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اگـر ایـن امـکان وجود داشـت که بیـرون از متـن آنچـه در جامعه 
ایـران در حـال وقـوع اسـت قـرار بگیریـم و بـا نگاهـی کلی بین به 
وضعیـت کنونـی ایران نـگاه کنیم؛ »هـراس« احتمـاال اولیـن واژه ای 
می بـود کـه بـرای توصیـف ایـن وضعیـت بـه کار می بردیـم. ایـن 
هراس بیش از آنکه ناشـی از اتفاقات و رخدادهای موجود در جامعه 
کنونی مان باشـند، ناشی از »سـرعت« وقوع آنهاست. سرعتی که گاه 
حتـی مجـال یـک »ارزیابی شـتابزده« را هم نمی دهد. اگـر چند دهه 
بعـد قرار باشـد تحلیلـی از امروِز ما به دسـت داده شـود، تصویر ما 
بـه نمایشـی کمیک همـراه بـا پایانی تلـخ می مانَـد کـه بی برنامگی 
و سـردرگمی و تصمیمـات لحظـه  ای ویژگی های اصلی آن هسـتند. 
امـروز در جامعـه ما هـر خبری را می تـوان »خبر فوری« دانسـت و 
بـه همین دلیل هم هسـت که همـه خبرهای فوری و بـه نوعی تمام 
خبرهایـی کـه هر لحظـه   به سـویمان هجـوم می آورنـد ارزش خود 
را از دسـت داده اند و لحظه  ای بعد به فراموشـی سـپرده می شـوند و 
خبری دیگر جایشـان را می گیرد. شـاید تغییرات سـاعت به ساعت 
نـرخ  ارز در چنـد مـاه اخیر تمثیلی دقیق از سـرعت وقـوع اتفاقات 
گوناگـون در وضعیت فعلی جامعه ما باشـد. در چنین وضعیتی حتی 
مـردم عـادی نیز امکان برنامه ریـزی برای زندگی روزمره شـان را از 
دسـت داده انـد چرا کـه هر روز با تغییـری جدید که خـارج از اراده 
آنهـا رخ می دهـد روبرو هسـتند. در ماه های اخیر زندگـی کارگران، 
کارمنـدان و به طـور کلـی مزدبگیـران بیـش از هر زمـان دیگری با 
تغییـرات مدام نرخ ارز و افزایش قیمت ها دسـتخوش تغییر شـده و 
نه تنها وضعیت معیشـتی و سـطح رفاه آنها تقلیل یافته بلکه سـایه 
بیـکاری بیـش از پیـش بـر زندگی آنها سـایه انداخته و این مسـئله 
بـه جز تنگناهای معیشـتی بخش زیادی از جامعـه را به لحاظ روانی 

مقدمــــه
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دم
مق

با هراس مواجه سـاخته اسـت؛ هراس از مواجهه با این پرسـش که 
وضعیـت فعلی سـرانجام به کجا خواهد رسـید.

ماهـی که گذشـت، مردادمـاه، با حجمی انبـوه از اتفاقاتی همـراه بود 
کـه بسیاري شـان بـه صورت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بـا حوزه هاي 

تامین اجتماعـي، رفـاه و سیاسـتگذاري اجتماعي مرتبط هسـتند.

 استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصتی چند روزه فراهم 
کرد تا هرکس از زاویه نگاه خود به مسایل مربوط به این حوزه نگاه 
کند و به همین دلیل خیلی از مسایل کهنه اما حل نشده دوباره مطرح 
شدند. استیضاح وزیر و حواشی مربوط به آن موضوعي است که در 
تمام قالب هاي مختلف رسانه اي بازتاب داشت و البته خیلی زود به 
دست فراموشی سپرده شد چرا که آن طور که اشاره شد، سرعت وقوع 
اتفاقات امکان بررسی دقیق موضوعات را از رسانه ها و افکار عمومی 
سلب کرده است؛ در حالی که اگر افشاگری های روز استیضاح وزیر در 
شرایطی دیگر رخ می داد رسانه ها فرصت بیشتری برای پرداختن به 

آن را داشتند.

موضـوع دیگـري کـه در مردادمـاه انعـکاس زیـادي در رسـانه ها 
داشـت، الیحه دوفوریتـی دولت مبنی بر تفکیـک وزارتخانه تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی بـه دو وزارتخانـه »رفاه و تامیـن اجتماعی« و 
»کار و تعـاون« بود. الیجه ای کـه اگرچه در نهایت دوفوریت اش در 
مجلـس رای نیـاورد اما دسـت کم چند روزی بحث هـاي مختلفي را 

در رسـانه ها مطـرح کرد.

امـا یکـي دیگـر از مهم تریـن مسـائلي کـه در مـاه گذشـته بازتاب 
زیـادي در رسـانه ها داشـت موضـوع افزایـش قیمـت ارز و بسـته 
جدیـدي ارزي بانـک مرکـزی بـود. اگرچـه این موضوع شـاید به 
طـور مسـتقیم ارتباطـي با موضـوع ایـن گزارش نداشـته باشـد اما 
رد تاثیـرش را مي تـوان بـه طور غیرمسـتقیم بر حوزه رفـاه و تامین 

اجتماعـي پـي گرفت. 
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همچنیـن در پی افزایش قیمت ها بحث افزایش دسـتمزدها موضوع 
دیگري بود که دوباره در رسـانه ها مطرح شـد و کارشناسـان مختلف 

بـه ارایه نظراتشـان در این مورد پرداختند.

بی شـک موضوعـات دیگری مثل بحـران صندوق های  بازنشسـتگی، 
حقـوق معوقـه کارگـران و بازنشسـتگان، وضعیـت دارو و هزینه های 
درمـان، تعطیلـی کارخانه ها، نرخ بیـکاری و خط فقر نیـز موضوعاتی 
هسـتند که هریک بـه تنهایی از اهمیتـی غیرقابل انکار بـرای جامعه 
برخوردارنـد. امـا آن طـور که از شـرایط فعلی برمی آیـد، موضوعات 
فـوق دامنـه دار خواهنـد بـود و در ماه هـای آینـده حتـی بـه شـکل 
بحرانی تـری بـروز خواهند کـرد. از این رو کوشـیده ایم در این گزارش 
بـر روی اتفاقاتـی تمرکز کنیـم که هم حایز اهمیت و بنیادی هسـتند 

و هـم مختص بـه مردادمـاه بوده اند.

 اسـتیضاح علـی ربیعـی و موضـوع تفکیـک وزارتخانه دو مسـئله ای 
هسـتند کـه مـورد توجه تمـام رسـانه ها قرار داشـتند و مسـتقیما به 
سـازمان تامیـن اجتماعی مربوط انـد. آثار تورمی جهش قیمـت ارز و 
بسـته جدیـد ارزی نیز موضوعی اسـت که تمام نهادهـا و بخش های 
مختلـف جامعـه را تحـت تاثیـر قـرار خواهـد داد و سـازمان تامیـن 
اجتماعـی نیـز از این قاعده مسـتثنی نیسـت. همچنین شـیوه طراحی 
بسـته جدیـد ارزی دولـت بـر سـطح رفـاه و معیشـت مـردم موثر 
خواهـد بـود. از این رو در ادامه به بررسـی دقیق تر ایـن موضوعات از 

خـال رسـانه ها پرداخته ایـم.

ـه
ـــ

دم
مق
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دالیل اهمیت رخدادهای برگزیده 

اسـتیضاح وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی پربسـامدترین موضوع 
مربـوط بـه ایـن گـزارش در مردادماه بـود. خبر و گزارش جلسـه 
اسـتیضاح در صفحـه اول تمـام روزنامه های سیاسـی روز 18 مرداد 
دیـده می شـد و در ایـن میان، اغلـب روزنامه ها تیتـر یک یا عکس 
یـک خـود را بـه ایـن موضـوع اختصـاص داده بودنـد. همچنین از 
چنـد روز پیـش از اسـتیضاح،  روزنامه هـا بـا انتشـار یادداشـت ها و 

گزارش هایـی بـه تحلیـل چرایی اسـتیضاح پرداختند. 

در روز اسـتیضاح، تمـام بخش هـای خبـری صداوسـیما در قالـب 
گزارش هـای خبـری به این موضـوع پرداختنـد و همچنین پیش از 
جلسـه اسـتیضاح برنامه »پایش« شـبکه 1 سـیما با احمد میدری، 
معـاون وزیـر،  گفت وگو کرد و او در بخشـی از این گفت وگو نظرش 

را دربـاره اسـتیضاح بیان کرد. 

ــه طــور مفصــل هــم  ــز ب خبرگزاری هــا و ســایت های خبــری نی
نظــرات کارشناســان را بازتــاب دادنــد و هم مشــروح صحبت های 

نماینــدگان مجلــس در جلســه اســتیضاح را بازتــاب دادند.

 بیشـترین واکنش در فضای مجازی بعد از جلسه استیضاح واکنش 
به افشـاگری های این جلسـه بود. »افشاگری«، »فسـاد«،  »رشوه«، 
»آقـازاده« پرتکرارترین هشـتگ هایی بود که در واکنش به جلسـه 
اسـتیضاح در فضای مجازی مورد اسـتفاده قرار گرفتنـد. در جدول 
زیـر می بینیـم کـه غالـب روزنامه ها، فـردای روز اسـتیضاح عکس 
یـک یـا تیتـر یک)یـا هـردو( را بـه موضـوع اسـتیضاح اختصاص 

داده اند. 
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در ایـن روز روزنـامه هــای کیهـان،  رسالــت، همشـهری، ایـران، اطاعـات و 
هفت صبـح نیـز یکـی از تیترهـای صفحه های اول خـود را به موضوع اسـتیضاح 
اختصـاص داده بودنـد. بـه جز گستــره کمـی اخبـار و تحلیــل های مربوط به 
اسـتیضاح، ایـن موضـوع از این منظر هم حایز اهمیــت بود که ارتباط سـازمان 
تامین اجتماعی و شسـتا با وزارت کار باعث شـد که هم در جلسـه اسـتیضاح و 

هـم در فضـای رسـانه ها بارهـا به سـازمان تامین اجتماعی اشـاره شـود.

بعـد از ماجرای اسـتیضاح وزیـر، افزایش قیمـت ارز و افزایش تـورم موضوعی 
اسـت که بیشـترین واکنش را در رسـانه ها در پی داشـته اما آنچه این موضوع 
را بـه ایـن گـزارش مربوط می کند اثرات غیرمسـتقیمی اسـت کـه در پی دارد: 
تاثیـر تـورم بر سـطح رفاه مزدبگیـران، تعطیلـی کارخانه ها و بیـکاری کارگران، 

بحـران تامیـن اجتماعی بـه دلیل افزایش نـرخ بیکاری.

الیحه دوفوریتی تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی عاوه بر اینکه بازتاب 
زیادی خاصه در خبرگـزاری ها و سـایت های خبری داشت، این فرصـت را هم 
فراهم کرد تا کارشناسان حوزه کار، رفاه، فعالین کارگری و نمایندگان مجلس به 

 انعکاس جلسه استیضاح وزیر در صفحه اول روزنامه ها

بازتاب استیضاح در عکس 1 
روزنامه های 97/5/18

بازتاب استیضاح در تیتر 1 
روزنامه های 97/5/18

شرق
دنیای اقتصاد

افکار
وطن امروز

سیاست روز
جوان
قدس

اعتماد
قانون

مرم ساالری
ابتکار

ابرار
شهروند

جام جم
افکار

وطن امروز
خراسان

آرمان
ابتکار

ابرار
شهروند
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اظهارنظر درباره وظایف مختلف این وزارتخانه و اولویت های اصلی آن بپردازند و 
به حوزه هایی که مورد غفلت قرار گرفته اند اشاره کنند. 

افزایش تورم و گسترس فقر

حـدودا پنج مـاه از جهش تقریبا 10 درصـدي نرخ ارز رسـمي و 163 درصدي نرخ 
ارز آزاد مي گـذرد و آثـار تورمي این مسـئله امروز در سـبد مصرفي جامعه واقعیتي 
غیرقابـل انکار اسـت. دولت بـا تخصیـص ارز 4200 توماني بـراي واردات کاالهاي 
اساسـي قصد داشـت پوششـي حمایتـي براي سـفره هاي مردم بـه وجود بیـاورد اما 
احاطـه بخـش خصوصي در سیسـتم توزیـع کاال عما نتیجـه دیگري به بـار آورده 
چراکـه اقـام بـا ارز دولتـي وارد مي شـوند امـا در بـازار به قیمـت آزاد بـه فروش 
مي رسـند. طبـق اعـام مرکز پژوهش هـاي مجلس، بـه ازاي هر ده درصـد افزایش 
نـرخ ارز، دو درصـد نـرخ تورم و یک درصـد تورم تولیدکننده رشـد پیدا مي کند1. 
از ایـن رو مي تـوان امـروز از تـورم 40 درصـدي صحبت کرد. در ایـن میان آنچه به 
موضوع بحث ما در این گزارش مربوط اسـت، پاسـخ به این پرسـش اسـت که این 
میزان رشـد تورم از یک سـو و رشـد نقدینگي از سـوي دیگر چه تاثیري بر زندگي 
اجتماعـي و معیشـتي و رفـاه مردم خواهد داشـت؟ همچنین پرسـش کلیدي دیگر 
ایـن اسـت که افزایش هزینه هـاي تولید چه تاثیري بـر نیروي کار خواهد داشـت؟ 
پاسـخ به این پرسـش ها هم دورنمایي از وضعیت طبقه کارگر و مزدبگیر به دسـت 

مي دهـد و هم ضـرورت سیاسـتگذاري اجتماعـي را پررنگ تر مي کند.

