
زددی از جیب بیمه شدگان
روایت فساد رد اتمین اجتماعی رد دوره سعید رمتضوی

زگارش وژیه کیهان لندن



زگارش فساد رد سازمان اتمین اجتماعی رد دوره ریاست سعید رمتضوی

K
AY

H
A

N
.L

O
N

D
O

N

سعید مرتضوی برای بسیاری از روزنامه نگاران ایرانی نامی آشنا و همراه با خاطرات 
تلخ بازجویی و بسته شدن روزنامه های متعدد در زمان ریاست او بر شعبه ۱۴۱۰ دادگاه 
انقالب معروف به دادگاه مطبوعات است. او پیش از این مدتی قاضی دادگاه امنیتی تهران 

بود که وظیفه صدور احکام وزارت اطالعات را بر عهده داشت۱.
مسئولیت های  زمان  در  نشریه  و  و ۱۲۰ روزنامه  در یک روز  توقیف ۱۸ روزنامه 
حوادث  و  آزاد  دانشگاه  کنکور  سواالت  فروش  کاظمی،  زهرا  مرگ  پرونده  قضایی، 
بازداشتگاه کهریزک بخش دیگری از پرونده های سعید مرتضوی است. جدا از اینها نام 
او بعدها در پروندهی فساد در تامین اجتماعی که او بعد از حوادث انتخابات سال ۸۸ به 

ریاست آن منصوب شده بود مطرح است.

از جنایت در کهریزک تا ستاد مبارزه با قاچاق
پس از انتخابات سال ۸۸ و اعتراض مخالفان دولت به نتایج اعالم شده از سوی وزارت 
کشور، موج دستگیری معترضان باال می گیرد. بعد از ۱۸ تیر ۸۸ بود که بعد از مدتها 
نام بازداشتگاه شورآباد )معروف به کهریزک( مجددا به گوش ها خورد. بازداشتگاهی که 
در اختیار نیروی انتظامی بود تا به تعبیر خودشان »اراذل و اوباش« را در آن »با شرایط 
زیستی سختگیرانه« تحت طرح ارتقا امینت اجتماعی )که اتفاقا مرتضوی از بانیان اصلی 
آن بود( »تادیب« کند۲. اما حاال به دستور سعید مرتضوی؛ دادستان تهران، بازداشت شدگان 
آنروز به دلیل تکمیل ظرفیت بازداشتگاههای شهر از زندانیان روزهای گذشته، بخشی از 
بازداشت شدگان راهی کهریزک می شوند. مکانی که حتی تا امروز وقتی با آزادشدگان از 

آن بازداشتگاه را از آن صحبت می کنیم با وحشت از آن سخن می گویند3.
پس از اینکه رهبر جمهوری اسالمی بدون نام بردن از کهریزک، دستور تعطیلی بازداشتگاهی 
»غیر استاندارد« را صادر کرد۴، بسیاری منجمله هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای 
اسالمی، مرتضوی را مسئول اصلی این جنایت می دانستند5. بعد از این گزارش ها بود که 
صادق الریجانی؛ رئیس قوه قضائیه ایران دستور برکناری مرتضوی از دادستانی را صادر 
کرد6، اما این پایان پیشرفتهای او نبود. او پس از مدتی به دستور همان رئیس به معاونت 
دادستان کل کشور منصوب شد7، انتصابی که به گفته۸ ناصر سراج؛ معاون وقت دادستان کل 
کشور به آن عنوان »معاون مطلق«  داد که در »چارت« سازمان قضائی ایران جایی ندارد.
از سوی محمود  بود  قوه قضائیه  در  اداری  امور  که مرتضوی مشغول  در همین روزها 
احمدی نژاد به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری و  رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز منصوب شد9.
 مرتضوی در جایگاه جدید، دوستان قدیم خود را فراموش نکرد و معاون سابقش علی اكبر 
حیدری فرد که در دستور انتقال زندانیان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود را به 

عنوان مشاورش خودش در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز منصوب کرد۱۰. 
کارنامه مرتضوی در این ستاد نیز سالها بعد مشخص شد. با اینکه او مدعی بود در مدت کوتاهی توانسته بود میزان قاچاق در کشور را 6 
میلیارد دالر کاهش دهد، اما به گفته علیرضا بیات، معاون برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، هیچ برآوردی از میزان قاچاق 

در کشور مابین سالهای ۸7 تا 9۲ ثبت نشده است۱۱.

انتصاب پر دردسر
تنها چند روز مانده به تعطیالت نوروز سال ۱39۱ است که بسیاری از مطبوعات داخلی ویژه  نامه های نوروزی خود را منتشر کردند 
و به خبرنگاران مرخصی داده اند که خبری به مانند بمب منفجر می شود. »سعید مرتضوی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و مدیر 
عامل جدید صندوق تامین اجتماعی کشور منصوب شد« این خبر پایان تمام شایعاتی بود که در چند هفته پیش از آن مطرح شده و حتی 
با تهدید نمایندگان مجلس شورای اسالمی روبرو شده بود۱۲. تعدادی از نمایندگان مجلس بنا به عدم تجربه مدیریتی سعید مرتضوی در 
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حوزه مدیریت مالی و بیمه، انتصاب او را با تهدید استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
همراه کرده بودند. 

