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 مهم ترين کاری که در دوران تصدی وزارت کار داشتید، تدوين قانون کار بود. اما پیش از آن اين سوال 
مطرح است که در دوران جنگ تا چه اندازه امكان سیاست گذاری در مورد اشتغال و تدوين طرح و 

برنامه برای اين کار داشتید؟
من در وزارت كار، مبدع دو كار بودم. قانون كار، قانون اساسی اقتصاد است. بعد از اصل رسميت 
مالكيت خصوصی، قانون كار است كه تكليف مناسبات اقتصادی را مشخص می كند. از جمله تكليف 
سهم عامل سرمايه را از توليد مشخص می كند. برای همين دست گذاشتم روی تهيه پيش نويس 
قانون كار. فعاليت های من در وزارت كار به سه شكل دنبال شد. بخشی از كارهای اين دوره جزو 
كارهای معمولی و روزانه و به اصطالح روزمره بود. مثل شركت در نشست های دولت و حضور در 
مجلس و رسيدگی به امور وزارتخانه. فعاليت های ديگری هم داشتيم كه شامل صيانت از نيروی كار 
بود. در تنظيم بازار كار، وزارتخانه وظيفه اش صيانت از نيروی كار است كه هم شامل صيانت فنی 
و هم شامل صيانت معيشتی می شود. يعنی وزارت كار هم بايد كمك كند شغل ايجاد شود و هم 
از سياست  هايی دفاع كند كه اشتغال را زياد كند و دستورات حقوقی آنها را تنظيم كند. اين بخش 
می  شود صيانت معيشتی. بخش ديگری از كارها هم بحث صيانت فنی بود كه به بازرسی كار و مراتب 
آن می  پرداخت. من معتقد بودم برای تنظيم بازار كار دو چيز الزم است. يكی قانون كار است كه 
حكم قانون اساسی را برای اقتصاد دارد و مناسبات نيروی كار را با كارفرما، مدير و توليد مشخص 
می  كند كه تعيين كننده است و بستر تنظيم بازار كار است. دومی هم جمع آوری اطالعات از ميدان 
كار است تا شما بدانيد چه مقدار بيكار داريد، در چه سنی و اطالعات ديگر آنها را هم داشته باشيد. 

من در زمان وزارتم هر دوی اين كار  ها را كردم. پيش نويس قانون كار را هم نوشتم.
 در دوره فعالیت شما، تفكر محیطی مبتنی بر آموزه های سوسیالیسم و اقتصاد متمرکز بود. شما اما 
وزيری از اردوگاه راستگرايان بوديد. حتی وزارت کار هم بدنه ای هم سو با تفكرات چپ داشت. برای 

حاشیه های نخستین قانون کار
احمد توکلی از اختالف نظرهای دوران وزراتش می گوید

پیش برد تفكرات خود دچار مشكل نبوديد؟
در اين دوره وقتی در دولت بحث مدل های اقتصادی و تعيين زيرساخت های اقتصادی مطرح 
می شد من به عنوان وزير كار در سه كميته از كميته های ده گانه زيرساخت، نماينده داشتم. هر سه 
نفر از اشخاصی بودند كه در مكاتب اقتصادی كار كرده بودند و به عنوان نماينده از اين كميته ها برای 
من گزارش می آوردند. اينها خط كج سوسياليستی را متوجه می شدند و به من انتقال می دادند. آن 
موقع گرايش های چپ سوسياليستی، نه به معنای اعتقادی كلمه بلكه به معنای دولت ساالرانه رايج 
بود. ما چوب خورده كاپيتاليسم وابسته آن موقع بوديم و همان طور كه اشاره كرديد محيط هم، غير 
 از روحانيت و همراهانشان يا چپ بودند به معنای ماركسيستی يا چپ بودند به معنای سوسياليستی. 
بعد از درون اينها گرايش های زيادی منشعب شد. من با بيشتر اين انشعابات درگير بودم و در عين 
حال به دنبال ترويج و استقرار خط اصيل اسالم بودم. بنابراين همواره از ايده هايی كه فكر می كردم 
به ضرر مردم، ايران و اسالم است، انتقاد می كردم؛ در اين دوره به اقتصاد اسالمی اعتقاد داشتم و 

هنوز هم دارم و نسبت به مكاتب مختلفی كه مطالعه كرده بودم، حساس بودم.
 برای فعالیت مشكلی نداشتید؟