بانک مرکزی جمهوری اسـامی افزایش نرخ ارز را »عمدتا ناشـی از توطئه دشـمن« 
می داند اما بسـیاری از منتقدین سیاسـت های حاکم اقتصـادی، وضعیت کنونی بازار 
را محصـول عملکرد دولت های پـس از انقاب می دانند. پرویـز صداقت در مقاله ای 
بـا عنـوان »سـقوط ارزش ریال، تا کجـا؟« بر این موضوع تاکید کرده و مي نویسـد: 

»وضعیـت کنونـی بـازار ارز حاصل مجموعه سیاسـت های اقتصـادی دولت ها در 
سـال های پـس از انقـالب و به طـور خـاص دولـت یازدهـم و نیز آرایـش طبقاتی 

1. »تحلیـل تحـوالت اخیـر اقتصـاد ایـران«، تهـران: مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـامی، دفتـر مطالعات 

اقتصـادی، 1397/5/3.
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حاصل از اجرای بی وقفه ی سـه دهه سیاسـت نولیبرالی اقتصـادی و تقویت بخش 
مالـی خصوصی در بطن یک فسـاد سـاختاری بوده اسـت1«.

 حال این پرسـش مطرح اسـت که سـقوط ارزش پول ملی درکنار رشـد نقدینگی 
در جامعـه چـه بخش هایـی از جامعه را بیـش از همه تحت تاثیر قرار داده اسـت؟ 

صداقـت در جایی دیگر از همین مقاله می نویسـد: 

بینواسـازی هرچـه بیش تـر مزدوحقوق بگیـران و  بـا  »اسـتمرار تـورم کنونـی 
تهی دسـتان، اقتصـاد ایـران را به مـرز فروپاشـی واقعی می کشـاند. صحبت هایی 
ماننـد ایجـاد بـازار ثانویـه  ارز بـرای تعادل بخشـی به این بـازار بیـش از هر چیز 
در خدمـت منافـع مالـی بخش بزرگی از طبقات فرادسـت اسـت کـه به ویژه در 
صنایعـی مانند پتروشـیمی ، معدنی، و ماننـد آن فعال اند و بدیـن ترتیب می توانند 

سـود حاصـل از صـادرات احتمالـی خود را بـه چندبرابر برسـانند2«.

 بـه ایـن اعتبـار مي تـوان گفـت کـه بازنـدگان اصلـي شـرایط فعلـي کارگـران و 
به طورکلي طبقات فرودسـت جامعه هستند. رشد سرسـام آور نقدینگي از تابستان 
گذشـته محسـوس بـود و در سـه ماه پایانـي آن سـال و در پي کاهش نرخ سـود، 
سـپرده هاي بانکـي به بازارهاي مختلف روانه شـدند و نه تنها تـورم دورقمي پدید 
آمـد بلکـه به یک شـرایط حـاد و بحراني انجامیـد. به طور کلي خلـق نقدینگي در 
اقتصـاد ایـران را مي توان یکي از سـازوکارهاي مهـم در توزیع منافع طبقاتي به نفع 
»گروه هـا و طبقات فرادسـت جامعه« دانسـت. بسـته جدیـد ارزي دولـت هم در 
عمـل حرکـت در همان مسـیر قبلي اسـت در حالي کـه اقتصاد ایران نشـانه هایي 
ملمـوس از آنچـه بحـران »کنترل ناپذیـري« نامیده مي شـود را بـروز مي دهد. این 
حجـم از نقدینگـي در اقتصـاد ایران کار را به جایي رسـانده کـه »حیات اجتماعي« 

ایـران را درگیر خود کرده اسـت3. 

شـرایط وخیـم اقتصـاد ایـران در مردادمـاه کار را بـه جایی رسـاند کـه گروهی از 
اقتصـاددان در نامـه ای بـه رییس جمهور هشـدارهایی درباره وضعیت فعلـی ارایه 

1. پرویز صداقت، »سقوط ارزش ریال، تا کجا؟«، 2018/08/1،  سایت نقد اقتصاد سیاسی.

2 همان.
3. محمد مالجو، »دوراهه ی ناگزیر در بازار پول: سلب مالکیت از چه کسانی؟«، 2018/08/06، سایت نقد اقتصاد سیاسی.
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دادنـد. آنهـا ضمن هشـدار درباره شـکل گیری نوسـرمایه داران در اقتصـاد رفاقتی 
ایران نوشـتند:  

» اقتصـاد ایـران با یک بحران چندالیه و بسـیار گسـترده روبه روسـت که امکان 
رویارویـی غیربرنامـه ای و اقدامـات جزئی نگـر و جزیـره ای بـا آن وجود نـدارد و 
تنهـا بـه شـیوه ای برنامه ریزی شـده و فقط از مسـیر یـک برنامه متکی بـر دانش 
و تجربـه کارشناسـان مسـتقل همـراه بـا مشـارکت فعـال نهادهای مدنـی قابل 

اسـت1«. حل وفصل 

 ایـن نامه به امضای چهره هایی چون حسـین راغفر، محسـن رنانـی، کمال اطهاری، 
مرتضـی افقـه، سـید محمد بحرینیـان، غامحسـین حسـن تاش، محمـود ختائـی، 
احسـان سـلطانی، عباس شـاکری و حسـن طائی رسـیده اسـت و در رسـانه های 

مختلف منتشـر شد.

بسته جدید ارزی:  علیه رفاه عمومی

بانـک مرکـزی بـرای کنتـرل وضعیت اقتصادی بسـته جدیـد ارزی خـود را ارایه 
کـرد کـه کانـون آن، بـازار ثانویـه اسـت که قرار اسـت نـرخ ارز بر مبنـای توافق 
معامله گـران در آن تعییـن شـود. ارز پتروشـیمی ها و فـوالد هـم در همیـن بـازار 
عرضه می شـود. طبق گزارشـی که خبرگزاری »فارس« داده اسـت، بـرای اولین بار 
تصمیم گیری درباره بسـته جدید ارزی در سـطح سـران نظام گرفته شـده اسـت2. 
می تـوان گفـت کـه بانـک مرکـزی در بسـته جدیـد ارزی اش نیز بر اسـاس نظر 
طرفـداران اقتصـاد آزاد عمـل کـرده چـرا کـه آنهـا همـواره بـر ارز تک نرخـی و 
سـپردن قیمت گـذاری ارز بـه نظـام عرضه و تقاضا تاکیـد داشـته اند. در مقابل اما 
اقتصاددانان مدافع رفاه اجتماعی به شـدت  هشـدار داده اند که آزادسـازی نرخ ارز 
معیشـت توده هـای مـردم را متزلزل می کنـد و در نتیجه تبعات سـنگین اجتماعی 
بـه بـار می آورد. حسـین راغفـر از جمله منتقدان جـدی وضعیت فعلی اسـت که 
بارهـا نسـبت به وضع موجود هشـدار داده اسـت. او بسـته جدیـد ارزی را نیز در 

1. چالش ها و راه حل های اقتصاد ایران: نامه سرگشاده جمعی از اقتصاددانان به حسن روحانی، 1397/5/15، سایت فرارو.

2. »تصمیم گیری درباره بسته جدید ارزی در سطح سران«، 1397/5/14، خبرگزاری فارس.
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»تضـاد بـا منافـع عمومـی« می دانـد1. در این بین پرسشـی که به ما مربوط اسـت 
این اسـت که آیا بسـته جدید ارزی بانک مرکزی می تواند سـطح رفاه و معیشـت 
مـردم را ارتفـا دهد؟ پاسـخ راغفر منفی اسـت چراکـه به اعتقـاد او تولیدکنندگان 
بخـش صنعـت بیـش از همه از بسـته جدید ارزی آسـیب می بیننـد و به طبع این 
مسـئله بـر رشـد بیـکاری و تعدیل کارگـران و پرداخت نشـدن حقـوق آنها تاثیر 
خواهد گذاشـت. در مقابل راغفر پتروشـیمی ها، فوالدی ها و سـیمانی ها را برندگان 
اصلـی بسـته جدیـد ارزی می دانـد. یعنی کسـانی که به گفتـه او »تاکنـون انرژی 
ارزان دریافـت کرده انـد و اکنون حاضر نیسـتند ارز حاصل از صـادرات خود را به 
قیمـت دولتـی تحویـل بدهند. از منابـع عمومی اسـتفاده کرده اند و حـاال از عرضه 
ارز خود طفره می روند. این نوعی سوء اسـتفاده اسـت و متأسـفانه سیاسـت گذاران 
پولـی مـا هم از اینها حمایـت کرده اند تا آنها ارز خـود را به بازار ثانویـه بیاورند2«. 
بـه اعتقاد راغفر جهت گیری های اصلی سیاسـت های اقتصادی کشـور در راسـتای 

منافع شـرکت بزرگ خصولتی اسـت:

»بـه نظـر من یکـي از مشـکالت کنونـي کشـور در نـگاه کالن به سیاسـت هاي 
اقتصـادي کشـور اسـت کـه هـم دولـت و هـم مجلـس در آن دخیـل اسـت. 
امـروز جهت گیري هـاي اصلـي سیاسـت هاي اقتصـادي بایـد معطوف بـه اقتصاد 
مردم نهـاد و بـراي مـردم باشـد و نـه اقتصادي که فقـط در خدمت شـرکت هاي 

بـزرگ خصولتـي و پرنفوذ اسـت3«. 

کاهش قدرت خرید مزدبگیران: رویکرد تحلیلی

شـوک تورمـی در ماه هـای اخیـر قـدرت خریـد دسـتمزدبگیران را در کمتـر از 
چنـد مـاه بـه وضعیتی بدتـر از سـال 1391 تقلیـل داد و امروز می تـوان گفت که 
بخـش زیـادی از جمعیـت به زیر خـط فقر پرتاب شـده اند. طبق اعام اسـماعیل 
گرجی پـور دبیـرکل بیمه هـای اجتماعـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 77 

1. حسین راغفر، »یارانه بگیران بدقلق«، 97/5/15،  روزنامه شرق.

2. همان.

3. حسین راغفر، »دولت اجرا و نظارت را به مردم بسپارد«،  1397/5/14، روزنامه اعتماد.
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درصد متسـمری بگیران زیرخط فقر هسـتند1. همچنین علی اصانـی، عضو کانون 
عالـی شـوراهای اسـامی کار،  خـط فقر را باالتـر از 3.5 میلیون دانسـته و گفته که 
بیمـه بیـکاری در حـال نزدیک شـدن به مبلغ بازنشسـتگی اسـت؛ او بـا توجه به 
افزایـش بیمـه بیکاری وضعیت ازمان تامین اجتماعی را »بسـیار بد« توصیف کرده 
کـه دخـل و خرجـش در حـال به مشـکل خـوردن اسـت2. وضعیت فعلي سـبب 
شـده تـا اعضـاي کارگـري شـوراي عالـي کار طرحي بـراي جبـران عقب ماندگي 
دسـتمزد کارگـران در شـوراي عالـي کار مطـرح کننـد که با اسـتقبال بخشـي از 
فعـاالن کارگـري هـم روبرو شـده اسـت. مثا علـی خدایـی،  نماینده کارگـران در 
شـورای عالـی کار کشـور،  بـه ایجـاد شـکافی عمیـق بین حداقـل مـزد و هزینه ها 

اشـاره می کنـد و از ضـرورت افزایـش دسـتمزدها در مقطع کنونی می نویسـد: 

 »بررسـی ها و مطالعات ما در کمیته دسـتمزد کانون عالی شـوراهای اسـالمی کار 
کشـور کـه به صورت مقایسـه ای بیـن دو مقطـع هفته آخـر دی ماه )هفتـه مورد 
مطالعـه بـرای تعیین سـبد معیشـت در سـال 96( با هفتـه اول تیرمـاه 97 انجام 
شـد، حکایـت از افزایـش 2. 48 درصـدی هزینه هـای خانـوار دارد و هزینه هـای 
زندگـی در ابتـدای تیرمـاه سـال 97 با همـان جدول مـورد توافـق کارفرمایان و 
دولـت مبلغ سـه میلیـون و 956 هزار تومان را نشـان می دهد و ایـن به این معنی 
اسـت کـه درآمد یک میلیـون و 350 هزارتومانـی کارگران تنها قادر اسـت 34 
درصـد از نیازهـای ماهانه یک خانـوار را تأمین کند. همان گونه که در باال اشـاره 
کـردم، در سـال 91 شـکاف بیـن حداقل هـای زندگـی و دسـتمزد بـه رقـم 63 
درصـد رسـیده بود، ولی اکنون این شـکاف 66 درصد اسـت و معنـای این اعداد 
این اسـت کـه ثمره تمام تالش هـای گروه های کارگـری و دولت بـرای پرکردن 
شـکاف از طریـق افزایـش قطره چکانی حداقل دسـتمزد بیشـتر از نرخ تـورم در 
پنـج سـال گذشـته نه تنهـا از بیـن رفتـه اسـت، بلکه بـه نقطـه پایین تـر از زمان 
آغـاز بازگشـته ایم و نبایـد از نظـر دور داشـت که مقطـع هفته پایانـی تیرماه نیز 
اوج تأثیـر نوسـانات بر معیشـت مردم نبوده اسـت و ایـن روند ادامـه دارد و قطعا 
درحال حاضـر وضعیـت می تواند بـه مراتب بدتر از آمار ارائه شـده باشـد... هرگز 

1.  اسماعیل گرجی پور، 1397/5/9، خبرگزاری فارس.

2.  علی اصانی، 1397/5/8، خبرگزاری ایسنا.
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نبایـد از نظر دور داشـت که موضوع مطلب ما بیـش از 42 میلیون نفر یعنی بیش 
از نیمـی از جمعیـت کشـور را در بر می گیـرد و غفلت از مشـکالت آنها می تواند 

باعث بروز مشـکالتی شـود که قطعـا کل کشـور از آن متأثر خواهـد بود1«.