بعدها شیخ االسالمی  بود.  انتصاب جدی  این  برای  نژاد  احمدی  بود تصمیم  آنچه مشخص  اما 
وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که در آن انتصاب »تسلیم نظر رئیس جمهور« 
بوده است۱3. مرتضوی در مراسم تودیع خود ضمن سپاسگذاری از »حسن ظن و اعتماد رئیس 
که  شد  نکتهای مطرح  برنامه  این  از  بخشی  در  می دهد.  ارائه  را  برنامه های خود  جمهور« 
آنروزها کمتر به آن توجه شد، سعید مرتضوی بخشی از برنامه های خود برای صندوق تامین 
اجتماعی کشور را »تبدیل تمرکز اصلی سرمایه گذاری های صندوق و شرکت های وابسته بر 
حوزه هایی که به رفع تحریم های کشور بیانجامد )تبدیل شرکتهای صندوق به بازوی بزرگ نظام 

برای رفع تحریم ها(« بیان می کند۱۴.

مرتضوی در حالی به ریاست این صندوق منصوب می شد که گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از آن صندوق در دوران صادق 
محصولی فسادی هزار میلیاردی را نشان می داد. فسادی که به گفته سلیمان جعفرزاده؛ رئیس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و 

شرکت های زیر مجموعه آن اگر تحقیقات ادامه پیدا می کرد بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان می شد۱5.
به هر روی اعتراضات به انتصاب مرتضوی در میان مجلسی ها از همان ابتدا با دالیل گوناگونی از نقض اساسنامه صندوق تامین اجتماعی 
تا نقش۱6 او در پرونده کهریزک آغاز می شود۱7. با اصرار دولت به باقیماندن مرتضوی در سمت جدید، طرح استیضاح شیخ االسالمی 
به جریان می افتد تا اینکه در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی اعالم می شود در جلسه ی »حکمیت« میان مرتضوی و نمایندگان مجلس 
او »قول و قسم شرافت« داده است که از سمت خود کناره گیری می کند و به همین دلیل نمایندگان امضای خود برای استیضاح را پس 
گرفته اند۱۸. اما بعد از جلسه مشخص شد که »قول شرف«! مرتضوی اعتباری ندارد و او به سر کار خود بازگشت. اینبار تنی چند از 
نمایندگان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا انتصاب مرتضوی را از این طریق نقض کنند. پس از این بود که دیوان عدالت اداری بنا 
به نقض اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و عدم صالحیت سعید مرتضوی، انتصاب او را خالف قانون و رای برکناری سعید مرتضوی 
را صادر نمود۱9. ۱۰ روز پس از این حکم است که محمدرضا رحیمی اصالحیه اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را ابالغ می کند تا بر 
اساس آن این صندوق به سازمان تبدیل شود و شرایط احراز صالحیت برای مدیریت در این سازمان بر عهده معاونت توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی ریاست جمهوری قرار گیرد۲۰. این در حالی است که پیشتر محمدرضا رحیمی تاکید کرده بود که حکم دیوان عدالت 
اداری مبنی بر برکناری مرتضوی اجرا نخواهد شد۲۱. اما اینبار محمد جعفر منتظری؛ رئیس دیوان عدالت اداری وارد میدان می شود و 
به هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت می کند و این هیات مجددا رای به لغو اصالحیه اساسنامه از سوی دولت و انتصاب سعید 
مرتضوی به ریاست سازمان جدید التاسیس تامین اجتماعی داد۲۲. اما باز هم این مرتضوی است که  بر خالف احکام صادره از سوی 
دیوان عدالت اداری و حتی اعالم ۲3رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن تغییر اساسنامه صندوق تامین 

اجتماعی توسط هیات دولت، بر سر کار مانده است.
سرانجام استیضاح شیخ االسالمی در دستور کار قرار می گیرد. علی الریجانی در جلسه استیضاح 
تایید کرد که محمود احمدی نژاد او را در صورت ادامه ی موضوع، تهدید به افشاگری در مورد 
بستگانش کرده است۲۴. به هر روی جلسه استیضاح برگزار شد و محمود احمدی نژاد فیلمی۲5 را 
که به صورت مخفیانه از دیدار فاضل الریجانی و سعید مرتضوی تهیه شده بود را در مجلس به 
نمایش گذاشت و پس از نمایش آن گفت۲6: »مسائل جای دیگری است. چرا امروز شیخ االسالم باید 
اینجا محاکمه شود؟ « اینجاست که جلسه به تشنج کشیده می شود. جلسهای که به تعبیر علی الریجانی 
»شئونات جمهوری اسالمی« در آن از سوی احمدی نژاد رعایت نشد. به هر روی با تمام این تنشها 

و افشاگری ها نمایندگان مجلس شورای اسالمی رای به استیضاح شیخ االسالمی می دهند.
اتفاقات آنروز مجلس صدای رهبر جمهوری اسالمی را درآورد و ضمن »زیاده روی« خواندن دفاع علی الریجانی پیرامون صحبت های 
احمدی نژاد و فیلمی که او منتشر کرده بود گفت۲7: »متاسفانه رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه، 

