، بدھی سنواتی و عظير بدھی دولت به بانك مركزی و سيگيندگان مجلس، پيچرا نما

   اجتماعی نمی شوند؟تأمين

س، مه ھا، ميما، بانك ھا، بينده ساز، نفت، صدا و سير آي اجتماعی خاص نظتأمينمه ي صندوق ب١٨ش از يوقتی ب

ان و يمه اجتماعی روستائيژه صندوق بازنشستگی كشوری و صندوق بيروھای مسلح، شھرداری ھا و به ويفوالد، ن

ندگان مجلس به حساب و کتاب آن ھا رسيدگی نمی يعی ھستند، چرا نمايار وسياقتصادی بس ر دارای بخش ھایيعشا

  کنند؟

مه شدگان، به ين سازمان به حساب بيش ھای در اسوء استفاده و سوء مديريت و اختالس و فساد و بذل و بخش

  . دولتی اين سازمان ھمانند ارگان ھای ديگر حکومتی را به نمايش می گذاردئیسادگی ساختار مافيا

خت و پاش، سوء استفاده و سوء مديريت در کليت حکومت ي اختالس، دزدی، رشوه خواری، رانت خواری، رمسلماً 

اين جنايات در جامعه ما، آن چنان ريشه دوانده است که . اين حکومت ريشه تاريخی دارداسالمی ايران، به اندازه عمر 

  .ين و ارگان ھا و ادارت حکومت اسالمی، از فساد اقتصادی مبرا نيستندمسؤولھيچ کدام از سران و مقامات و 

  

  ٢٠١٣مبر  پانزدھم دس-  ١٣٩٢ ]قوس[ت و چھارم آذريک شنبه بيس

 

 