وحید شقاقی شـهری، اقتصاددان،  ضمن اشـاره به فاصله ایجاد شده میان دستمزدها 
و قیمت ها، نسـبت به »قفل شـدگی« بـازار کار، بازار کاال و کل اقتصـاد در آینده ای 

نزدیک هشـدار داده و نوشته :

»دربـاره اثـرات دالر 10 هزار تومانـي بـر اقتصـاد ایـران پیش بینـي مـن ایـن 
اسـت کـه در ماه هـاي آینده شـاهد قفل شـدن بـازار کاال خواهیم بـود. منظور از 
قفل شـدن بـازار کاال ایـن اسـت که میانگیـن حقوق و دسـتمزد در بـازار کار که 
در حال حاضـر در حالـت خوش بینانـه بین دو تـا 2.5 میلیون تومان در ماه اسـت، 
فاصلـه اي بسـیار زیاد با کاالهایي خواهد داشـت کـه بـا دالر 10 هزار توماني وارد 
یـا تولید شـده اند. این شـکاف بـزرگ بین دسـتمزد ریالي بـا کاالهاي یادشـده 
بـه معنـي از دسـت رفتن قـدرت خرید کاالهـا خواهـد بـود؛ بنابراین از یک سـو 
بخـش عظیمـي از جامعه قـدرت خرید کاالها را از دسـت خواهند داد و از سـوي 
دیگـر فروشـندگان نیز بـراي فروش کاال ریسـک نخواهند کرد. بـه این وضعیت 
به اصطـالح قفل شـدگي بـازار کاال مي گوییـم کـه در چنـد مـاه آینده شـاهد آن 
خواهیـم بـود. پـس از آن پیش بینـي مي کنم که این قفل شـدگي در بـازار کاال به 
قفل شـدگي در بـازار کار نیـز بینجامد؛ یعني افزایـش حقوق 10 تـا 20 درصدي 
حقوق بگیـران در سـال جـاري بسـیار کمتـر از افزایـش هزینه هـاي تجهیـزات، 
ماشـین آالت و اسـتهالک خواهـد بود. شـکاف عمیقـي که بین حقوق و دسـتمزد 
ماهانـه نیـروي کار و هزینه هـاي تجهیزات، ماشـین آالت و اسـتهالک رخ خواهد 
داد، باعـث انصـراف نیـروي کار از بـازار کار خواهد شـد. براي مثـال یک راننده 
کـه در حال حاضـر روزانـه 150 هزار تومـان درآمد دارد، به دلیـل افزایش قیمت 
خـودرو، افزایـش قیمـت لـوازم یدکـي و هزینه هـاي جانبـي شـغل خـود متوجه 
خواهد شـد که نسـبت درآمدش از شـغلش، بسـیار کمتر از هزینه هاي آن است 
و به این ترتیـب نتیجـه خواهد گرفت کـه به اصطالح »نمي صرفد« خـودروي خود 
را از خانـه بیـرون بیاورد و متحمل هزینه هایي شـود که بیشـتر از درآمد اوسـت. 

1.  علی خدایی، »لزوم افزایش فوری دستمزدها«، 1397/5/14، روزنامه رشق.
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ایـن مثـال در واقع وضعیتي اسـت که براي بسـیاري از مشـاغل دیگر نیز مصداق 
خواهد داشـت و بنابراین برخي مشـاغل مجبور خواهند شـد از کار دست بکشند. 
بـه این وضعیت قفل شـدگي در بـازار کار مي گوییم. قفل شـدگي دو بـازار کاال و 
کار در عمـل منجـر به قفل شـدگي اقتصاد ایران خواهد شـد. به عبارت سـاده تر 

اقتصـاد ایران کشـش تحمـل دالر باالي 10 هـزار تومان را نـدارد1«.

ناگفته پیداست که قفل شدگی بازار کار، سازمان تامین اجتماعی را با چه بحرانی عمیقی 
روبرو خواهد کرد. همچنین یکی از پژوهشگران حقوق کار و تأمین اجتماعي نیز از 

منظری دیگر به ضرورت واقعی کردن دستمزد کارگران اشاره کرده و نوشته:

» امـروز ضـرورت تعیین دسـتمزد منصفانه به اندازه اي که کفـاف زندگي کارگر 
و خانـواده اش را بدهـد، دیگـر یـک اصـل انتزاعـي برآمـده از مقاوله نامه هـاي 
بین المللي کار نیسـت بلکه ضرورتي عیني براي جلوگیري از بیچارگي فرودستان 
مزدبگیر اسـت. با روند اتخاذشـده در این سـال ها، جنبه هاي اقتصادي »دسـتمزد 
اسـمي« بر جنبه هاي اجتماعي »دسـتمزد واقعي« تفوق داشـته، حتي توجه بیشـتر 
بـه فاکتـور »سـبد معیشـت« در کنار فاکتـور نـرخ تـورم در سـال هاي اخیر هم 

نتوانسـته زندگـي یک خانـواده کارگـري را از طریق دسـتمزد تأمین کند2«. 

رادیو زمانه در گزارشی با اشاره به افزایش نرخ تورم در ماه های اخیر از خطر »فروپاشی 
خانواده های کارگری« در صورت عدم بازنگری در حداقل مزد نوشته و آورده: 

»براسـاس داده هـای مرکـز آمـار ایـران کـه دوم مرداد منتشـر شـد، نـرخ تورم 
شـهری خوراکی هـا، آشـامیدنی ها و دخانیـات در دوازده ماه منتهی بـه تیر 1397 
بـه 11 درصـد رسـیده که نسـبت به تـورم ماه قبل آن سـه دهم درصـد افزایش 
نشـان می دهـد. همچنیـن نـرخ تـورم شـهری کاالهـای غیرخوراکـی و خدمات 
تیرمـاه بـه 8 درصد رسـید که نسـبت بـه مـاه پیـش از آن 0.6 درصـد افزایش 
نشـان می دهـد. برخـی کارشناسـان نرخ تـورم را بیش از ایـن ارزیابـی کرده اند. 
اسـتیو هانکـه، اسـتاد اقتصاد دانشـگاه جان هاپکینـز چندی پیـش در توئیتر خود 

1.  وحید شقاقی شهری، »اصالحات اساسی پیش از قفل شدن اقتصاد«، 1397/5/15، روزنامه رشق.

2.  فرشاد اسماعیلی، »افزایش دستمزد اسمی برای رسیدن به دستمزد واقعی«، 1397/5/15، روزنامه رشق.
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نـرخ تورم ایـران در ابتدای ژوئن/اواسـط خرداد امسـال را 78.55 درصد تخمین 
زد؛ یعنـی 10 برابـر نـرخ اعالم شـده آن به صورت رسـمی1«.

رادیـو زمانـه 10 مردادمـاه نیـز از قول کمال اطهاری نوشـته بود که بهای مسـکن 
بـه 12 برابـر درآمـد سـاالنه خانـوار رسـیده اسـت2. هفته نامـه »آتیه نـو« نیز در 
گزارشـی بـا عنوان »مسـکن از دسـترس کم درآمدها دورتر شـد« بـه این موضوع 
اشـاره کـرده کـه در شـرایط فعلـی خانه دار شـدن برای قشـر متوسـط بـه پایین 

رویایـی دسـت نیافتنی می نماید3.

البتـه در مقابـل برخـي اقتصاددانان نیز نظري متفاوت دارنـد و بر وجه دیگر ماجرا 
تاکیـد دارنـد. بـراي مثـال فریبـرز رییس دانـا در گفتگویـي بـا خبرگـزاري ایلنا با 
عنـوان »بایـد سـودهاي نجومي سـرمایه داران را کنترل کرد«، بـه مخالفت با طرح 
افزایـش دسـتمزد کارگـران پرداخته اسـت. بـه اعتقـاد رییس دانا، سـقوط قدرت 
خریـد کارگـران و فاصله میان دسـتمزد و بـازار به یکباره اتفاق نیافتـاده که با یک 

»درمان اسـتعاجي« حل شـود: 

»مـا در علم اقتصـاد پدیده ای به نام مارپیچ حلزونی داریم. قیمت ها و دسـتمزدها 
وقتـی در ایـن تله  اقتصادی قـرار می گیرند؛ پـس از افزایش قیمت ها دسـتمزدها 
نارسـا می شـوند. دسـتمزدها آن وقـت بـه صـورت واقعـی پایین می آید. سـپس 
پوششـی صـورت می گیـرد تـا دسـتمزدها در همـان حد یا کمتـر افزایـش پیدا 
کننـد. ایـن افزایـش دسـتمزدها روی قیمت هـا اثر گذاشـته و باعـث افزایش آن 

می شـود. ایـن سـیکل مارپیچـی به همین شـکل ادامه پیـدا خواهد کـرد4«. 

رییس دانـا معتقد اسـت کـه افزایش دسـتمزدها بـه رسمیت شـناختن »بي تعادلي 
در بـازار داخلی کشـور« اسـت و همیشـه بـه این عدم تعـادل دامن زده مي شـود. 
در ایـن میـان احمـد میـدری، معاون وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی در برنامه 
پایـش صداوسـیما از طرح ایـن وزارتخانه بـرای حمایت از خانواده  هـای کم درآمد 

گفت و مشـخصا بـه کاالکارت اشـاره کرد: 
1. »در حداقل مزد بازنگری نشود خانواده های کارگری فرومی پاشند«، 1397/5/23، رادیو زمانه.

2.  کمال اطهاری،  1397/5/10، رادیو زمانه.

3.  »مسکن از دسرتس کم درآمدها دورتر شد«، 1397/5/28، هفته نامه آتیه نو، شماره 165.

4.  فریربز رییس دانا، »باید سودهای نجومی رسمایه داران را کنرتل کرد«، 1397/5/26، خربگزاری ایلنا.
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» در دو سـه هفتـه گذشـته جلسـات متعددی بـا بانک مرکـزی داشـتیم به این 
ترتیـب کـه همـان کارت بانکـی کـه افـراد دارند بـا آن یارانـه می گیرنـد را به 
کاال کارت تبدیـل کنیـم، افراد با مراجعه به فروشـگاه کارت خود را در دسـتگاه 
می کشـند و سـهمیه کاالیـی آن که شـامل کاالهای اساسـی نوشـته شـده و فرد 

می توانـد اقالم اساسـی خـود را تامیـن کند1«.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه پایش، پبش از جلسه استیضاح وزیر

موافقان

-. فاصلـه زیـاد میـان متوسـط دسـتمزدها با قیمت هـای بـازار موجب قفل شـدگی بازار 
کاال و بـازار کار و در نهایـت قفل شـدگی کل اقتصـاد خواهد شـد.

-. حداقـل مـزد تنهـا 34 درصـد نیازهـای خانوار را تامیـن می کند و این مسـئله تبعات 
وخیـم اجتماعی بـه بار خواهد داشـت.

-. افزایـش دسـتمزدها در وضعیـت کنونـی نه اصلـی انتزاعی بلکه ضرورتـی عینی برای 
جلوگیـری از فروپاشـی خانواده های کارگری اسـت.

1.  احمد میدری، 1397/5/14، برنامه پایش شبکه 1 سیما.
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مخالفان
-. افزایش دستمزدها تنها یک درمان استعالجی است نه واقعی و همیشگی.

-. افزایـش دسـتمزدها تلـه اقتصـادی اسـت کـه مجـددا منجـر بـه افزایـش قیمت هـا 
می شـود و ایـن سـیکل بسـته بـه صـورت یـک مارپیـچ حلزونـی ادامـه می یابـد.

-. افزایش دستمزدها به رسمیت شناختن بی تعادلی در بازار داخلی کشور است.  

نظرات موافقان و مخالفان افزایش دستمزدها

پرولتریزه شدن طبقه متوسط

بر اسـاس آنچه کارشناسـان اقتصادي پیش بیني مي کنند تا پایان امسـال ما با توم 
40 تـا 50 درصـدي روبـرو خواهیم بود و در این شـرایط این فقـط حداقلی بگیران 
نیسـتند که آسـیب  اساسـی می بینند بلکـه بخش مهمـی از طبقه متوسـط نیز به 
زیـر خطر فقر سـقوط می کند. سـه حـوزه حیاتي مسـکن، امنیت غذایي و اشـتغال 
و به طـور کلـي سـطح رفاه جامعه مسـتقیما تحت تاثیر رشـد تـورم قـرار دارند. از 
سـوي دیگـر با افزایش تـورم تولیدکننده، اولین و سـاده ترین راه بـراي کارفرمایان 
کاهـش هزینه نیروهاي انسـاني و تعدیل کارگران اسـت. رضا امیـدي درباره تاثیر 

ایـن شـرایط بر زندگـي طبقات فرودسـت اجتماعي و طبقه متوسـط مي گوید: 