دو قوه دیگر یعنی مجلس و قوه قضاییه را متهم ساخت. كه كاری بد، غلط، نامناسب، خالف شرع، خالف قانون و خالف اخالق بود«.
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پشت پرده اصرارها 
در آن روزها شاید برای خیلی ها مشخص نبود دلیل اصرار محمود احمدی نژاد بر حفظ سعید مرتضوی در چیست. اما این روزها هرچه 
میگذریم زوایای جدیدی از فساد موجود در دوران هرچند کوتاه سعید مرتضوی بر صندوق و سازمان تامین اجتماعی مشخص می شود. 
جدا از تمام گزارش های نیمه رسمی، گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی بخشی از این فساد را روشن می کند:

۱( دریافت ارز دولتی )مرجع( در بخش پتروشیمی و فروش محصوالت به قیمت ارز آزاد
۲( واگذاری انحصاری ۱3۸ )از مجموع ۲۰7( شرکت تابعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا(  تا سقف ۴ میلیارد یورو به 

شرکت سورینت قشم به مدیریت بابک زنجانی
3( پرداخت موارد متعدد پاداش و حق ماموریت از سال ۱3۸6 تا ۱39۲ 

سال ۸7 تعداد 77 سکه به اعضاء شورای عالی وقت سازمان و 7۱ سکه به فعالین و اعضای کانونهای کارگری اعطاء شده است.
در سال ۸۸ حدود 9۸۰ میلیون تومان بابت 53۲ فقره کمک پرداخت شده است که عمده آن مربوط به کمک به بیمه شدگان بوده است.
در این سال ۱7میلیون ۲۰۰ هزار تومان به خبرنگاران و روحانیون و هم چنین ۱۴۰ میلیون تومان کمک به بیمه شدگان معرفی شده از 

سوی نمایندگان مجلس سند خورده است.

بخشی از لیست مبالغ پرداخت شده در سال ۹۱ و شش ماهه اول ۹۲
مبلغ - تومان موضوع
5۰ میلیون کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس جمهوری )تحویل به رئیس دفتر آقای 

ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه شدگان تأمین اجتماعی(

۱۰۰ میلیون اسدهللا عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۰۰ میلیون  شیخ االسالمی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور
5۰ میلیون  تومان کارت هدیه به عباسی سرپرست وقت وزارتخانه
5 میلیون کارت هدیه به صدوقی، دبیر هیأت دولت

۱۰ میلیون تومان کارت هدیه به شیرمردی، ستاد نماز جمعه تهران
۱۰ میلیون تومان پرسنل نهاد ریاست جمهوری بصورت هدیه

۱۰۰ میلیون وام قرض الحسنه به شیخ االسالمی معاون اجتماعی وقت رئیس جمهور حسب مصوبه هیأت مدیره 
سازمان

۲۲ میلیون و 5۰۰ هزار بن رفاه تحویل به آقای ضابطی مدیرکل روابط عمومی جهت توزیع بین خبرنگاران
۱۰ میلیون بن رفاه به دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری وقت بابت پاداش گزارش مربوط به تأمین اجتماعی
7۰ میلیون کانون نخبگان عدل تهران 

توضیح: سعید مرتضوی نائب رئیس هیات مدیره این کانون بود.
۲5۰ میلیون  )کمک هزینه ساخت سالن آموزشی( به کانون نخبگان عدل تهران

5۲ میلیون و 75۰ هزار ۲ فقره وام قرض الحسنه به آقایان پارسا و رضوانی اعضاء هیأت امنا صندوق
وام مسکن به روحبخش 5۰ میلیون
پرداخت به ۴ عضو هیأت امناء سازمان )علی یوسف پور- غالمحسین رضوانی- سیدمحمد  ۴۸ میلیون

یاراحمدیان و محمد پارسا( حسب نظر وزیر وقت.
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 3۰ میلیون تومان وجه نقد 
و ۱5 میلیون تومان کارت 

هدیه

جهت توزیع به هر یک از اعضاء هیأت مدیره سازمان

۱۲۸ سکه تمام بهار آزادی هدیه
۴35 سکه تمام بهار آزادی هدیه

5۰ میلیون وام قرض الحسنه به مدیر عامل و کلیه اعضای هیات مدیره
۲ میلیارد 9۱۲ میلیون  و 

۸66 هزار
کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف

یک میلیارد و 77۰ میلیون 
و ۲۰۰ هزار

کارت هدیه
توضیح: تنها ۴6۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان  به کسانی است که جهت امورات حقوقی 

ازجمله تهیه پیش نویس قانون تأمین اجتماعی با سازمان همکاری نموده اند پرداخت شده است.
کارت هدیه به 37 نماینده مجلس )با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات( ۱33 میلیون و 5۰۰ هزار

۴5 میلیون وجه نقد به ناصر برهانی، دبیرکل جبهه متحد کارگران ایران اسالمی
6 میلیارد پاداش به اعضاء هیأت مدیره ، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان از سال ۱3۸6 

تا۱39۲ 
توضیح: این رقم در تاریخ ۲۱/5/۱39۱ تنها چند روز مانده به پایان مدت ماموریت دولت محمود 

احمدی نژاد به تصویب رسیده است.
5۰ میلیون  بن رفاه در قالب پاکتهای ۲۰۰ هزار تومانی به شرکت کنندگان در جشن مبعث از سوی علی روح

 بخش مشاور اجرائی وقت
توضیح: براساس گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان این جشن به مناسبت آئین افتتاح جبهه 

متحد کارگران ایران اسالمی این جشن برگزار شده و دراین مراسم شیخ االسالمی، سعید مرتضوی و 
هما فالح تفتی )همسر سعید مرتضوی( حاضر بوده اند.