طبيعی بود كه داشتيم. تناقض ها خيلی زياد بود. در اين دوره، اكثريت دولت تفكر چپ داشت و 
در اختيار چپگراها بود. اكثريت آنها هم انسان های شريفی بودند كه قصد خدمت داشتند و در خيلی 
موارد هم سويی داشتيم. مثالً در زمينه حمايت از مستضعفان ميان راستگرايان كابينه و چپگرايان 
تفاوتی نبود اما اختالف ما در اين بود كه آقای موسوی فكر می كرد با تسلط دولت بر اقتصاد می تواند 
جلوی انباش��ت ثروت را بگيرد ولی نظر من اين بود كه اين كار هم خالف ش��رع است و با اين كار 
آزادی اقتصادی مردم سلب می شود و هم با اين روش از انباشت ثروت جلوگيری نشده بلكه فساد 
هم اضافه می ش��ود و ثروت به شكل فسادآميزی انباشته می ش��ود. در اين حالت ثروت از كنترل 
رسمی خارج شده و به صورت غير رسمی شكل می گيرد. در نتيجه، اختالف نظر ما باال گرفت و به 
غلط، به بنده و ديگران گفتند كه شما طرفدار سرمايه داری هستيد. اين در حالی بود كه ما طرفدار 
سرمايه داری نبوديم بلكه طرفدار مالكيت بوديم. در پاسخ گفتيم، غصب و چپاول اموال مردم چرا 
بد است؟ چون مالكيت خوب است. اگر مالكيت بد باشد، ديگر غصب چه معنای بدی پيدا می كند؟ 
اگر اسالم، آزادی اقتصادی را قبول دارد، اين باور در چارچوب خاصی است كه با نظام سرمايه داری 
تطبيق ندارد، ولی با ماركسيسم تعارض های مبنايی جدی دارد. البته كاپيتاليسم مالكيت خصوصی 
را امضا می كند اما با معيارهای خودش؛ ما هم امضا می كنيم با معيارهای خودمان. اين اختالف باال 
گرفت و من در اعتراض به مشی دولت استعفا دادم. يادم می آيد در يكی از جلسات شورای اقتصاد 
كه آقای موس��وی رياس��تش را بر عهده داشت، من گفتم كه آقای سالمتی، افكار ماركسيستی را 

 احمد توکلی از سال 1360 تا 1364 وزير کار و امور اجتماعی بود اما در حالی که دولت اول 
میرحس�ین موسوی به پايان نرس�یده بود، همراه با شش وزير ديگر به دلیل اختالف نظر با 
نخست وزير، استعفا داد. او زمانی که در مسند وزارت بود، تالش کرد تا نخستین قانون کار جمهوری 
اسالمی ايران را تهیه و تدوين کند. قانون تهیه شد اما به جای آن که از دولت به شورای نگهبان برود، 
از شورای نگهبان به دولت داده شد که نارضايتی شديد نخست وزير را به دنبال داشت. احمد توکلی 

البته می گويد میرحسین موسوی در مورد محتوای قانون کار هم با او مشكل داشت.
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تبليغ می كند. ايشان گفتند كه من كجا چنين كاری را انجام دادم؟ من يكی از جزواتی را كه وزارت 
كشاورزی تهيه كرده بود باز كردم و خواندم. اول آن نوشته بود كه چون مالكيت خصوصی موجب 
استثمار است، پس تمام واحدهای بهره برداری را بايد به تعاونی تبديل كنيم. اين نظر در مبنا با اسالم 
تعارض دارد و ماركسيستی است. ممكن است كه ما از تعاونی كشاورزی و كاركردهايی كه در پخش 
ثروت دارد دفاع كنيم، ولی نه به دليل اينكه مالكيت خصوصی موجب استثمار است. اين يك نوع 
شركت است كه كاركنانش مالكينش هستند. ايشان دست و پا زد و گفت كه اين طور نيست و اشتباه 
شده. گفتيم كه نه اشتباه نشده است. جای ديگر هم گفتيد. گفت كجا گفتيم؟ مجله زيتون را باز 
كردم. مشابه آن حرف را برايش خواندم. آقای بهزاد نبوی رو كرد به آقای سالمتی و گفت كه همين 
فردا برو اصالح كن كه احمد، تا تو رو ماركسيست اعالم نكند رهايت نمی كند. به هر حال اختالف 
زيادی ميان ما وجود داشت مثالً در همين دوره بارها عليه سياست های من در روزنامه جمهوری 
اسالمی، مطلب چاپ می شد، ولی جوابيه من را چاپ نمی كردند. بعد كه با آقای  هاشمی رفسنجانی 

صحبت می كردم، چند روز بعد، جوابيه من را منتشر می كردند.
 در چنین فضايی، وزيری راستگرا که به حمايت از سرمايه داری متهم است، می خواهد قانون کار تدوين 
کند. قطعاً اين کار برای شما دشوار بود. البته بگذريم از اين که گفته می شود قانون کار را شما ننوشتید 