» اتفاقـی کـه در ایـن روزهـا درک می کنیـم ایـن اسـت کـه فشـار تورمـی در 
حـوزه معیشـتی متمرکز شـده و مـواد غذایی، لبنیات و مسـکن بـا افزایش قیمت 
قابل توجهـی مواجـه بوده و این شـرایط در حالـی به وجود آمده کـه به هیچ عنوان 
متناسـب بـا افزایش درآمد نبوده اسـت. بنابراین طبیعی اسـت کـه قدرت خرید 
بخـش قابل توجهـی از مـردم کاهش پیدا می کنـد... زمانـی افزایش تـورم همراه 
بـا سـرمایه گذاری و افزایـش تولید اسـت، امـا اکنون ما بـا تورم رکـودی روبه رو 
هسـتیم. می تـوان پیش بینـی کـرد، در چنیـن شـرایطی جمعیـت زیـر خـط فقـر 
افزایـش پیـدا می کند. مسـئله دیگر این اسـت که طبقـات پایین نـرخ باالتری از 
تـورم را تجربـه می کنند؛ طبقات پاییـن از آنجا که عمدتا هزینه هایشـان متمرکز 
بـر هزینه هـای خوراکـی و مسـکن اسـت، حـدود  10 درصـد تـورم باالتـری را 
نسـبت بـه تـورم میانگین تجربـه می کننـد. بنابرایـن در اینجا خطر سـقوط افراد 
بـاالی خـط فقـر بـه زیـر خط فقـر بـه دلیـل کسـری دخل وخـرج جدی اسـت. 
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موضـوع مهم دیگـر بحث حداقل دسـتمزد اسـت. در پنج ماهه امسـال کارگران 
حداقل بگیـر و بازنشسـتگان بخش قابل توجهـی از قدرت خرید خود را از دسـت 
داده اند. پـس در وضعیـت خاصـی هسـتیم کـه جهـش قیمتـی بخش زیـادی از 
جامعـه را درگیر مسـائل معیشـتی می کند. محتـوای اعتراضی شـهرهای مختلف 
کشـور هـم همیـن نکتـه را تأییـد می کنـد. اعتراضاتی کـه هـر روز کم یـا زیاد 
شـاهد آن هسـتیم، عمدتا حول نارضایتی های معیشـتی و در اعتـراض به گرانی و 
رکـود اسـت. بنابراین باید متوجه بـود که تحوالت اقتصـادی و تحوالت اجتماعی 
تأثیـر هم افزایـی بر یکدیگـر می گذارنـد... اگر زمانـی هزینه تولیـد افزایش پیدا 
می کنـد و هم زمـان بـا آن قدرت خریـد و تقاضا هـم افزایش پیدا کنـد، می توان 
افزایـش تـورم تولیدکننـده را بـدون کاهش هزینه هـای نیروی انسـانی حل کرد، 
امـا اکنـون مصـرف و قـدرت خریـد جامعـه در حـال کاهـش اسـت و قیمـت 
تمام شـده هـم افزایـش پیـدا کـرده، پـس اگر سیاسـت حمایتـی ویـژه ای ایجاد 
نشـود، افزایـش نـرخ بـی کاری طبیعـی اسـت؛ به عنوان مثال سـاالنه بیـن 250 تا 
300 هـزار نفـر در پروژه هـای پیمانـکاری بی کار می شـوند و این خیـل بی کاران 

نارضایتـی عمومـی و اعتراضـات را گسـترده تر می کند1«.

 آن طـور کـه امیدی نیز اشـاره می کند،  امـروز »نارضایتی عمومـی« را هم می توان 
در اعتراضـات خیابانـی مشـاهده کـرد و هـم در اعتراضـات کارگـری کـه بُعدی 
وسـیع تر یافتـه و در همیـن مردادمـاه تعطیلـی کارخانـه »تولی پـرس« و بیـکاری 
کارگرانـش یکـی از تازه تریـن مـوارد اعتراضـات کارگـری بـود کـه مـورد توجه 
رسـانه ها و افکارعمومـی قرار گرفت2. سـقوط بخشـی از طبقه متوسـط به زیرخط 
فقـر از یک سـو می تواند دامنه اعتراضات اخیر را گسـترده تر کند و از سـوی دیگر 

بـه رشـد حاشیه نشـینی و مهاجرت به حاشیه شـهرها منجر شـود.

ابعاد نهادی یک استیضاح

در پـي تاطمـات اقتصـادي ماه هـاي اخیـر، نگاه هـا متوجـه برنامه ریزان شـد و با 
بحراني تـر شـدن وضعیـت اقتصـادي کشـور و همچنیـن شـکل گیري اعتراضات 
خیاباني، بحث سلسـله اسـتیضاح وزراي اقتصادي مطرح شـد. اسـتیضاح ها با وزیر 

1.   رضا امیدی، 1397/5/13، روزنامه رشق.

2.  »درهای تولی پرس بسته شد«، 1397/5/28،  روزنامه رشق.
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تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـي آغاز شـد و اگرچه در ابتدا ربیعي از دالیل اسـتیضاح 
خـود اظهـار بي اطاعي کـرد و در توئیتر خود نوشـت: »در 7 مـاه دوبار از مجلس 
رای گرفتـم. دوبـاره اسـتیضاح می شـوم در حالـی کـه حـق دفاع در کمیسـیون را 
نداشـتم و مسـتقیم بـه صحن آورده شـدم«؛ امـا شـرق در روز 14 مـرداد به نقل 
از رییـس دفتـر سیاسـي و سـخنگوي حـزب اسـامي کار، »عدم اصاح سـاختار 
وزارتخانـه تعـاون، کار و رفاه اجتماعـي«را مهم ترین عامل اسـتیضاح دوباره ربیعی 
دانسـت1. همچنین بشـیر خالقي، عضو کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس هم 
بـه روزنامـه صبح نـو گفـت: »عـده اي از نماینده هـاي مجلـس از عملکـرد آقـاي 
ربیعـي نسـبت بـه برنامه اي که ارایـه کرده بـود، ناراضي اند و معتقدنـد وزیر طبق 
برنامـه پیـش نرفته و تخلف از برنامـه دارد.2« با این حال معـاون رفاه ربیعي، احمد 
میـدري، پانزدهـم مردادمـاه در برنامه »پایش« شـبکه اول صداوسـیما اسـتیضاح 
ربیعـي را تعجـب آور نامیـد و گفت: »نمـی دانم در چند ماه گذشـته چـه اتفاقی در 
اقتصـاد افتـاده کـه مقصـرش وزارت کار بوده که حـال مجلس باز آقـای ربیعی را 

برای پاسـخگویی و اسـتیضاح بـه مجلس فراخوانده اسـت.3«

به  نزدیک  یا  اصاح طلب  رسانه هاي  از  برخي  ربیعي،  استیضاح  جلسه  از  پیش 
اصاح طلبان در بعدي وسیع به حمایت از ربیعي پرداختند که در این میان عملکرد 
خبرگزاري کار، ایلنا، که نزدیک به خانه کارگر است بیش از دیگر رسانه ها ملموس 
بود. مروري بر تیتر برخي گزارش  ها و مصاحبه هایي که پیش از استیضاح ربیعي در 
ایلنا منتشر شد گویاي حمایت تمام قد رسانه اي از ربیعي است. ایلنا در ظرف چند روز 
تقریبا با هرکسي که امکانش بود مصاحبه کرد و فصل مشترک این مصاحبه ها این 

بود که ربیعی مقصر شرایط موجود اقتصادی نیست.

ایـن حجـم دفـاع از ربیعي در ایلنا موضوعـي بود که در شـبکه هاي اجتماعي مورد 
انتقـاد قـرار گرفـت و برخـي کاربران توئیتـر با »#خبرگـزاري وزیر کار ایـران« به 
عملکرد ایلنا واکنش نشـان دادند. در روز اسـتیضاح ربیعي یکـي از کاربران توئیتر 
نوشـته بـود: »خبرگزاري ایلنا از سـاعت 8 تا 8/30 صبح امـروز هفت مصاحبه در 
دفـاع از ربیعي و انتقاد از اسـتیضاح او منتشـر کـرده. گرچه حاال و در این شـرایط 

1.  »آغاز استیضاح ها با ربیعی«، 1397/5/14، روزنامه رشق.

2.  بشیر خالقی، 1397/5/14، روزنامه صبح نو.

3.  احمد میدری، 1397/5/14، برنامه پایش شبکه 1 سیما.
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دیگـر رفتـن ایـن و آن وزیـر دردي را دوا نمي کنـد امـا آیا وظیفه خبرگـزاري کار 
دفـاع از وزیر کار اسـت یـا کارگران؟«.

بـه جـز ایلنا، دیگـر رسـانه هاي اصاح طلب نیـز به حمایـت از ربیعـي پرداختند. 
صفحـه اول یـک روزنامـه  را مي تـوان مهم تریـن صفحـه آن دانسـت کـه معموال 
بـه چنـد یادداشـت اختصـاص دارد و نویسـندگان این یادداشـت ها غالبا کسـاني 
هسـتند کـه با سیاسـت هاي روزنامه همخوانـي دارنـد. روزنامه های شـرق، اعتماد 
و آرمـان پیـش و پـس از اسـتیضاح ربیعـي، یادداشـت هایي در نقـد اسـتیضاح او 
منتشـر کردند. در یکي از  آنها، محمد فاضلی،  در یادداشـتی استیضاح دوباره ربیعی 
را در فاصلـه ای چندماهـه عجیـب و غیرکارشناسـی دانسـت1. شـرق دو روز بعد، 
15 مردادمـاه، یادداشـت دیگـری در مخالفت با اسـتیضاح ربیعی به چاپ رسـاند. 
روزبه کردونی در یادداشـتی با عنوان »اسـتیضاح، تحریم و اسـتقامت ملی« که در 
صفحه اول شـرق منتشـر شـده بود به مخالفت نخبگان با اسـتیضاح ربیعی اشـاره 
کـرده بـود و در جایـی از مطلبش نوشـته بود: »بایـد توجه داشـت هرگونه تزلزل 
در وزارتخانه هایـي کـه مسـئولیت حفاظـت اجتماعـي از مـردم را برعهـده دارند، 
اجـراي بي وقفـه سیاسـت هاي مؤثـر، هدفمنـد و متمرکز در حـوزه رفاه و اشـتغال 
را دچـار آسـیب مي کند.2« روزنامـه آرمان فرداي اسـتیضاح ربیعي، یادداشـتي از 
داریـوش قنبـري با عنوان »اسـتیضاح یا تسویه حسـاب سیاسـي« به چاپ رسـاند 
کـه از عنوانـش هـم برمي آیـد کـه در مخالفت با اسـتیضاح ربیعي نوشـته شـده 
اسـت3. هفته نامـه »آتیه نـو« نیز بخش اعظمـی از شـماره 163 خود را بـه دفاع از 
ربیعـی و عملکـرد او اختصـاص داد و گفتگویـی کوتاه نیز با او در همین شـماره اش 
بـا عنـوان »تاب آوری اجتماعی را تقویت کنیم« منتشـر کـرد4. روزنامه کاروکارگر 
نیـز یـک روز پیش از اسـتیضاح ربیعی یادداشـتی از علی سـرزعیم بـا تیتر »نقدی 
بـر اسـتیضاح ربیعـی و سـوال از رییس جمهـور« بـه چاپ رسـاند کـه آن  طور که 
از عنـوان مطلـب هـم بر می آید در مخالفت با اسـتیضاح ربیعی نوشـته شـده بود. 

سـرزعیم در جایی از یادداشـتش نوشته:  
1.  محمد فاضلی، »استیضاح نه، قوانین را اصالح کنید«، 1397/5/13،  روزنامه رشق.

2.  روزبه کردونی،  »استیضاح، تحریم و استقامت ملی«، 1397/5/15، روزنامه رشق.

3.  داریوش قنربی،  »استیضاح یا تسویه حساب سیاسی«، 1397/5/18، روزنامه آرمان.

4.  هفته نامه آتیه نو، 1397/5/14، شماره 163.



» عجیب اسـت کـه در این گیـرودار وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی که هیچ 
مسـئولیتی در قبال سیاسـت ارزی، پولی و مالی نداشته به مسلخ استیضاح کشانده 
می شـود و شـائبه سیاسـی بـودن یا غـرض ورزی برخـی چهره های سیاسـی را به 

ذهن متبـادر می کند1«.

رسـانه هاي اصولگـرا و منتقـد دولت نیز اگرچه بعد از اسـتیضاح ربیعي از برکناري 
او خرسـند بودند اما تا پیش از جلسـه اسـتیضاح نظرات موافق و مخالفان ربیعي را 
پوشـش دادنـد. مثا خبرگـزاري فارس گفتگویي بـا ولي اهلل صالحي، مشـاور کانون 
عالي شـوراهاي اسـامي کار کشـور، منتشر کرد که در بخشـی از آن آمده بود که 
»ریشـه مشـکات جامعـه کارگري، به یک شـخص و یـک مدیر بازنمي گـردد2«. 
امـا در ایـن بین کانال تلگرامی سیاسـت گذاری اجتماعی در یادداشـتی بـه انتقاد از 
ربیعـی پرداخـت و البته ایـن انتقاد کاما متفـاوت از موضع گیری های رسـانه های 
اصولگـرا بـود چراکـه ایـن انتقـاد سـویه  ای غیرسیاسـی و دغدغه ای کارشناسـانه 

داشـت. در بخشـی از این یادداشـت آمده بود: 

»بسـیاری از دغدغـه داران حـوزه اجتماعی ایـن روزها بار دیگر بـر انتخاب میان 
بـد و بدتـر و حمایـت از ربیعـی تاکید دارنـد؛ در حالی که ابقای بـد در دولتی که 
خـود بـا توسـل به نمایـش بدتر از خـود، پیروز انتخـاب بوده اسـت، نتیجه ای جز 

چیرگی و تـداوم فضای رخوت نـدارد3«. 

در جریان اسـتیضاح ربیعی سـه نوع واکنش متفاوت در میان رسـانه ها را می توان 
دسـته بندی کـرد. نـوع اول مربـوط بـه رسـانه های اصاح طلـب بود کـه مخالف 
اسـتیضاح بودند و آن را مسـئله ای سیاسـی می دانسـتند که پیش تر نمونه هایي از 
آنهـا آورده شـد. دسـته دوم فضای شـبکه های مجازی بود که در آن جـدا از دفاع 
یـا نقـد ربیعی غالبـا بـر روی موضوعاتی مثـل بحـران صندوق های بازنشسـتگی، 
اعتصابـات کارگـران، بیـکاری جوانان، اسـتقال سـازمان تامین اجتماعـی و.. تاکید 

1. علی رسزعیم، 1397/5/17، روزنامه کاروکارگر.