96 میلیون به علی اکبر خبازها بابت مساعدت به کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان 
تأمین اجتماعی

۱3۸ میلیون 3۰۰ هزار پرداخت پاداش به دست  اندرکاران تدوین بودجه سال 9۲
733 میلیون تقدیر از مدیران سازمان به مناسبت جشن شصتمین سالگرد و هفته تأمین اجتماعی
۲7 میلیون به ۱۸ نفر از مدیران و کارکنان سازمان بابت تولید ویژهنامه عملکرد یکساله سازمان
۱۲۰ میلیون تقدیر از اعضای ستاد بزرگداشت شصتمین سالگرد تأمین سازمان

۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تسویه کارت هدیه اعطایی به ۱۰ نفر از معاونان
5۰ میلیون تسویه کارتهای هدیه به ۲5 نفر از مدیران و کارکنان

۴۲ سکه تمام بهار آزادی تسویه هدیه به برخی از مدیران
6۰ میلیون ICT کارت هدیه به دستاندرکاران دفتر راهبری سیستمها و پروژه

۱۰۰ میلیون وجه نقد و 
۱۰۰ میلیون بن رفاه

کمک به کانون انجمن های صنفی کارگران کوره پز خانه های استان تهران

۱6۲ میلیون و 6۰۰ هزار در 5 نوبت به کانون انجمن های صنفی کارگران کوره پز خانه های استان تهران بابت کمک و 
هزینه های اردو پرداخت شده است

۸۲ میلیون پرداخت به مطبوعات به منظور چاپ آگهی تشکر کانون های کارگری
73 میلیون 3۰۰ هزار پرداخت به مطبوعات به منظور چاپ پوستر شصتمین سالگرد سازمان
۸۴ میلیون و ۴ هزار پرداخت به مطبوعات به منظور چاپ آگهی جشن تأمین اجتماعی

63 میلیون و ۸۰۴ هزار پرداخت به مطبوعات به منظور چاپ آگهی تقدیر از شصت چهره ماندگار
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هم بابک زنجانی۲۸ و هم سعید مرتضوی۲9 خود را بسیجیان و سربازان والیت می نامیدند، اما امروز یکی از آنها در زندان است و دیگری 

در انتظار دادگاه تجدید نظر! اما به هم رسیدن این دو در پرونده فساد سازمان تامین اجتماعی نیز نکات مهمی را به همراه دارد.
همانطور که پیشتر به آن اشاره کردیم مرتضوی یکی از اهداف خود در قبول تصدی پست ریاست سازمان تامین اجتماعی را »تبدیل 

شرکت های صندوق به بازوی بزرگ نظام برای رفع تحریم ها« بیان می کند3۰. 
رابطه تامین اجتماعی و بابک زنجانی را در ۴ مرحله می توان بررسی کرد:

۱( در تاریخ ۲6 آذرماه سال 9۱ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی فروش شرکت های واگذار شده از سوی دولت را قانونی می کند. بنا 
بر این مصوبه »شرکت هایی که در بخش سرمایه گذاری های انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاست گذاری های 

سرمایه گذاری نمی باشند توسط هیئت مدیره به فروش برسند«. 

۲( یک روز بعد از مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲7 آذرماه سال 9۱ تفاهم نامه واگذاری ۱3۸ شرکت تولیدی و 
خدماتی تامین اجتماعی به شرکت سورینت قشم در قبال دریافت ۴۴۲ میلیارد ین معادل ۴ میلیارد یورو امضا می شود. پای این تفاهم نامه 
را »دکتر سعید مرتضوی« مدیرعامل تامین اجتماعی، سید نورالدین شهنازی زاده رئیس هیئت مدیره تامین اجتماعی، نجات امینی معاون 
اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، محمدرضا حیدری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( و از جانب سورینت قشم 

بابک زنجانی به عنوان مدیرعامل و حمید فالح هروی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت امضا کرده اند. 
بخشی از شرکت ها در تملک ۱۰۰% تامین اجتماعی قرار داشتند و هیچکدام از آنها بر اساس اعالم مزایده و ارزش گذاری کارشناسی 

دادگستری منتقل نشده است. از سویی دیگر بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان 
و  است  داده  را  بازده  فاقد  شرکت های  فروش  اجازه  مدیرعامل  اجتماعی  تامین 
یک  هتل،   5 حداقل  است  بوده  قشم  سورینت  با  تفاهم نامه  تحت  که  شرکت هایی 
شرکت هواپیمایی و یک شرکت کشتیرانی، سهام دو بانک و ۲ واحد پتروشیمی 
منجمله پتروشیمی آبادان و پتروشیمی امیرکبیر بوده است که همگی در سال های 