و آقای عباس معارف نوشت.
قانون كار را من نوشتم. اينكه برخی فكر می  كنند آقای معارف اين كار را كرده برمی گردد به 
اشتباهی كه رضا اميرخانی در كتاب نفحات نفت كرد و اين كار را منتسب به ايشان دانست. برای 
نوشتن قانون كار از مهندس معتمدرضايی معاون اصلی وزارتخانه، آقای علی الريجانی قائم مقام 
وزارت كار و آقای معين فر برادرزاده معين فر كار را شروع كرديم. من و الريجانی و معتمدزاده و 
بعضی وقت   ها هم معين فر به عنوان موضوع  شناس بوديم و از سوی ديگر آيت اهلل آذری قمی، آيت اهلل 
راستی كاشانی، آيت اهلل سيد مهدی روحانی، آيت اهلل احمدی ميانجی و آيت اهلل سيدجعفر كريمی 
كه اين دو نفر آخری نماينده امام در شورای اقتصاد بودند، حكم  شناس شدند. شب  های مكرری 
غروب می  رفتيم قم و تا نيمه  های ش��ب مباحثه می  كرديم و احكام قانون كار را می  نوش��تيم تا 
پيش نويسی تهيه شد. البته قبل از اينكه پيش نويس تهيه شود من خدمت امام رفتم و به ايشان 
عرض كردم كه چگونه داريم قانون كار را تقرير می  كنيم. امام عين تعبيرشان اين بود: »آهان اين 
خوب است. چند تا مال بياور كه قانون را عين شرع برايت بنويسند. بعد هم نبر آن را به مجلس، 
اول ببر به شورای نگهبان كه آنها بگويند خالف شرع در آن نيست كه بعد هم از مجلس آمد معطل 
نشويم.« اين سفارش امام به من بود. من خيلی خوشحال شدم و همين كار را هم كردم. چند ماه 
طول كشيد آن پيش نويس را نوشتيم و طی نامه ای داديم به شورای نگهبان. فقهای شورای نگهبان 
جلسه گذاشتند و آقای مهدوی كنی هم رئيس جلسه بود. آقای مهدوی خيلی تجليل كرد. همه از 
شش تا پنج تايشان بودند. آقای صانعی تنها غايب جلسه بود. آيات عظام مهدوی كنی، جنتی، صافی 
گلپايگانی، خزعلی و مومن هم بودند. فكر كنم آقای جوادی آملی هم حضور داشت. تعبير آقای 
مهدوی كنی اين بود كه اين اولين قانونی است كه در مسير صحيح نوشته می  شود. بعد از پايان 

مرحله، قانون را داديم به هيات دولت و اختالف من با آقای موسوی از همين جا به اوج رسيد.
 آقای موسوی به اين دلیل که شما مسیر ارائه اليحه از دولت به مجلس و شورای نگهبان را به اصطالح 

دور زده بوديد، ناراحت شده بود يا اينكه اختالف مبنايی در مورد تنظیم محتوای اليحه داشتید؟
هردو. بعد از اين كه اليحه را به دولت داديم، و لوله ای راه افتاد. پيش از اين كه از محتوای اليحه 
اطالعی پيدا كنند، در هيات دولت اعتراض كردند كه چرا اول اليحه را به شورای نگهبان برديد؟ 
من هم نقل كردم كه امام توصيه كردند. ما قانون كار را بر مبنای احكام اسالم و عقد مورد توافق 
طرفين نوشتيم. متراضی دو طرف و اشتراك منافع بود. در مقابل، برخی معتقد بودند كه حاكميت، 
اختيار دارد كه تعيين تكليف كند. چون كارگر را ناتوان و سرمايه دار را ذاتا استثمارگر می دانستند، 
می گفتند قرارداد را ما بايد برايشان بنويسيم. اما به فرض اينكه كارگر، توانش نمی رسد و كارفرما او 
را استثمار می كند، وظيفه حكومت، حمايت از انعقاد قرارداد منصفانه است؛ يعنی از كارگر حمايت 
كنی كه وقتی كه قرارداد می بندد شروط مناسبی برای خودش در نظر بگيرد. آن ها مبنايشان بر 
تضاد منافع بود. اما اسالم بر مبنای اشتراك منافع قرارداد را در نظر می گيرد تا هر دو طرف از اين 
عقد منفعت ببرند. اصل تضاد می گفت كه صاحب سرمايه، استثمارگر است؛ در نتيجه بايد دولت به 
جای كارگر تصميم بگيرد. از نظر من مبنای عقد در اسالم رضايت است؛ يعنی طرفين بايد به عقد 
راضی باشند. ولی مبنای ماركسيستی اين است كه طبقه كارگر تحت استثمار طبقه سرمايه دار 
اس��ت و دولت بايد به نمايندگی از طبقه كارگر با سرمايه دار طرف شود و عقد قرارداد كند. آخر 
قضيه اين اختالف نظر ماهوی و مبنايی را داشتيم كه ما مبنا را بر تفاهم می  گذاشتيم ولی آنها مبنا 
را بر تضاد می  گذاشتند. به هر حال از اين اختالف مبنايی، خيلی مسائل به وجود آمد. مثالً اينكه 
بعد از آن كه گفتم با توصيه امام اليحه را به شورای نگهبان برده ام، آقای موسوی استعفا كرد و 
متن اس��تعفای خود را به راديو داد. آن زمان در مشهد درگير يك سمينار اقتصاد اسالمی بودم. 
زمان تنفس كه داشتم در حياط قدم می  زدم، بلندگو داشت اخبار پخش می  كرد و گفت: هم اكنون 
متن استعفای مهندس ميرحسين موسوی قرائت می  شود؛ يعنی استعفای خود را قبل از اينكه به 