2. ولی اللـه صالحـی، آيـا بـا اسـتيضاح وزيـر كار مشـكالت جامعـه كارگـري حـل مي شـود؟، 1397/5/6، 

خربگـزاری فـارس.

3.  کانال تلگرامی سیاستگذاری اجتماعی.
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می شـد و رویکردی انتقادی نسـبت به وزارت کار داشـتند. دسـته سـوم هم برخی 
از رسـانه های اصولگـرا بودنـد که اگرچـه موافق ربیعـي نبودند اما اسـتیضاح او را 
اولویـت اصلي تغییـرات در تیم اقتصادي دولت نمي دانسـتند. بـرای مثال پیش از 
جلسـه اسـتیضاح روزنامه کیهان، سـایت الف و جهان نیوز با انتشـار متني مشـابه 
اسـتیضاح ربیعي را ردگم کني دانسـتند. کیهـان 16 مردادماه در یادداشـتي که در 

بخـش »خبـر ویـژه« ایـن روزنامه به چاپ رسـید بـه نقل از الف نوشـت:

» اسـتیضاح وزیر تعـاون، کار و رفاه، آدرس غلط درباره مشـکالت اقتصادي و در 
حاشـیه انداختـن وزارتخانه هاي اقتصادي دولت اسـت که این روزهـا باید درباره 

مشـکالت بازار ارز و سـکه و خودرو پاسخگو باشند1«.

 بـا این حـال روزنامـه کیهان فرداي اسـتیضاح ربیعـي، تنها در گوشـه اي از صفحه 
اول خـود بـه برکنـاري ربیعي اشـاره کـرد اگرچـه مي تـوان گفت که رسـانه هاي 
اصولگـرا در نهایـت از برکنـاري ربیعـي اسـتقبال کردنـد. فـرداي اسـتیضاح، این 
روزنامـه جـوان بـود که شـادي اش از اسـتیضاح ربیعـي را به انـدازه عکس یک و 
تیتـر یـک روزنامـه اش بـروز داد. جوان بـا تیتـر »کار روحانی را مجلس کـرد« از 
برکناری ربیعی اسـتقبال کرد و همچنین خواسـتار تغییر تیم اقتصادی دولت شـد:

»  علـی ربیعـی، وزیـر کار، رفـاه و تأمیـن اجتماعـی به رغـم البی های گسـترده و 
چندالیـه، نتوانسـت رأی مثبـت نمایندگان بـرای ادامه کار خود را کسـب کند تا 
ایـن گزینه تقویت شـود کـه گویی مجلس تصمیم گرفته اسـت، در غیـاب اراده 

دولـت، تغییـر کابینه را به دوش بکشـد.2«

در جلسـه اسـتیضاح ربیعـي حواشـي بـر اصـل ماجـرا چیـره بـود  و نتیجـه آن 
بـراي افـکار عمومـي جامعه چیزي جـز »بگـم ، بگم هاي« معـروف نبـود. روزنامه 
اعتمـاد در گزارشـي بـه روایت جلسـه اسـتیضاح ربیعـي پرداخت و این جلسـه را 
»اسـتیضاحي تاریخي« نامید. در گزارش اعتماد از تعابري مثل »روز سـیاه مجلس« 
و »اسـتیضاح سـه قوه« اسـتفاده شده که نشان گر وضعیت جلسـه استیضاح است3. 

1.  »حاشيه امنيت استيضاح رسكاري براي وزيران اقتصادي مسئول«، 1397/5/16، روزنامه کیهان. 

2.  »کار روحانی را مجلس کرد«، 1397/5/17،  روزنامه جوان

3.  »تلخ تر از استیضاح«، 1397/5/1، روزنامه اعتماد. 
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روزنامـه دنیـای اقتصاد نیز در گزارشـش از تعبیر »کلیدواژه فسـاد« برای توصیف 
جلسـه اسـتیضاح اسـتفاده کرد. دنیای اقتصاد اتهامات این جلسـه را در سه محور 
دسـته بندی کـرده بـود: »اتهـام بـه علی ربیعـی مبنی بر اینکـه برای کسـب رای 
اعتمـاد بـه برخی نمایندگان امتیاز و پول داده اسـت«، »اتهام به مخالفان اسـتیضاح 
کـه از وزیـر امتیاز و پول دریافـت کرده اند« و »اتهام به متقاضیان اسـتیضاح مبنی 

بـر اینکـه از وزیر امتیاز خواسـته اند.1« 

1. »کارت قرمز مجلس به ربیعی«،  1397/5/18،  روزنامه دنیای اقتصاد.
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 بـه ایـن ترتیـب جلسـه علنـی هفدهـم مردادمـاه مجلـس یکـی از عجیب تریـن 
جلسـه های علنـی مجلـس شـورای اسـامی بـود و در جریـان اسـتیضاح ربیعی، 
»شسـتا« محوریت بحث های مطرح شـده بود. اسـتیضاح ربیعی به جلسـه  ای برای 
افشـاگری های نماینـدگان و وزیـر علیـه یکدیگـر و همچنیـن سـخنرانی های غالبا 
شـعارگونه نماینـدگان بـرای بیـکاری جوانان و وضعیت نابه سـامان بازنشسـتگان 

تبدیل شـد.

استیضاح، تامین اجتماعی و حق کارگران بر شستا

بـا این حـال آنچـه در این میان مغفـول بود نکته ای اسـت که می تـوان در گزارش 
روزنامه شـرق با عنوان »شسـتا چگونه به شـاه کلید اسـتیضاح ربیعي تبدیل شـد« 
مشـاهده کـرد که یکي از جامع تریـن گزارش هایي بود که بعد از اسـتیضاح ربیعي 

شد:  نوشته 

» هیچ کـدام از ایـن نماینـدگان خیرخـواه حاضر نشـدند به این نکته مهم اشـاره 
کننـد کـه اگـر قوانین جـدي گرفتـه مي شـد و حـق کارگـران اهمیت داشـت،  
اصـال وزیـر کار امـکان مدیریـت بـر تأمیـن اجتماعـي و شسـتا را نمي یافت که 
بخواهد براي عملکردش در آن پاسـخ گو باشـد. اسـتقالل تأمیـن اجتماعي حلقه 
مفقوده سـخنان سـخنوران مجلس در روز گذشـته بود تا نشـان دهد آنچه محل 
دعواسـت سـهم افراد و جریان هاي سیاسي از سـفره تأمین اجتماعي است وگرنه 

کسـي تمایلي بـه جمع آوري این سـفره نـدارد.1« 

از چنـد روز پیـش از اسـتیضاح ربیعی بحث هـای مختلفی دربـاره البی گری های او 
از یک سـو و توقعـات نابه جـای برخـی نماینـدگان مطرح بـود و در روز اسـتیضاح 
نیـز ایـن بحث هـا در قالـب افشـاگری های دو طرف علیـه یکدیگر بـاال گرفت. با 
این حـال آنچـه در اسـتیضاح ربیعـی اهمیت داشـت توجـه دوباره برخی رسـانه ها 
بـه ضرورت اسـتقال تامین اجتماعی بود. مثا در بخشـی دیگـر از همین گزارش 

روزنامـه شـرق می خوانیم: 

1. »شستا چگونه به شاه کلید استیضاح ربیعی تبدیل شد«، 1397/5/18، روزنامه شرق.
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» سـازمان تأمیـن اجتماعـي به عنـوان بزرگ تریـن صندوق بازنشسـتگي کشـور 
اگرچـه بر اسـاس قانون، سـازمانی غیردولتي اسـت، اما با تغییراتي کـه در دولت 
احمدي نـژاد در قوانیـن کشـور رخ داد و در دولـت فعلـي نیـز مـورد رضایـت و 
تأییـد اسـت، در اختیـار کامل دولـت قـرار دارد و امکان نظـارت و تصمیم گیري 
دربـاره آن منحصـرا در اختیار نمایندگان منصوب دولت و وزیر کار اسـت. اولین 
و مهم تریـن آسـیب عدم اسـتقالل این سـازمان بـزرگ از دولت، نفوذ فسـادهاي 
جـاري در بدنـه دولت هاي مختلف به این سـازمان و البته تضییع حقوق کارگران 
ایـن سـازمان در تمامي تقابل ها و تعارضات منافع مابین تأمیـن اجتماعي و دولت 
بـوده اسـت. در چنیـن شـرایطي شسـتا از همـان ابتـداي تأسیسـش در دهه 60 
محل تاخت وتاز سیاسـیون و وابسـتگان به آنها بوده اسـت. همین حضور پررنگ 
چهره هـاي غیراقتصـادي در رأس مدیریـت شـرکت هاي اقتصـادي در طول سـه 
دهه گذشـته بسـیاري از شـرکت هاي تأمین اجتماعي را به ورشکستگي کشانده 
و همان طـور کـه پیش تر گفته شـد، امـکان دفـاع از منافع این سـازمان در مقابل 
دولـت را نیـز گرفته اسـت. منافع اقتصادي حضور در هیئت مدیره این شـرکت ها 
کـه سـود سـاالنه بعضـي از آنهـا خصوصا در حـوزه نفـت و گاز و معـدن، بالغ بر 
هـزاران میلیـارد تومـان اسـت، تا آن اندازه شـیرین اسـت که مي توانـد هم زمان 
باعـث اتحادهـاي عجیب وغریـب و جدل هاي غیرقابل انتظار باشـد؛ چـه آنجا که 
وابسـتگان و نمایندگان سیاسـیون هر دو جناح در هیئت مدیره این شـرکت ها در 
کمـال آرامش و خوشـي به خدمت مشـغول مي شـوند و چه آنجا کـه چهره هایي 
از یـک جنـاح سیاسـي نیز براي کسـب یـک صندلي بیشـتر در شسـتا در مقابل 
هـم قـرار مي گیرنـد و گریبـان چـاک مي کننـد. در ایـن بیـن ماننـد آنچـه روز 
گذشـته در مجلـس رخ داد، اگرچـه از حـق مـردم سـخن رانده مي شـود، اما در 
نهایـت هیچ کـدام از ایـن چهره هـاي نگراِن حق مردم حاضر نیسـتند به ریشـه و 
علت العلـل فسـادها اشـاره کنند و شسـتا و تأمیـن اجتماعي را بـه صاحبان اصلي 

بازگردانند1«. آن 

 در میـان رسـانه های اصولگـرا، ایـن خبرگـزاری تسـنیم بود کـه در یادداشـتی با 
عنـوان »ربیعـی رفـت، با میـراث ربیعی چه کنیم؟«، کوشـید تا به تحلیل شـرایط 
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سـازمان تامیـن اجتماعـی و شسـتا بپـردازد. در بخشـی از این گزارش بـه توافقی 
میـان دولـت و سـازمان تامین اجتماعی اشـاره شـده و آمده:

»بررسـی داده هـای اقتصـادی نشـان می دهد که بدهـی دولت به سـازمان تامین 
اجتماعـی بـه 180 هزار میلیارد تومان رسـیده و اخبار دریافتی نشـان می دهد که 
دولـت و وزیر سـابق به توافقاتی رسـیده بودند که باعث می شـد سـازمان تامین 
اجتماعـی 80 هـزار میلیارد تومـان از مطالبات سـازمان را بی خیال! شـده و فقط 
100 هـزار میلیـارد تومـان را مطالبـه کند. اما همیـن مقدار مطالبه هـم می تواند 
سـال ها بـه طـول بیانجامد و وصول نشـود، کمااینکه از 35 سـال گذشـته تاکنون 
در حـد مطالبـه مانـده و وصـول نشـده اسـت، و در نهایـت اتفاق خاصـی هم رخ 
ندهـد و فقـط بدهی بـر بدهی افزوده شـود. پس باید به سـوال اصلی بـاز گردیم 
و بپرسـیم، شسـتا هـم اکنون با اسـتناد بـه ادعای مدیـران آن و نه منابع مسـتقل 

در چه وضعیتی اسـت؟1«.

مخالفان استیضاح موافقان استیضاح

- مسعود پزشکیان: پنج سال 
است که آقای ربیعی وزیر است 
و ما شاهد این اعتراضات جلوی 

وزارتخانه نیستیم. این نشان 
می دهد که وزیر مشکل کارگری 

را در این وضعیت اقتصادی، 
اجتماعی، صنعتی و گرانی حل 

کرده است.
- امروز و مشکالت موجود حاصل 

فضای اقتصادی است. آیا آقای 
ربیعی مقسر است؟

- حسن نوروزی: وزیر کار باید به ده ها مورد بحث تامین 
اجتماعی، صندوق بازنشستگی، خدمات درمانی، شستا، تعاونی ها 
و بیمارستان های تامین اجتماعی رسیدگی کند، خودتان انصاف 

داشته باشید، آیا درست مدیریت کرده اید؟
- هدایت اهلل خادمی: باید با عدد و ارقام بگوییم که سطح رفاه 

مردم چقدر ارتقا پیدا کرده و برای کار و اشتغال چه اتفاقی افتاده 
است. جز ریزش نیرو و تعطیلی کارخانه ها در پنج سال گذشته 

چه شده است. اوضاع معیشتی مردم خراب است و صندوق 
بازنشستگی ورشکسته است.