گذشته خود با سود سرمایه از ۲۰ تا ۱6۲ درصدی همراه بوده اند.
3( در تاریخ 3 دی ماه 9۱، شش روز پس از انعقاد تفاهم نامه، نامه ای از مدیریت 
تامین  وقت  مدیرعامل  مرتضوی،  سعید  به  خطاب  مسکن  بانک  بین الملل  امور 
اجتماعی ارسال شده است مبنی بر اینکه مبلغ ۴۴5۲۴۴5۴5۰۰ ین ژاپن )معادل 
۴ میلیون یورو( به موجب حواله ارزی از »اولین بانک سرمایه گذاری اسالمی« 
در مالزی )بانک متعلق به بابک زنجانی( توسط بانک مسکن دریافت شده است. 
این به معنی دریافت کامل مبلغ مندرج در تفاهم نامه از سوی تامین اجتماعی است.
از  قشم  سورینت  مدیره شرکت  هیئت  رئیس  مسکن  بانک  تاییده  دریافت  از  بعد 
مرتضوی می خواهد که مبلغ مذکور را در قالب پنج چک تضمینی در اختیار او 
قرار  زنجانی  بابک  اختیار  در  چک  پنج  این  مرتضوی  دستور  با  و  دهد  قرار 
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می گیرد. رقم این چک بعد ها در کمیسیون اصل 9۰مجلس شورای اسالمی ۱7 هزار میلیارد 
تومان اعالم شد3۱. همین مجلس ارزش حدودی شرکت های واگذار شده را بالغ بر 5۰ هزار 
اجتماعی  تامین  پرونده  مدافع شاکیان  دیگر وکیل  از سویی  برآورد می کند.  تومان  میلیارد 
بعد ها فاش3۲ ساخت این پول ها »به عنوان بخشی از دیون توسط بابک زنجانی به وزارت 
نفت داده شده است« و در واقع چک های تضمینی از سوی بابک زنجانی »خرج« شده است.
اما در تاریخ ۱3 دی 9۱، ۱۰ روز پس از این نامه، مدیریت امور بین الملل بانک مسکن 
نامه دیگری خطاب به مرتضوی ارسال می کند مبنی بر اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله 
ارزی سازمان تامین اجتماعی، در فهرست جدید تحریم های آمریکا و اروپا قرار گرفته است 

و بنابراین وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین المللی توسط بانک یاد شده را ندارد.
۴( با اینکه سعید مرتضوی از طریق نامه بانک مسکن مطلع بوده است که تمام مبلغ قرارداد 
از سوی بانک بابک زنجانی در مالزی قابل ارسال به ایران و نقد شدن نیست اما در پاسخ 
به نامه ی بابک زنجانی در تاریخ ۲ بهمن ۱39۱ دستور همکاری معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی را صادر می کند تا تفاهم نامه 

»بدون آسیب« اجرایی شود.
اما با تغییر دولت در سال 9۲ و تغییرات در سازمان تامین اجتماعی سرانجام کمیسیون اصل 9۰ مجلس در ۲6 آذر ۱39۲ قرارداد مابین 
سازمان تامین اجتماعی و سورینت قشم را »کان لم یکن« اعالم می کند33. در جلسه کمیسیون اصل 9۰ مقرر می شود تا بابک زنجانی چک 

۱7 هزار میلیارد تومانی را به سازمان بازگرداند. 
همانطور که پیشتر هم اشاره شد گفته می شود این چک به عنوان بخشی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت به حساب بانک مرکزی 
واریز شده است، این در حالی  است که بانک مرکزی دریافت چنین وجهی را تکذیب می کند و از آنجا که تا امروز الشه این چک به 

سازمان تامین اجتماعی بازپس داده نشده است، سرنوشت این مبلغ همچنان در حاله ای از ابهام است.
بابک  بدهی های  مورد  در  روحانی  اول حسن  معاون  جهانگیری؛  اسحاق 
زنجانی و مساله  تامین اجتماعی با اشاره به اینکه زنجانی »۲ میلیارد و 
7۰۰ میلیون دالر« به دولت بدهکار است می گوید3۴: »او از سازمان تامین 
پرداخت  نیز  آن را  پول گرفته که  تومان  میلیارد  نیز 3۰ هزار  اجتماعی 
نکرده است. اکنون او هیچ ردی از این پول هایی که گرفته برجا نگذاشته و 

دست همه خالی است«. 

فساد سیاسی
اعداد و ارقام بزرگ در فساد تامین اجتماعی اما جنبه های دیگری را نیز داشت. هرچند 
اعداد این بخش به میزان میلیارد های بخش اقتصادی نمی رسد اما اثر آنها ابعاد گسترده ای 
را شامل می شود.یکی از موضوعاتی که به تایید35 هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای 
اسالمی نیز رسیده است، موضوع رانت هایی است که شامل روزنامه خورشید36و به تبع 