امام و رئيس جمهوری بدهد به راديو داده بود.
 البته دامنه اختالفات شما با نخست وزير، خیلی بیشتر از اينها بود. شما اپوزيسیونی درون دولت 

بوديد.

مخالفت ما با دولت آقای موسوی به خاطر دفاع از اسالم و مخالفت با گرايش های دولت ساالرانه 
آن بود كه به زيان مردم و اقتصاد ملی تمام می شد. مسائل زيادی بود كه به خاطر آن اختالف نظر 
داشتيم. مثالً برنامه اول كه در سال 62 يا 63 در دولت تهيه شد، مخالفت ما را به دنبال داشت. 
من نامه ای 13 صفحه ای به مجلس نوشتم و در آن اعالم كردم كه اين برنامه، هم برنامه نيست و 
هم اسالمی و ملی نيست. اين برنامه به اتفاق آراء در كميسيون ويژه ای رد شد. البته آقای  هاشمی 
حاضر نشد گزارش رد آن برنامه در جلسه علنی بيايد. آقای دری نجف آبادی رئيس كميسيون 
ويژه بود. كميته ای تشكيل دادند از دولتی ها و مجلسی ها، كه برنامه را بازبينی كند. نتيجه كار اين 
كميته، تاييد حرف های ما بود. آقای روغنی زنجانی كه معاون آقای موسوی بود، برنامه ای نوشتند؛ 
آقای موسوی اين برنامه را امضا نكرد، چون آن برنامه از مالكيت خصوصی و كوچك كردن دولت 
كه دخالتش خيلی گسترده بود دفاع می كرد. آقای  هاشمی كه آمد، با يك سال تاخير آن برنامه 
تقديم مجلس شد و به اين ترتيب برنامه اول نوشته شد. قبل از اينكه امام به رحمت خدا برود، 
سياست های اقتصادی جديدی توسط كميته ای تدوين شد. اين سياست جديد از سرمايه گذاری 
بخش خصوصی، مالكيت خصوصی، جذب س��رمايه گذاری خارجی و كوچك شدن دولت، دفاع 
می كرد. امام آن را امضا و تاييد كرد كه همين، مبنای سياست اقتصادی در دوره بازسازی شد و 
ما از آن دفاع می كرديم. البته در همين دوره، آقای موسوی هم پس از سفری به تركيه، تدريجاً 