- هاجر چنارانی:  قرار بود مدیریت اقتصادی در شستا برقرار شود 
و 60 درصد آن به تامین اجتماعی واگذار شود اما تنها 10 درصد 
واگذار شد. آن هم در شرایطی که فردی در حوزه مدیریت شستا 

27 سمت دیگر دارد. 
نمونه هایی از نظرات نمایندگان موافق و مخالف استیضاح

1. »ربیعی رفت، با میراث ربیعی چه کنیم؟«، 1397/5/18، خربگزاری تسنیم.
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بحران تامین اجتماعی و شستا

بحـران تامین اجتماعـی و شسـتا و صندوق های بازنشسـتگی موضوعی بـود که در 
جلسـه اسـتیضاح مطرح شـد و رسـانه ها نیز به آن توجه داشـتند: 

»علـی ربیعـی بـا عـدم انتخـاب مدیـران شایسـته بـرای شسـتا و البته مسـدود 
نکـردن دخالت هـای سیاسـی در امور داخلی آن؛ باعث شـد تا وضعیت شسـتا از 
مشـکل دار بودن به بحران برسـد. انتخاب 5 مدیر در 5 سـال توسـط ربیعی برای 
شسـتا نشـان می دهد که دخالت های بی حسـاب در شسـتا و واگذاری شرکت ها 
به اشـخاص بی کفایت، یا آنگونه که نمایندگان معترض در اسـتیضاح می گفتند 
بـده بسـتان در واگـذاری شـرکت ها بـه متنفذین؛ باعـث ناکارآمدی شسـتا؛ که 
امیـد عملیاتی بازنشسـتگان برای دریافت حقوق شـان اسـت، شـد. ضمـن اینکه 
رکـود بی سـابقه در اقتصاد هم بـر گرفتاری های سـازمان تامین اجتماعـی افزود، 
زیـرا بـا افزایـش بیـکاری و کاهش اشـتغال از تعداد حـق بیمه دهنده ها کاسـته 
شـد و ورودی سـازمان را کاهـش جـدی داد. این همان نقطه ای اسـت که ادعای 
ربیعی در جلسـه اسـتیضاح را به طور خودکار رد می کند که وزیر سـابق مدعی 
افزایـش میـزان اشـتغال شـده بود.میـراث دار علـی ربیعـی بایـد شسـتا و کلیت 
سـازمان تامین اجتماعی را از سیاسـی کاری نجات داده و به متخصصینی که تعهد 
و سـالمت آنهـا در عمـل اثبـات شـده اسـت واگـذار کنـد. در غیر اینصـورت با 
ناتوان شـدن سـازمان تامین اجتماعی از عمل به تعهداتش؛ دولـت باید عهده دار 
امر شـده و بحـران دیگری را در بودجه دولت و چند میلیون بازنشسـته سـازمان 
تامیـن اجتماعی شـاهد خواهیم بـود. تا پایـان آذر 1396، 5 میلیـون و 948 هزار 
نفـر مسـتمری بگیر اصلی و تبعی تحت پوشـش سـازمان تامین اجتماعـی بوده و 
از خدمـات ایـن سـازمان اسـتفاده کرده  اند. عددی کـه بیـش از 2.5 برابر تعداد 

کارمندان دولت اسـت1 «. 

تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت: نمود یک تعارض

اما یکی دیگر از موضوعاتی که در جریان استیضاح ربیعی در فضای رسانه ای مطرح 
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شد، تعارض میان منافع سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت بود. تعارضی که 
چند سالی است مطرح شده و فضای استیضاح ربیعی را هم تحت تاثیر قرار داد. اجرای 
طرح تحول سامت این درگیری را به نقطه اوجش رساند. شرق در گزارشي که 

فردای استیضاح ربیعی منتشر کرد در این باره نوشت: 

» از یک سـو سـازمان تأمین اجتماعي به عنوان خریدار خدمات وزارت بهداشـت 
بـا افزایـش هزینه هـا روبـه رو بـود و در سـمت مقابـل، وزارت بهداشـت نیز تمام 
تـالش خـود را بـراي دراختیارگرفتن منابـع درماني این سـازمان بـه کار گرفته 
بـود. ایـن جـدال خـواه ناخـواه بـه کابینـه نیـز رسـیده و بـر اسـاس شـنیده ها، 
چندبـاري بـه تقابـل جدي ربیعـي و قاضي زاده هاشـمي در جلسـات هیئت دولت 

بود. منجر شـده 

ربیعـي به عنـوان وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعـي اگرچه حاضر نبـود از مدیریت 
سـازمان تأمیـن اجتماعـي و شـرکت شسـتا دل بکنـد و حرکتـي جـدي بـراي 
مسـتقل کردن ایـن صندوق بازنشسـتگي از بدنه دولـت انجام دهد، امـا به ناچار در 
مقابـل خواسـته هاي وزیر بهداشـت مقاومـت مي کرد و البتـه در این نبـرد پنهان و 
آشـکار توان کمتري هم داشت. وزارت بهداشـت به مدد وزارت قاضي زاده هاشمي 
و اعتباري که نزد روحاني داشـت و البته البي گسـترده در مجلس شـوراي اسالمي، 
نه تنهـا موفق شـد سـال گذشـته و در جریان تصویـب الیحه بودجه منابـع درماني 
تأمیـن اجتماعـي را در رونـدي عجیب و غریـب به خزانه کشـور متصـل کند، بلکه 
همیـن امـروز نیز بـراي دسـت یافتن به مراکـز درماني ای کـه در حـال حاضر زیر 
نظـر وزارت کار هسـتند، تالش هایـي جـدي را در دسـتور کار قـرار داده اسـت؛ 
تالش هایـي کـه در صورت انتخـاب وزیري همـراه و همدسـت، مي تواند به نتیجه 
برسـد. فرامـوش نکنیم سال هاسـت سـازمان تأمیـن اجتماعي به دسـت مدیراني 
برخاسـته از نظام پزشـکي مدیریت مي شود و برداشـتن قدم هاي آخر براي کنترل 

کامـل منابع درمان این سـازمان، کار سـختي نخواهـد بود1«. 

سـایت تابناک نیز  پیش از اسـتیضاح ربیعی به اختاف میان او و وزیر بهداشـت 
پرداخته و نوشـته بود:

1. »دو چهره استیضاح«، 1397/5/18، روزنامه رشق.
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» خبرها از نقش و رایزني پشت پرده یک وزیر پولدار کابینه براي استیضاح ربیعي 
حکایت مي کند، علت نیز اختالف این دو وزیر بر سر تامین اجتماعي است، این وزیر 

خواهان تعیین رئیس سازمان تامین اجتماعي با نظر خود است1«.

 تابناک در گزارشي دیگر به همین موضوع پرداخته بود: 

» گفتـه مـی شـود برخـی از درون دولـت دنبـال این هسـتند که سـازمان تأمین 
اجتماعـي را در اختیـار خـود بگیرنـد و درآمدهای ناشـی از فعالیـت آن را صرف 
برخـی افـراد و هزینه هایـی کنند که پرداخـت آن تا االن هم برای خیلـی از مردم 
گران تمام شـده و موجب نارضایتی آنان شـده است و البته قشـر خاصی را دارای 

جایگاه و مرتبتی کرده اسـت2«.

 سـامت نیوز نیـز در قالـب گزارشـي با عنـوان »فرمول جدیـدي که وزیـر کار را 
دوبـاره بـه مجلس کشـاند« بـه اختافـات تامین اجتماعي و بیمه سـامت اشـاره 
کـرد. در بخشـي از ایـن گزارش، به صحبت هاي خالقي، عضو کمیسـون بهداشـت 

و و درمـان مجلـس اشـاره شـده کـه در گفتگویي بـا روزنامه صبح نـو گفته بود: 

» منابـع تامیـن اجتماعـي از طریق پول کارگـران و بیمه سـالمت از طریق بودجه 
دولـت تامیـن مي شـود، بحث  هاي زیـادي درگرفته کـه باید در ایـن مورد گفت 
موضـوع از آنجایي شـکل گرفـت که موضوع باز کردن حسـابي بـراي نگهداري 
سـهم پـول درمـان بیمـه سـالمت و تامین اجتماعـي به اسـم تامیـن اجتماعي در 
خزانـه امانـت بود، یعنـي وزیر تعاون به عنوان مسـئول تامیـن اجتماعي عر لحظه 
که مراجعه کرد امکان برداشـت از این حسـاب را داشـته باشـد درحالي که وزیر 

بهداشـت نمي توانـد هیچ گونه دخل و تصرفي در آن داشـته باشـد.3«

 اگرچـه دولـت اختافات درونـي اش را رد مي کند اما به هرحال تضاد میـان وزارت 
کار و وزارت بهداشـت موضوعي اسـت که بسـیاري از رسانه ها به آن پرداختند.

1. هادی رشیفی، »افشای نقش یک وزیر در استیضاح رببعی«، 1397/5/14، سایت تابناک.

2. »همـه ابهامـات یک اسـتیضاح: قربانی کـردن ربیعی، تصمیم جمعی یـا باندی؟«، 1397/5/14، سـایت 

تابناک. 

3. »فرمول جدیدی که وزیر کار را دوباره به مجلس کشاند«، 1397/5/15، سالمت نیوز.

30



شستا، کلیدواژه استیضاح 

در جلسـه اسـتیضاح ربیعـی، آنچـه حتـی فراتـر از جهت گیری های سیاسـی قرار 
داشـت، منافـع اقتصـادی بـود که چهره هـای مختلفی از دو جناح سیاسـی کشـور 
را بـه هـم پیوند مـی زد. در میان افشـاگري هاي نماینـدگان و وزیـر علیه یکدیگر، 
شسـتا کلیدواژه اي بود که بارها تکرار شـد. گزارش شـرق درباره نقش شسـتا در 

نوشت:  استیضاح 

»در جلسـه روز گذشـته و در میـان بگم بگم هـا و گفتم گفتم هـاي نماینـدگان و 
ربیعـي نیـز بـاز ایـن صندلي هـاي مدیریتـي شسـتا بودند که بـه موضـوع اصلي 
افشـاگري ها تبدیـل شـدند. افشـاگري هایي که همـه در تأیید ایـن حقیقت مهم 
انجام شـدند که شستا، بیشـتر از آنکه شرکتي براي حفظ سـرمایه هاي کارگران 
کشـور باشد، محلي براي دادوسـتد و زدوبندهاي سیاسیون بوده و هست. حقیقتي 
کـه هیچ کـدام از نماینـدگان موافق و مخالف ربیعي حاضر نشـدند به آن اشـاره 

کننـد و البته حاضر نیسـتند به آن پایـان بدهند1«.

پس از استیضاح: سازمان تامین اجتماعی و اختالفات دو وزارتخانه
انتصاب انوشیروان محسنی بندپی به عنوان سرپرست وزارت کار، بار دیگر بحث  تضاد 
منافع میان وزارت کار و خاصه تامین اجتماعی را با وزارت بهداشت به میان کشید. 
این انتصاب چندان با فضای رسانه ای اصاح طلبان سازگار نبود چراکه مثا پیش از 
این انتصاب داریوش قنبري در یادداشتي با عنوان »هشدار مجلس به دولت« که در 
روزنامه اعتماد منتشر شده بود از ضرورت انتخاب مدیری »اقتصاددان« صحبت 
کرده بود2 در حالی که با انتصاب محسنی بندپی صحبت از پزشکی سازی در وزارت 

کار و سازمان تامین اجتماعی دوباره مطرح شد:

» نگاهـي بـه سـوابق محسـني بندپي به خوبي نشـان مي دهد کـه او تا چـه اندازه 
عضـو مؤثـري در جامعـه پزشـکي کشـور بـوده و هسـت و انتخـاب او به عنـوان 

سرپرسـت وزارت کار، رفـاه و تأمیـن اجتماعـي چه معنایـي دارد3«.

1. »دو چهره استیضاح«، 1397/5/18، روزنامه رشق.

2. داریوش قنربی، 97/5/18، روزنامه اعتماد.

3. »پزشکی سازی در وزارت کار«، 97/5/21، روزنامه رشق.
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اگرچـه رسـانه های اصولگـرا نیـز بـه دلیـل سـابقه سیاسـی بندپـی که بـه عنوان 
چهـره ای اصاح طلـب شـناخته می شـود از حضـور او چنـدان اسـتقبالي نکردنـد، 
امـا آنچـه از ایـن موضع گیری سیاسـی بااهمیت تر بـود نزدیکی بندپی بـه وزارت 
بهداشـت اسـت. کارشناسـان حـوزه کار و تامیـن اجتماعـی در ایـن سـال ها بارها 
دربـاره تعـارض منافـع میـان وزارت کار و مشـخصا سـازمان تامیـن اجتماعـی با 
وزارت بهداشـت هشـدار داده انـد و حضـور چهره هایی از جامعه پزشـکی در مقام 
ریاسـت سـازمان تامین اجتماعـی را از مهم  تریـن عوامـل آسـیب پذیری سـازمان 
تامین اجتماعی در مناقشـات درازدامنش با وزارت بهداشـت دانسـته اند. شرق در 

گـزارش 21 مردادش نوشـت:

  »امـا همیـن سـابقه بهداشـت و درمانـي بندپـي اسـت کـه بـه مهم تریـن 
پاشنه آشـیل او بـراي تصـدي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تبدیل مي شـود... 
قاضي زاده هاشـمي، وزیـر بهداشـت کـه بارهـا در سـخنان خـود بـا کنایـه و در 
لفافـه ایـن وزارتخانـه را تنها متولـي درمان در کشـور معرفي کـرده، در عمل نیز 
تالش هایـي را بـراي دراختیارگرفتـن مراکـز درمانـي سـازمان تأمیـن اجتماعي 
انجـام داده اسـت. منابـع درماني این سـازمان که شـامل یک سـوم حق بیمه هاي 
پرداختـي کارگـران تحـت پوشـش تأمیـن اجتماعي مي شـود، نیز یکـي دیگر از 
موارد اختالف شـدید بین وزارت کار و وزارت بهداشـت بوده و هسـت. در چنین 
شـرایطي انتخـاب وزیـري از جامعـه پزشـکي بـراي وزارت کار را مي تـوان یک 
پیـروزي بزرگ دیگر از طرف وزارت بهداشـت براي تصاحب این منابع و مراکز  

قلمداد کـرد1«. 