آن یک جریان سیاسی خاص شده است.
اولین  بسیاری را تجربه کرد.  فراز و نشیب های  انتشار خود  برای  روزنامه خورشید 
شماره این روزنامه در روز عید فطر سال ۱3۸7 منتشر می شود اما انتشار آن به مدت 
6 ماه متوقف شد37. بودجه اولیه راه اندازی این روزنامه ۱۲ میلیارد تومان تخمین زده 
شد که ۸ میلیارد تومان آن از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد. با تمام هزینه های 
انجام شده و خرید3۸ تجهیزات چاپخانه ای از آلمان و ژاپن، پس از آنکه رهبر جمهوری 
خود  نوروزی  پیام های  از  یکی  در  را  الگوی مصرف«  به »اصالح  دستور  اسالمی 
صادر کرد، علی ذبیحی مدیرعاملی که جانشین محسن احمدی شده بود، دستور39 به عدم 
انتشار روزنامه خورشید و افتتاح چاپخانه آنرا صادر کرد. این »اصالح« تا زمان روی 
کار آمدن سعید مرتضوی بیشتر دوام نیاورد و با ورود او به سازمان، روزنامه خورشید 
نیز انتشار سراسری خود را آغاز کرد. محمدرضا تقوی، مدیر مسئول روزنامه خورشید 
پیش از ورودش به این روزنامه سردبیر روزنامه بامداد متعلق به علی کردان بود. محسن 
زمان  در  خاتمی  محمد  سید  دولت  در  اجتماعی  تامین  و  رفاه  وزیر  مشاور  یزدانخواه 
مدیرعاملی حسنعلی ضیایی در نامه ای با اشاره به »کاهش 5/5 درصدی تعداد بیمه شدگان 
و کسری سازمان تامین اجتماعی برای تامین هزینه های خود« می گوید: »انتشار روزنامه 
خورشید با سرمایه گذاری ده میلیارد تومان از حقوق بیمه شدگان که نه در صالحیت های 
تخصصی آن سازمان و نه در حوزه ماموریت آن می باشد و از همه مهم تر اندک منافعی 
را نیز برای شرکای اجتماعی سازمان به همراه نخواهد داشت چگونه قابل توجیه می باشد«. 
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عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت اول محمود احمدی نژاد با اشاره به اینکه در زمان وزارت او »هیچ بودجه ای« 
برای روزنامه خورشید خرج نشده بود می گوید۴۰: »تا زمانی که من در وزارت رفاه و تامین اجتماعی بودم، حتی یک لایر از منابع سازمان 
تامین اجتماعی نه برای روزنامه خورشید و نه برای هر امر دیگری که برای دولت بود، اختصاص نیافت؛ به دلیل اینکه منابع سازمان 

تامین اجتماعی برای مردم است و دولت حق تصرف در آن را ندارد«.

خورشید بی فروغ خورشید
های  آزادي  گسترش  زمینه  در  جمهور  رئیس  شعارهای  »تحقق  منظور  به  اجتماعی  تامین  سازمان  نام  به  اسم  در  خورشید  روزنامه 
اجتماعی« اما در واقع تبدیل به جریان مدافع دولت احمدی نژاد و نزدیکان او شد. چاپ عکس محمدرضا رحیمی، معاون اول  و اسفندیار 
رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد و تیترهای این روزنامه انتقادات زیادی را از سوی »اصولگرایان« برانگیخت. محمدعلی 
انتخاباتی  تبلیغات  این روزنامه برای  نماینده و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی در مورد استفاده  اسفنانی 
می گوید۴۱: »روزنامه یا خبرگزاری که متعلق به نهاد های دولتی است و با هزینه بیت المال اداره می شود، نمی تواند تریبون تبلیغاتی نامزد 

خاصی قرار یا اینکه جایگاهی برای تخریب دیگر نامزد ها باشد«.
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی در مورد فساد تامین اجتماعی به انتشار روزنامه خورشید نیز اشاره شده است. 
در این گزارش به انتشار مجموعا 5 میلیون و 935 هزار نسخه )از شماره ۱37 تا 5۰۰( اشاره شده است. نکته آنجاست که با توجه به 
میانگین ۱6 هزار و سیصد نسخه ای این روزنامه اما در 5 شماره ی منتهی به برگزاری انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شورا های 

شهر و روستا، این میزان بین ۲۴9۰۰ تا 35۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.
در بخش تخلفات مالی به پرداخت کمک های مالی به جبهه متحد کارگران ایران اسالمی اشاره شد. جبهه ای که سرلیست آن برای شرکت 
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در انتخابات شهر تهران کسی نیست جز عبدالرضا شیخ االسالمی، وزیر سابق 
کاری که به دلیل انتصاب سعید مرتضوی استیضاح و از کار برکنار شده بود.

در گزارش۴۲ تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی آمده است: »آگهی تبلیغاتی 
روزنامه  سوم  صفحه  کل  در  حمایت  مورد  نامزدهای  لیست  شامل  جبهه  این 
خورشید در تاریخ های ۱۸ لغایت ۲۰ خرداد 9۲منتشر شده است.حسب بررسی 
اسناد دریافتی از روزنامه خورشید وجه آگهی به مبلغ ۲7۰ میلیون لایر در اسناد 
مالی روزنامه مذکور مشاهده نگردید ضمنا روزنامه خورشید در روزهای ۲۱ و 
۲۲ خرداد نیز دو فقره آگهی تمام صفحه )صفحه سوم بصورت کامل رنگی( با 
عنوان کاندیدای های منتخب ستاد مهرپویان چاپ نموده که در این خصوص نیز 

هیچ سند دریافتی مشاهده نشد«. 
اما روایت شیخ االسالمی و تقوی فرد )مدیر مسئول خورشید( از جریانات کامال 
به  تهدید  را  آنها  مجلس،  گزارش  انتشار  از  پس  شیخ االسالمی  است.  متفاوت 
شکایت کرد و با اشاره به اینکه »آیا کسی حق دارد برای تضعیف رقبای سیاسی 