متوجه شد كه اصرارش بر دولت ساالری اشتباه است. 
 چگونه شد که استعفا داديد؟

عل��ت اصلی اختالف اين بود كه آن ها به ش��دت ميل به تمركز ق��درت و دخالت در امور 
اقتصادی مردم داش��تند و ما با اين راهبرد مخالف بوديم و می گفتيم كه اين تفكر با ش��رع و 
عقل نمی خواند و فسادآور است و زمانی كه نتوانستيم با آقای موسوی تفاهم كنيم، ۷ نفری 
نامه به امام نوشتيم و اجازه استعفا خواستيم. آقای ناطق وزير كشور، آقای سيدمرتضی نبوی 
وزير پست، تلگراف و تلفن، آقای عسگراوالدی وزير بازرگانی، آقای واليتی وزير امور خارجه، 
آقای پرورش وزير آموزش و پرورش، آقای رفيق دوس��ت وزير سپاه و بنده هم وزير كار و امور 
اجتماعی طی نامه ای خدمت امام اعالم كرديم مخالف دولتی كردن اموريم و اعتقاد داريم دولت 
بايد مردمی شود. امام پاسخی به نامه ما ندادند و به همين دليل آقای ناطق از طرف ما خدمت 
امام رسيد و امام فرمودند كه تفاهم كنيد و آقای ناطق هم شواهدی مبنی بر اينكه نمی شود 
تفاهم كرد، خدمت امام ارائه دادند. چرا كه اصطكاك زياد اس��ت و كار مردم لطمه می بيند و 
امام هم فرمودند اگر تفاهم نباشد نمی شود كار كرد. آقای ناطق خدمت امام فرمودند كه شما 
منعتان را برداريد تا ما تدبيری كنيم و امام گفتند كه اشكالی ندارد. بعد ما نشستيم و تصميم 
گرفتيم كه تنها وزرای اقتصادی كنار بروند و بقيه بمانند تا مشكلی پيش نيايد. بر همين اساس 
بنده و آقای عسگراوالدی كنار كشيديم. در آن زمان روزنامه كيهان زير نظر آقای خاتمی بود 
و آقای شاهچراغی مدير آنجا بود. حدود ساعت دو بعد از نصف شب كه استعفايم را نوشتم به 
آقای شاهچراغی زنگ زدم و اعالم كردم استعفايم را نوشته ام و می خواهم به شما بدهم تا در 
روزنامه چاپ كنيد كه به من گفت حتماً استعفا را چاپ می كنم؛ ولی استعفا را فردا چاپ نكرد 
و تلفنمان را هم جواب نداد. آقای خاتمی و موسوی همفكر بودند. بعد از آن بود كه من به وسيله 
يكی از دوستانم كه در تحريريه كيهان بود و نفوذ داشت فشار آوردم تا استعفای من و آقای 
عسگراوالدی چاپ شد اما در كنارش اطالعيه 15 روز پيش انجمن حجتيه را كه به اعضايش 
گفته بود از كار كنار بكش��يد چاپ كردند تا به مخاطب القاء كنند كه ما انجمن حجتيه ای 
هستيم و به دستور انجمن استعفا كرديم كه اين كار خيلی زشتی بود. آن روز ها روزهای خيلی 
سختی بود. ما اواخر مرداد ماه استعفا كرديم ولی با ما طوری رفتار كردند كه درست نبود. من 
آن موقع 32 سالم تمام شده بود و وارد 33سالگی شده بودم. در حالی كه قبل از انقالب چند 
سال از عمرم را در زندان بودم و آقای عسگراوالدی هم حداقل 11 سال در زندان بود. در آن 
زمان با ما كه وزير پر سر و صدا و موثری بوديم، آن طور برخورد كردند و به همين دليل فشار بر 
ما زياد شد. وقتی هيات دولت ۸ شهريور خدمت امام رسيد امام هم از آقای عسگراوالدی هم از 
بنده ياد كردند. امام در آن جلسه از آقای عسگراوالدی با اسم ياد كردند و از وی تجليل به عمل 
آوردند و بعد هم گفتند: و اما اين آقای وزير كار كه ما در طول نهضت شناختيم، جوان صالح و 
خوبی است و برای من دعا كردند. در آن زمان حتی سنگ قبر سياسی من را هم نوشته بودند 

ولی اين حرف امام باعث شد كه فعاليتمان با جديت ادامه پيدا كند.
 فكر می کنید با وجود اين همه درگیری و اختالف سیاس�ی، چه چیزی از ش�ما در وزارت کار به جا 

مانده؟
در وزارت كار دو اقدام مهم انجام دادم كه آن موقع بی سابقه بود. يكی اينكه پيش نويس قانون 
كار را تهيه كردم كه البته در آن شرايط مورد هجمه شديد قرار گرفتم. ولی سنگ بنايی گذاشته 
شد ولی بعداً سنگ بنا را عوض كردند و در واقع قانون ضد نيروی كار نوشتند. اقدام مثبت ديگری 
كه انجام دادم اين بود كه می خواستيم برنامه ريزی كنيم و برای اين برنامه ريزی آمار و اطالعات 
می خواستيم. بر همين اساس اولين آمارگيری بعد از انقالب را ما راه انداختيم. وقتی من استعفا 
می دادم مجلدات آمارگيری را تقديم دولت كردم. می خواهم اين را بگويم اين حرفی كه می گويند 
ما كار مثبت نمی كنيم و هميشه منتقديم حرف بی اساسی است و بعداً در مسير كارم هم اين 

مساله معلوم شد. ولی تبليغات منفی هم زياد بود.
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