روزنامـه جـوان نیـز بعد از اسـتیضاح ربیعـي در گـزارش »کار روحانـي را مجلس 
کـرد« با اشـاره بـه موضـوع اختافات میـان سـازمان تامیـن اجتماعـی و وزارت 
بهداشـت نوشـته بـود کـه »برخی خبرهـای دیگر نیز حاکـی از آن بـود که دولت 

بـرای دفـاع از ربیعـی اراده جدی نداشـت2«.

ایـن مسـئله در فضـاي مجـازي نیز محـل بحث قـرار گرفـت. مثا تقـی دژاکام، 

1. همان. 

2. »کار روحانی را مجلس کرد«، روزنامه جوان، 97/5/17
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فعال رسـانه ای اصولگرا بعد از اسـتیضاح ربیعی در تویتی نوشـت: »خب الحمداهلل 
مافیـای نهفتـه در وزارت بهداشـت از امـروز یک نفس راحت کشـید. موی دماغ 
حـذف شـد!«. محمـد مسـاعد، خبرنـگار اصاح طلـب نیـز در توئیتـش نوشـت: 
»وزارت بهداشـت چند سـال اسـت به دنبال تصاحب مراکز درمانی، بیمارسـتان ها 
و یک سـوم حق بیمه هـای کارگران تحت پوشـش تامین  اجتماعی اسـت. با معرفی 
بندپـی بـه عنوان سرپرسـت وزارت کار، حاال هـم وزارت کار و هم تامین اجتماعی 
توسـط پزشکان اداره می شـوند. یک قدم دیگر به سـمت نابودی تامین اجتماعی.« 
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@mohammadmosaed                                        محمد مساعد

@sabaazarpeik                                                   Saba Azarpeik   

#وزارت_بهداشـت چنـد سـال اسـت به دنبـال تصاحب 
مراکـز درمانـی، بیمارسـتان ها و یک سـوم حق بیمه هـای 
کارگـران تحـت پوشـش #تامین_اجتماعـی اسـت. بـا 
معرفـی #بندپی به عنـوان سرپرسـت #وزارت_کار، حاال 
هـم وزارت کار و هـم تامیـن اجتماعـی توسـط پزشـکان 
نابـودی  بـه سـمت  قـدم دیگـر  اداره می شـوند. یـک 

تامین اجتماعـی. 

ایـن افتضـاح که لیدرهای اسـتیضاح #ربیعی شـب قبل 
اعـالم وصول اسـتیضاح مهمـان وزیر بهداشـت بودند و 
فـردا صبح بـدون آنکـه سـوال از ربیعی در کمیسـیون 
آمـده،  صحـن  بـه  باشـد  شـده  بررسـی  اجتماعـی 
آبـروی هیـات رییسـه #مجلـس و #نماینده_کاسـب و 

#قاضـی زاده را بـرد.

توئیتی که پس از انتصاب محسنی بندپی در انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت منتشر شد.

تویئیتی پیش از استیضاح ربیعی که خبر از دخالت وزارت بهداشت در استیضاح می دهد.

صبـا آذرپیـک دیگر خبرنـگار اصاح طلب نیـز در توئیتش نوشـت: »این افتضاح 
کـه لیدرهـای اسـتیضاح ربیعـی شـب قبل اعـام وصول اسـتیضاح مهمـان وزیر 
بهداشـت بودنـد و فردا صبـح بدون آنکه سـوال از ربیعی در کمیسـیون اجتماعی 
بررسـی شـده باشـد بـه صحن آمـده، آبـروی هیـات رییسـه مجلـس و نماینده 

کاسـب و قاضـی زاده را برد.«

از استیضاح به افشاگری

امـا بخـش زیـادي از واکنش هـا در رسـانه هاي مجـازي مربوط به افشـاگري هاي 
جلسـه اسـتیضاح بـود. بعـد از اسـتیضاح #رشـوه و #افشـاگري بـه کـرات در 
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توئیت هـاي کاربـران دیـده مي شـد. محمدرضـا جوادی یگانـه در توئیتی نوشـت: 
»بزرگتریـن تهدیـد پیـش روی جمهـوری اسـامی نـه برانـدازی اسـت نه حمله 
خارجی، فسـاد سیسـتماتیک اسـت که همـه اجزایـش را درگیر کـرده. نگاه کنید 
بـه ادعاهای جلسـه اسـتیضاح وزیـر کار: خیریه، دولت و مجلس متهـم به هر نوع 
فسـاد شـدند. بـا این وضـع، آبنده محتمل، مشـابه سـقوط صفویه اسـت و راه حل 

در شـفافیت کامل«. 

   @javadimr                                         M. R. Javadi Yeganeh  

بزرگتریـن تهدید پیش روی جمهوری اسـالمی نه براندازی 
اسـت نه حملـه خارجـی. #فساد_سیسـتماتیک اسـت که 
همـه اجزایـش را درگیـر کـرده. نـگاه کنیـد بـه ادعاهـای 
جلسـه اسـتیضاح وزیر کار: خیریـه، دولـت و  مجلس متهم 
به هر نوع فسـاد شـدند. با این وضع، آینده محتمل، مشـابه 

سـقوط صفویـه اسـت و راه حل در #شـفافیت کامل.

نمونه ای از توئیت های پربازدید در واکنش به افشاگری های استیضاح.

مصطفـي تاجزاده در توئیتي نوشـت: »جلسـه اسـتیضاح ربیعی در مجلس سـقوط 
سیاسـت ورزی را در جمهوری اسـامی به رخ همگان کشـید. علت العلل این ابتذال 
نظارت اسـتصوابی اسـت که بـا ایجاد مانـع در راه برگـزاری انتخابـات آزاد اجازه 
نمی دهـد که مـردم خود شایسـته ترین ها را برگزیننـد«. محمد مسـاعد، خبرنگار 
اصاح طلـب در دو توئیـت نوشـت: »غیرقابل تحمل ترین اتفاق جلسـه اسـتیضاح 
ربیعـی افشـاگری های نماینـدگان علیـه یکدیگر و وزیـر نبـود. غیرقابل تحمل این 
بـود کـه همین افراد وسـط ذکر افتضاحات و فسـادهای یکدیگـر، از درد کارگران، 
بیـکاری جوانـان و فقـر بازنشسـتگان هم سـخن می گفتنـد و از این تناقـض دچار 
مصدومیـت نمی شـدند!«، »تمـام دعـوای وزارت کار، تمـام این قسـم ها و آیه ها و 
ناله هـا کـه امـروز در اسـتیضاح ربیعی شـنیدید بر سـر شسـتا اسـت که نـه مال 
دولـت اسـت نـه مـال مجلـس. غیردولتـی اسـت و ریـال بـه ریـال و خشـت به 
خشـتش با حق بیمه  کارگران سـاخته شـده. ما را به خیر شـما امید نیسـت تامین 

اجتماعـی را بـه کارگران پـس بدهید.«
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    @GhadimiMehdi                                         Mehdi Ghadimi

اسـتیضاح وزیـر کار احمدی نـژاد، شـد جلسـه معروفی که 
فیلـم فاضـل الریجانـی تـوش اکـران شـد و کلی فسـاد از 
دلـش ریخـت بیرون. جلسـه اسـتیضاح ایـن وزیرکار،شـد 
معرکه »کـی چی گرفته؟« صدتا وزیر دیگـه هم بیاد،اونجا 
مخـزن رانته. بعضیاهم واسـه انتخابات 1400 براش کیسـه 

دوختـن. اونجـا رو درسـت کنید،هـی وزیر عـوض نکنید.

توئیتی پس از استیضاح ربیعی که اشاره  ای به فسادهای مطرح شده در جلسه استیضاح دارد.

مهـدي قدیمـي، خبرنـگار پارلمانـي در توئیتـي نوشـت: »اسـتیضاح وزیـر کار 
احمدي نـژاد، شـد جلسـه معروفـي کـه فیلم فاضـل الریجاني تـوش اکران شـد و 
کلـي فسـاد از دلـش ریخت بیرون. جلسـه اسـتیضاح ایـن وزیر کار، شـد معرکه 
»کـي چـي گرفتـه؟« صدتـا وزیـر دیگه هـم بیـاد، اونجا مخـزن رانتـه. بعضیا هم 
واسـه انتخابـات 1400 بـراش کیسـه دوختـن. اونجا رو درسـت کنید، هـي وزیر 

نکنید.« عـوض 

پژمان راهبر در دو توئیت نوشـت: »دسـتور کار امروز مجلس، اسـتیضاح وزیر کار 
بـود امـا این جلسـه در عمـل، تبدیل بـه محفلي براي افشـاگري دو طیـف موافق 
و مخالف اسـتیضاح علیه هم شـد. جلسـه اي بـا ادعاهاي هولنـاک و البته دو کلمه 
کلیدي و پرکاربرد: رشـوه و آقازاده ها! جلسـه با اسـتیضاح وزیر به پایان مي رسـد. 
تصمیمـي کـه از قبـل گرفتـه شـده و ارتبـاط چندانـي به محتواي جلسـه نـدارد. 
مـردم چطـور باید به سیسـتمي اعتمـاد کنند کـه مدیرانش چنیـن مدارکي علیه 
هـم دارنـد؟«، »در یک شـرایط عـادي، افشـاگري هاي امروز مي توانسـت مجلس 
و دولـت هـر کشـوري را به مرز تعطیلي بکشـاند. منظور از شـرایط عـادي، یعني 
جایـي کـه در آن پرداخـت رشـوه و داشـتن ژن خـوب بـه عنـوان یـک حقیقـت 

غیرقابل تغییر، پذیرفته نشـده اسـت!«
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          @PejmanRahbar                                                        پژمان راهبر   

دسـتور کار امـروز مجلـس، اسـتیضاح وزیـر کار بـود امـا 
ایـن جلسـه در عمـل، تبدیل به محفلـی برای افشـاگری دو 
طیـف موافق و مخالف اسـتیضاح علیه هم شـد. جلسـه ای با 
ادعاهـای هولناک و البته دو کلمه کلیدی و پرکاربرد: رشـوه 

و آقازاده هـا. 

توئیتی پس از استیضاح ربیعی و در واکنش به افشاگری های جلسه استیضاح.

البتـه جدا از جلسـه اسـتیضاح بحـث درباره تخلفات شسـتا و تامیـن اجتماعی در 
یکـی از برنامه هـای صداوسـیما بـا عنـوان پایـش هـم مطـرح شـد. در برنامه ای 
کـه  امیرحسـین کاوه دبیـر سـندیکای لولـه و پروفیـل فوالدی کشـور داشـت، او 
دربـاره احتـکار گفـت: »اکنـون در شـرکت ذوب آهـن کـه زیـر مجموعه شسـتا 
و تامیـن اجتماعی اسـت شـاهد هسـتیم کـه خریدها انحصاری و توسـط شـرکت 
پویـش بـازرگان انجـام می شـود که این شـرکت پویـش بازرگان تحـت مالکیت 
خـود شـرکت ذوب آهـن اسـت. وقتی کـه خریدار انحصاری اسـت و توسـط این 
شـرکت صـورت می گیـرد می بینیم که مدیریت بازار دسـت خودشـان اسـت و 
هـر گونـه که بخواهنـد قیمت ها را در بـازار کنترل می کنند. اکنون شـاهد احتکار 

مـدرن توسـط ذوب آهـن که زیر مجموعه شستاسـت هسـتیم1«.

تفکیک وزارتخانه:  مساله آونگی

الیحـه دوفوریتـی دولت مبنی بر تفکیـک وزارت تعاون،  کار و رفـاه اجتماعی به دو 
وزارتخانـه رفـاه و تامیـن اجتماعی و  کار و تعاون، یکی دیگـر از موضوعات پرتکرار 
رسـانه ها در مردادمـاه بود که هرچند در سـایه اخبار اسـتیضاح وزیـر قرار گرفت 
امـا بـا این حال کارشناسـان مختلف نظرات خـود را درباره تفکیـک وزارتخانه ارایه 
دادنـد. اگرچـه تعـداد مخالفان این طرح در رسـانه ها بیشـتر بـود و در نهایت هم 
دو فوریـت الیحـه در مجلـس رای نیاورد، امـا با این حال در میان نظـرات موافقان 
تفکیـک وزارتخانـه نـکات قابـل تاملـی وجود داشـت که هنـوز هم حایـز اهمیت 

1. امیرحسن کاوه، 1397/5/28، برنامه پایش شبکه 1 سیما.
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هسـتند. فرشـید یزدانی بر اسـاس نگاهی کارشناسـانه از تفکیـک وزارتخانه دفاع 
کـرده و حتـی معتقد اسـت کـه این تفکیک بایـد چند سـال زودتر انجام می شـد. 
او جنـس حـوزه اشـتغال و رفـاه را متفاوت از هـم می داند و می گوید کـه این ادغام 
از آغـاز اشـتباه بـود و حوزه هـا و نهادهـای فعال اجتماعـی را با چالـش روبرو کرد. 
او معتقـد اسـت کـه اگر این تفکیـک انجام شـود در حوزه سیاسـتگذاری اجتماعی 
شـاهد تحـوالت مثبتی خواهیم بـود چرا کـه وزارت رفاه می تواند بـه عنوان متولی 
سیاسـتگذاری اجتماعی نقشـی حیاتی در حل تعارضات و آسـیب های اجتماعی ایفا 
کند. به اعتقاد او این پتانسـیل در چارچوب قانون و سـاختار رفاه و تامین اجتماعی 
وجـود دارد. او همچنیـن برخاف کسـانی کـه معتقدند تفکیـک وزارتخانه موجب 
تحت الشـعاع قرار گرفتن سـازمان تامین اجتماعی می شـود، بر این باور اسـت که 
اگر وزارت رفاه تشـکیل شـود بهتر می تواند از سـازمان تامیـن اجتماعی دفاع کند 

و ظلمـی کـه اکنون به این سـازمان می شـود قابل تصور نیسـت1. 