خود از هر طریق و ابزارممکن استفاده کند؟« می گوید۴3: »بنده در زمان انتخابات شوراهای شهر و روستا بعنوان یک کاندیدای شورای 
شهر مطرح بودم . جبهه متحد کارگران ایران اسالمی نیز به دلیل شناخت ، لطف یا هر دلیل دیگری، حتی بدون اطالع اینجانب، بنده را 
به عنوان نامزد مورد عالقه خود به جامعه معرفی کردند«. شیخ االسالمی پیرامون دریافت »کارت های هدیه« در زمانی که او به عنوان 
معاون اجتماعی رئیس جمهور مشغول به کار بوده است با تاکید بر اینکه دریافت این کارت ها »یک روال قانونی و عرف جاری« است 

که آنها را برای در اختیار قرارگذاشتن به »افراد نیازمند و خانواده های بی بضاعت« دریافت کرده است.
محمدرضا تقوی فرد نیز با رد مدعیات گزارش مجلس شورای اسالمی و متهم کردن آن به »انتقام گیری و سوء استفاده یک حزب سیاسی 
)خانه کارگر( که دارای گرایشات خاصی است« تاکید می کند او و تیم همکارانش در روزنامه خورشید با آن هیات همکاری الزم را داشته 
است و اضافه می کند۴۴: »این گروه مدعی شده اند که هزینه چاپ و آگهی جبهه متحد کارگران ایران اسالمی پرداخت نشده در حالی که 
مطابق فیش واریزی بانک سرمایه   شعبه سامان هزینه مذکور پرداخت )سند پیوست( و این ادعا دروغ است. ضمن اینکه هزینه آگهی 
مربوط به یک تشکل کارگری در روزنامه خورشید که متعلق به کارگران است چقدر اهمیت داشته است که یک بند از گزارش تحقیق و 

تفحص مجلس را به خود اختصاص داده و اعالم عمومی شود!«.
نکته ای که تقوی فرد در پاسخ به هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی مطرح می کند البته زاویه ای دیگر از فساد سازمان تامین 
اجتماعی در حمایت از جریان های مشخص کارگری به نمایش می گذارد. نکته ی اساسی در اینجا نه دفاع سازمان تامین اجتماعی از 
تجمعات و تشکالت کارگری بلکه مشخصا از دو جریان مشخصی است که در البالی ارقام پرداختی مشخص شده اند و پشت پرده های آن 

نیز مسیر این فساد را روشن می کند.

کانون های مستقل کارگری!
و  کارگران  کانون های  »نمایندگان  را  خود  که  از  جمعی  صفحه ای  هفت  نامه ی۴5 
معرفی  کار سراسر کشور«  اسالمی  عالی شورای  کانون  اعضای  و  بازنشستگان 
کرده اند به رهبر جمهوری اسالمی در دفاع از سعید مرتضوی بخشی از ماجرا را 
روشن می کند. در این نامه که دوران مدیریت مرتضوی را »دوران طالیی سازمان 
تامین اجتماعی« قلمداد و نحوه ی اداره ی سازمان را  »مدیریت نمونه کشوری در 
عالیقدر  فقیه  آن  محضر  »از  می نویسد:  می کند،  خطاب  اجتماعی«  تأمین  سازمان 
درخواست می نماییم که از ادامه ظلم و احجاف علیه ایشان جلوگیری فرمایند و اجازه 
ندهند افرادی معاود و دارای رسانه بنا به گرایش های سیاسی و حزبی و گروهی و 
را  اجتماعی  تأمین  سازمان  غفلت،  روی  از  یا  و  شخصی  خصومت های  بعضا 

وجه المصاحه تسویه حساب های خود قرار دهند«.
در میان امضا های۴6 ذیل این نامه، نام 3 نفر بیشتر به چشم  می آید: ناصر برهانی 
اکبر  علی  تهران(،  استان   - کار  اسالمی  هماهنگی شوراهای  کانون  مدیره  )هیات 
انجمن  های  )کانون  عباسی  و غالمرضا  بازنشسته(  کارگران  عالی  )کانون  خبازها 

صنفی کارگران کوره  پز خانه  های استان تهران(
اگر به لیست پرداختی ها مراجعه کنیم نام این 3 تن را در دریافتی های سازمان تامین 

اجتماعی پیدا خواهیم کرد.
غالمرضا عباسی )کانون انجمن  های صنفی کارگران کوره پز خانه  های استان تهران( 
در یک فقره پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۱۰۰ میلیون تومان بن خرید 
فروشگاه رفاه را به »جهت امور فرهنگی، تبلیغاتی و آموزشی« دریافت می کند. در 
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یا  و  دریافتی  مبالغ  که  است  شده  قید  تهران  استان  پزخانه های  کوره  دریافتی  رسید های 
بن های خرید تماما برای »پرداخت به کارگران نیازمند« در نظر گرفته شده است. )تمام 

رسید ها موجود است(
ناصر برهانی )هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار - استان تهران( نیز در 
دو فقره چک که یکی به منظور حمایت از برنامه های آموزشی »جبهه متحد کارگران 
کرده  دریافت  تومان  میلیون  مبلغ 59  بدون عنوان مشخصی  دیگری  و  اسالمی«  ایران 

است.
تأمین  سازمان  بگیران  مستمری  و  بازنشسته  کارگران  عالی  )کانون  خبازها  اکبر  علی 
اجتماعی( نیز مبلغ 96 میلیون تومان را دریافت کرده است. خبازها از آغازین روزهای 
می گوید۴7:  مرتضوی  انتخاب  مورد  در  و  پرداخته  او  از  حمایت  به  مرتضوی  انتخاب 
»مرتضوی انتخاب رییس جمهور بود و آقای احمدی نژاد کسی نیست که حرفش را پس 

در  او  است«.  پای حرفش  ایستاده  هم  مشایی  مورد رحیم  در  ایشان  نمونه  برای  هم رفت.  استیضاح وزیرش  پای  تا  که  دیدید  بگیرد 
مصاحبه ای دیگر با تاکید بر اینکه برای او تنها »مساله بازنشستگان« مهم است و »به مواضع سیاسی آقای مرتضوی« کاری ندارد، 

می گوید۴۸: »به نفع بازنشسته ها هم هست که آقای مرتضوی در تامین اجتماعی بماند«.
اما آنچنان که پیداست مواضع و کارنامه ی سیاسی »آقای مرتضوی« برای خبازها با اهمیت است.

پس از آنکه به ناگاه پدر امیر جوادی فر از کشته  شدگان بازداشت گاه کهریزک »اقرار و اعتراف۴9« کرد که »دکتر سعید مرتضوی« هیچ 
تقصیری نداشته است، جمعی از مدیران و پرسنل سازمان تأمین اجتماعی به صورت »خودجوش« به دیدار علی جوادی فر می روند و 

از این اقدام »خداپسندانه« تشکر می کنند5۰.
در این دیدار5۱ علی اکبر خبازها »اقدام ارزنده« جوادی فر را »نشانه حق پذیری و حق طلبی« و هم چنین ناصر برهانی »اقدام شجاعانه و 

گرانقدر« او در »توجه به حق و حقیقت در وقایع پرنده کهریزک« را قابل تقدیر دانستند.
نکته ی دیگر در این مورد انتشار5۲ نامه تشکر تشکل های کارگری در برخی از مطبوعات است که علیرغم تکذیب53 خرازها اما در 

گزارش تحقیق و تفحص مجلس مبلغ ۸۲ میلیون تومان به این منظور از صندوق سازمان تامین اجتماع تامین شده است.

هزینه انتخابات از جیب بیمه شدگان
مدتی بعد اما باز هم ناصر برهانی خبرساز شد. در فروردین ۱39۲ و دو ماه مانده به برگزاری 
ایران  کارگران  متحد  »جبهه  روستا  و  شهر  شوراهای  و  جمهوری  ریاست  همزمان  انتخابات 
اسالمی« با شعار »دولت خدمت، اقتدار ملت و معیشت کارگر« اعالم موجودیت می کند5۴. در 

اولین جلسه این جبهه تازه تاسیس خبازها، عباسی و برهانی حضور داشتند.
این جبهه از چند تشکل کارگری منجمله کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران ، کانون های 
شوراهای اسالمی کار کشور و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تشکیل شد. اما پس 
از برگزاری انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با صدور اعالمیه ای خروج خود 
را از این جبهه متحد اعالم می کند. در بیانیه55 این کانون آمده است: »هیات مدیره معتقد است 
ایجاد و فعالیت های تشکالت کارگری بایستی در راستای منافع کارگران و تشکالت کارگری باشد 
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نه ابزاری برای مقاصد سیاسی«.
و  و روستا  انتخابات شوراهای شهر  به روی  انتخابات  ایام  در  جبهه  این  فعالیت  عمده 
این جبهه در ۱7  انتخاباتی  میتینگ  اولین  بود.  متمرکز  تهران  بخصوص شورای شهر 
خرداد 9۲ و در سالن نگین برگزار می شود. با اینکه شیخ االسالمی در نامه ی خود بعد از 
انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی گفته بود »بدون اطالع من« جبهه 
متحد مرا به عنوان سرلیست معرفی کرده اند اما در همین جلسه به همراه سعید مرتضوی 
حضور56 داشته و به ایراد سخنرانی می پردازند57. در این جلسه سعید مرتضوی »ورود 
نمایندگانی از تشکل های کارگری و افراد نزدیک به تأمین اجتماعی در شوراهای اسالمی« 
را باعث تأمین حقوق کارگران دانسته و شیخ االسالمی نیز با اشاره به اینکه »از زمان 
فعالیت دکتر احمدی نژاد در شهرداری تهران خاطرات خوبی باقی مانده« می گوید: »ما با 
این انگیزه که این دوره درخشان را در شهر تهران تکرار کنیم پا به عرصه انتخابات 

گذاشته ایم«.
اما شیخ االسالمی در مسیر »تکرار خاطره خوش« تنها نبود. در لیست جبهه متحد کارگران ایران اسالمی، هما فالح تفتی همسر سعید 
مرتضوی و مدیرکل مرکز آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی، پروین احمدی  نژاد و نرگس خبازها دختر علی اکبر خبازها نیز 

با او همراه بودند5۸.
نتایج انتخابات شورای شهر اما به کام جبهه متحد نبود. شیخ االسالمی رتبه ۸۱ و احمدی نژاد 97، فالح ۱۱۴ و خبازها ۱۲3 شدند59.
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