در سـوی دیگـر، مخالفـان تفکیـک وزارتخانـه معتقدنـد کـه الیحه دولـت بدون 
کارشناسـی ارایـه شـده و هدف از آن دسـت درازی به سـازمان تامیـن اجتماعی و 

سـلطه وزارت بهداشـت بر آن اسـت.

1. فرشید یزدانی، 1397/5/4، خربگزاری ایسنا.
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- مهمترین وظیفه وزارت کار، تنظیم روابط کار است ولی امروز از آن دور شده... لذا معتقدم هر سه حوزه تعاون، 
کار و رفاه باید از همدیگر منفک و برای رسیدگی بهتر به امور هر حوزه، سه وزارتخانه مستقل تشکیل شود1.

- در وزارتخانه فعلی اولویت مسایل کار بوده و رفاه همواره در حاشیه قرار داشته است در حالی که هرچه 
می گذرد مسایل اجتماعی و رفاهی حادتر می شود2.

- وزارت کار جز چالش و تنش چیز دیگری نیست و اگر جدا شود در تنظیم روابط کار موفق تر عمل خواهد 
کرد و حداقل به نفع کارگران است چون مسایل و مشکالت جامعه کارگری بهتر حل و فصل خواهد شد. 
وزارت کار هیچ ظرفیتی برای تعاون ندارد و بیشتر ظرفیت ها، امکانات و نقدینگی در بخش رفاه و شستا و 

زیرمجموعه های تامین اجتماعی است3.
- امروز در تمام دنیا در حوزه کارآفرینی، ایجاد اشتغال، تنظیم روابط، مناسبات کار و توانمندسازی نیروی 
کار کشور مسئولیت های مشخصی قائل هستند تا بتوانند در حوزه رفاه و تامین اجتماعی پاسخگوی نیازهای 
مردم باشند... ما در بحث رفاه و تامین اجتماعی چالش بزرگی داریم، امروز صندوق های بازنشستگی حدود 
60 هزار میلیارد تومان یارانه می گیرند تا حقوق و مستمری اعضای خود را بدهند و در کنار آن حدود 3۵ 
درصد از منابع مالی در بخش رفاهی به صورت یارانه هزینه می شود. اینها همه چالش های بزرگی است که 

 .
در این وزارتخانه وجود دارد4

ان
افق

مو

- معموال باید از شرکای اجتماعی دعوت کنند تا نظر ما را در چنین مواردی بپرسند اما متاسفانه دولت 
بدون مشورت با شرکای اجتماعی دست به چنین اقدامی زده۵.

- نمی توان تامین اجتماعی را که حق بیمه های کارگران و کارفرمایان به آن واریز می شود به وزارتخانه 
دیگری سپرد. چنین طرح هایی بیشتر با این توجیه که دولت نمی تواند بدهی چند هزار میلیاردی خود به 
سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، تصویب می شود و به دلیل آنکه طرح سالمت موفق عمل نکرده و 
بار سنگینی به لحاظ مالی و اقتصادی بر دوش دولت و وزارت بهداشت گذاشته است، به دنبال تامین منابع 

طرح از طریق منابع سازمان تامین اجتماعی هستند6.
- این یک حمله به سازمان تامین اجتماعی است و موجب می شود منابع این سازمان یکجا برده شده و 
دولتی شود. با این کار، تامین اجتماعی به راحتی به زیر سیطره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

و مجموعه دولت درمی آید7.
- تجربه نشان داده دولت هایی که به دنبال تامین منافع خود در سازمان تامین اجتماعی هستند دولت های 
توانمندی نیستند. دولت تدبیر و امیر نیز با این الیحه دوفوریتی ضدکارگری ترین دولت بعد از انقالب 
معرفی خواهد شد. درخواست تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت تعاون و کار تیر خالصی است 

بر پیکر نزار تامین اجتماعی8.
- این تفکیک خالف قانون است. سازمان تامین اجتماعی باید به دست صاحبان اصلی آن اداره شود و نه 
بیگانگانی که تنها در پی سودجویی از تامین اجتماعی هستند. اگر دولت به دنبال احیای سازمان تامین 

اجتماعی است بگذارد آن را صاحبان اصلی اش اداره کنند9.
- این تفکیک عالوه بر ایجاد هزینه های گزاف، گامی دیگر بر بزرگ شدن دولت خواهد بود10.

ان
الف

مخ

مهم ترین نظرات موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانه
1.علی اکرب سیارمه، 1397/5/2، خربگزاری ایسنا.               2. علی ریاضی، 1397/5/3، خربگزاری ایسنا.

3.  عبدالله بهرامی، 1397/5/7، خربگزاری ایسنا.               4. جمشید انصاری، 1397/5/9، خربگزاری ایسنا.

5.  علی دهقان کیا، 1397/5/2، خربگزاری ایسنا.               6.فتح الله بیات، 1397/5/5، خربگزاری ایسنا.

7.  غالمرضا طالبـ»ا، 1397/5/7، خربگزاری ایلنا.              8. حسن حبیبی، 1397/5/3، خربگزاری ایلنا.

9.  اکرب قربــانی، 1397/5/1، خبـرگــزاری ایلـنـا.              10.اسماعیل خلیل زاده، 1397/5/6، خربگزاری فارس.
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برخی توصیه های سیاستی و رسانه ای گزارش

آن طور که در طول این گزارش نیز اشاره شد، سازمان تامین اجتماعی به عنوان 
بزرگ ترین سازمان بیمه گر اجتماعی و دومین تولید کننده خدمات درمانی در کشور 
به لحاظ ماهیت فعالیت های خود و ارتباط گسترده با طیف وسیعی از جامعه، به طور 
مستقیم و غیرمستقیم متاثر از بسیاری از فعالیت ها و سیاست های اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی کشور می باشد و طبیعی است تغییرات این حوزه در اثر تغییر مولفه های 
کان اقتصادی و اجتماعی اجتناب ناپذیر می باشد. از این رو ضروری است که سازمان 
ضمن رصد مداوم سیاست های اقتصادی کان، برنامه  ای مشخص برای رویارویی با 

بحران های احتمالی پیش رو داشته باشد.

بخشـی از این بحران ها نتیجه فشـار اقتصـادی فزاینده ای خواهد بـود که بر بخش 
صنعـت و تولیـد وارد شـده و خواهـد شـد و یکـی از نتابـج آن بیـکاری فزاینـده 
کارگـران و مزدبگیـران خواهـد بود. از سـوی دیگـر، وضعیت حاد بخـش تولید و 
صنعـت بـه طور مسـتقیم بـر خود سـازمان اثرگـذار خواهد بـود چراکه سـازمان 
تامیـن اجتماعـی امـروز یکـی از بزرگتریـن بازیگران بازار سـرمایه و تولید کشـور 
محسـوب می شـود و نقش مهمی در ایجاد اشـتغال و توسـعه دارد. با افزایش نرخ 
ارز بخـش صنعـت و تولیـد بیـش از بخش هـای دیگـر تحت تاثیـر قـرار خواهند 
گرفـت و در ماه هـای اخیـز نیـز بخش صنعت در میـان گروه های اصلی شـاخص 

قیمـت تولیدکننده بیشـترین افزایش را تجربه کرده اسـت1.

بدون شـک هرگونـه اختـال در سـاختار مالـی سـازمان و به طبـع ناتوانـی آن در 
پاسـخگویی بـه مطالبـات اجتماعـی جامعه باتوجـه به دامنه گسـتره پوشـش آن 
می توانـد پی آمدهـای جبران ناپذیـری بـرای کل کشـور بـه همراه داشـته باشـد. 
امـروز و بـا توجـه بـه پیچیدگی هـای شـرایط اقتصـادی کشـور بـه خاطـر عـدم 
تعادل هـای بودجـه ای و مالـی در بانک هـا و صندوق هـای بیمـه ای و بازنشسـتگی 
از یک سـو، و از سـوی دیگـر محدودیت هـای ملمـوس در بخش تجـارت خارجی 
و اثـرات تحریم هـا، توجـه بـه این نکتـه ضروری اسـت که نظـام تصمیم گیری در 
وضعیـت فعلـی باید متفـاوت از تصمیم گیری در وضعیت معمول اقتصادی باشـد. 

بـا توجـه بـه این شـرایط چنـد نکته ضـروری بـه نظر می رسـند:
1. »تحلیـل تحـوالت اخیـر اقتصـاد ایـران«، تهـران: مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی، دفـرت 

مطالعـات اقتصـادی، 1397/5/3.
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سرعت عمل و دقت در تصمیم گیری.

گفتگو با مردم و توجه به افکار عمومی در اتخاذ تصمیمات.

 توجه به سه جانبه گرایی واقعی.

 توجه به استقال سازمان.

سرعت عمل و دقت در تصمیم گیری

 امـروز بحران  هـای مختلـف صندوق هـای بازنشسـتگی و سـازمان تامین اجتماعی 
بـر کسـی پوشـیده نیسـت اما بـه نظـر می رسـد نظـام کان تصمیم گیـری هنوز 
شـدت ایـن بحـران را بـه خوبـی درک نکـرده و آن را مربـوط بـه آینـده ای دور 
می دانـد. شـرایط اقتصـادی ایـران در چنـد مـاه اخیـر فاصلـه ما تـا وقـوع واقعی 
بحـران صندوق های بازنشسـتگی و بیمـه ای را کوتاه تـر از هر زمـان دیگری کرده 
و از ایـن رو بایـد با سـرعت عمل بیشـتری به فکـر رودرویی با بحـران موجود بود.

گفتگو با مردم و توجه به افکار عمومی در اتخاذ تصمیمات

واکنش مردم در فضای مجازی به جلسه استیضاح علی ربیعی، بیش از پیش یک نکته 
را عیان ساخت و آن اینکه اعتماد مردم به بهبود و اصاح شرایط فعلی خدشه دار شده 
است. شکی نیست که در شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط عادی به 
سر نمی برد، پشتوانه سرمایه های اجتماعی و همبستگی الیه های مختلف جامعه چقدر 
در گذار از بحران ضروری است. سازمان تامین اجتماعی بیش از هر نهاد دیگری با 
مردم در ارتباط است و از این رو بیش از دیگران به اعتمادسازی نیاز دارد. با این حال 

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، 

»در شرایط حاضـر عالمتی که بتوانـد چنین پیـامی را بدهد وجود ندارد. در این 
شرایط بهترین گزینه که می تواند حتی گزینــه های دیگر را هم موثرتر کند ائتالف 
با جامعه است. این ائتالف با جامعه در وهله اول نیازمند پذیرش اشتباه در برخی 
سیاستگذاری های قبلی و بعد از آن جسارت برگشتن از آنها است. اگر این اتفاق 
بیافتد آنگاه می توان در مورد راهکارهای عملیاتی کامال مشخص هم صحبت کرد1«. 

1. رضا امیدی،  1397/5/29، خربگزاری ایسنا
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همچنیـن توجـه بـه نابرابری هـا در حـوزه سیاسـتگذاری اجتماعی نکتـه ضروری 
دیگـری اسـت کـه می توانـد بـه شـکل گیری اعتمـاد عمومی منجر شـود: 

»باید در حوزه سیاست گذاری اجتماعی به نابرابری ها توجه کرد. نابرابری در حال 
حاضر به شدت افزایش یافته و یک گفتمان غیر اجتماعی در عرصه سیاست گذاری 
حاکم شده است. تولید گفتمان سیاست گذاری اجتماعی به خصوص در شرایط 
بحرانی که در کشور که با آن درگیر هستیم ضرورت دارد و مهمترین اقدام... تولید 
گفتمان سیاست گذاری اجتماعی است که تنها از طریق اطالع رسانی اتفاق نمی افتد 

بلکه باید از طریق سیاست گذاری های اجتماعی حاصل شود1«.

توجه به سه جانیه گرایی واقعی و استقالل سازمان

جلسه استیضاح ربیعی و همچنین طرح دوفوردیتی دولت برای تفکیک وزارتخانه، بار 
دیگر مسائلی نظیر فقدان سه جانبه گرایی واقعی،  خدشه در استقال مالی و اداری و 
شخصیت مستقل حقوقی،  عدم تناسب اختیار و مسئولیت را در سازمان نشان داد. 
سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی )کارگر، کارفرما و دولت( شکل 
گرفته و رشد کرده است. اما در یک دهه اخیر نقش کارگران و کارفرمایان در اداره 
ارکان عالی سازمان کم رنگ شده و نقش دولت غالب شده و انسجام اجتماعی تقلیل 
یافته است. اصاحات این سازمان بدون مشارکت و همکاری شرکای اجتماعی و تکیه 

بر نظر کارشناسان این حوزه قطعا به شکست می انجامد. 

جلسه استیضاح و افشاگری هایی که پای سازمان تامین اجتماعی و شستا را هم به میان 
کشید، بک بار دیگر ضرورت پرهیز دولت از دخالت در امور سازمان و استقال آن 
را نشان داد. نباید فراموش کرد که درست زمانی که در جلسه استیضاح نماینده و 
وزیر به افشاگری علیه هم می پرداختند، صاحبان اصلی تامین اجتماعی یعنی کارگران 
و کارمندان در این فکر بودند که سهم آنها در این میان چیست. جلسه استیضاح 
همچنین ضرورت تعیین تکلیف با بخش درمان و اختافات با وزارت بهداشت بر سر 

طرح بیمه سامت را هم عیان کرد.

1. فرشید یزدانی، 97/5/28، خربگزاری ایلنا
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