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عکس  :سعید عامری

حاشیههای نخستین قانون کار
احمد توکلی از اختالفنظرهای دوران وزراتش میگوید
احمد توکلی از سال  1360تا  1364وزیر کار و امور اجتماعی بود اما در حالی که دولت اول
میرحس�ین موسوی به پایان نرس�یده بود ،همراه با شش وزیر دیگر به دلیل اختالفنظر با
نخستوزیر ،استعفا داد .او زمانی که در مسند وزارت بود ،تالش کرد تا نخستین قانون کار جمهوری
اسالمی ایران را تهیه و تدوین کند .قانون تهیه شد اما به جای آن که از دولت به شورای نگهبان برود،
از شورای نگهبان به دولت داده شد که نارضایتی شدید نخستوزیر را به دنبال داشت .احمد توکلی
البته میگوید میرحسین موسوی در مورد محتوای قانون کار هم با او مشکل داشت.

مهمترین کاری که در دوران تصدی وزارت کار داشتید ،تدوین قانون کار بود .اما پیش از آن این سوال
مطرح است که در دوران جنگ تا چه اندازه امکان سیاست گذاری در مورد اشتغال و تدوین طرح و
برنامه برای این کار داشتید؟

من در وزارت کار ،مبدع دو کار بودم .قانون کار ،قانون اساسی اقتصاد است .بعد از اصل رسمیت
مالکیت خصوصی ،قانون کار است که تکلیف مناسبات اقتصادی را مشخص میکند .از جمله تکلیف
سهم عامل سرمایه را از تولید مشخص میکند .برای همین دست گذاشتم روی تهیه پیشنویس
قانون کار .فعالیتهای من در وزارت کار به سه شکل دنبال شد .بخشی از کارهای این دوره جزو
کارهای معمولی و روزانه و به اصطالح روزمره بود .مثل شرکت در نشستهای دولت و حضور در
مجلس و رسیدگی به امور وزارتخانه .فعالیتهای دیگری هم داشتیم که شامل صیانت از نیروی کار
بود .در تنظیم بازار کار ،وزارتخانه وظیفهاش صیانت از نیروی کار است که هم شامل صیانت فنی
و هم شامل صیانت معیشتی میشود .یعنی وزارت کار هم باید کمک کند شغل ایجاد شود و هم
از سیاستهایی دفاع کند که اشتغال را زیاد کند و دستورات حقوقی آنها را تنظیم کند .این بخش
یشود صیانت معیشتی .بخش دیگری از کارها هم بحث صیانت فنی بود که به بازرسی کار و مراتب
م
یپرداخت .من معتقد بودم برای تنظیم بازار کار دو چیز الزم است .یکی قانون کار است که
آن م 
حکم قانون اساسی را برای اقتصاد دارد و مناسبات نیروی کار را با کارفرما ،مدیر و تولید مشخص
یکند که تعیینکننده است و بستر تنظیم بازار کار است .دومی هم جمعآوری اطالعات از میدان
م
کار است تا شما بدانید چه مقدار بیکار دارید ،در چه سنی و اطالعات دیگر آنها را هم داشته باشید.
من در زمان وزارتم هر دوی این کارها را کردم .پیشنویس قانون کار را هم نوشتم.

در دوره فعالیت شما ،تفکر محیطی مبتنی بر آموزههای سوسیالیسم و اقتصاد متمرکز بود .شما اما
وزیری از اردوگاه راستگرایان بودید .حتی وزارت کار هم بدنهای همسو با تفکرات چپ داشت .برای
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پیش برد تفکرات خود دچار مشکل نبودید؟

در این دوره وقتی در دولت بحث مدلهای اقتصادی و تعیین زیرساختهای اقتصادی مطرح
میشد من به عنوان وزیر کار در سه کمیته از کمیتههای دهگانه زیرساخت ،نماینده داشتم .هر سه
نفر از اشخاصی بودند که در مکاتب اقتصادی کار کرده بودند و به عنوان نماینده از این کمیتهها برای
من گزارش میآوردند .اینها خط کج سوسیالیستی را متوجه میشدند و به من انتقال میدادند .آن
موقع گرایشهای چپ سوسیالیستی ،نه به معنای اعتقادی کلمه بلکه به معنای دولتساالرانه رایج
بود .ما چوب خورده کاپیتالیسم وابسته آن موقع بودیم و همان طور که اشاره کردید محیط هم ،غیر
از روحانیت و همراهانشان یا چپ بودند به معنای مارکسیستی یا چپ بودند به معنای سوسیالیستی.
بعد از درون اینها گرایشهای زیادی منشعب شد .من با بیشتر این انشعابات درگیر بودم و در عین
حال به دنبال ترویج و استقرار خط اصیل اسالم بودم .بنابراین همواره از ایدههایی که فکر میکردم
به ضرر مردم ،ایران و اسالم است ،انتقاد میکردم؛ در این دوره به اقتصاد اسالمی اعتقاد داشتم و
هنوز هم دارم و نسبت به مکاتب مختلفی که مطالعه کرده بودم ،حساس بودم.
برایفعالیتمشکلینداشتید؟

طبیعی بود که داشتیم .تناقضها خیلی زیاد بود .در این دوره ،اکثریت دولت تفکر چپ داشت و
در اختیار چپگراها بود .اکثریت آنها هم انسانهای شریفی بودند که قصد خدمت داشتند و در خیلی
موارد هم سویی داشتیم .مث ً
ال در زمینه حمایت از مستضعفان میان راستگرایان کابینه و چپگرایان
تفاوتی نبود اما اختالف ما در این بود که آقای موسوی فکر میکرد با تسلط دولت بر اقتصاد میتواند
جلوی انباش��ت ثروت را بگیرد ولی نظر من این بود که این کار هم خالف ش��رع است و با این کار
آزادی اقتصادی مردم سلب میشود و هم با این روش از انباشت ثروت جلوگیری نشده بلکه فساد
هم اضافه میش��ود و ثروت به شکل فسادآمیزی انباشته میش��ود .در این حالت ثروت از کنترل
رسمی خارج شده و به صورت غیررسمی شکل میگیرد .در نتیجه ،اختالفنظر ما باال گرفت و به
غلط ،به بنده و دیگران گفتند که شما طرفدار سرمایهداری هستید .این در حالی بود که ما طرفدار
سرمایهداری نبودیم بلکه طرفدار مالکیت بودیم .در پاسخ گفتیم ،غصب و چپاول اموال مردم چرا
بد است؟ چون مالکیت خوب است .اگر مالکیت بد باشد ،دیگر غصب چه معنای بدی پیدا میکند؟
اگر اسالم ،آزادی اقتصادی را قبول دارد ،این باور در چارچوب خاصی است که با نظام سرمایهداری
تطبیق ندارد ،ولی با مارکسیسم تعارضهای مبنایی جدی دارد .البته کاپیتالیسم مالکیت خصوصی
را امضا میکند اما با معیارهای خودش؛ ما هم امضا میکنیم با معیارهای خودمان .این اختالف باال
گرفت و من در اعتراض به مشی دولت استعفا دادم .یادم میآید در یکی از جلسات شورای اقتصاد
که آقای موس��وی ریاس��تش را بر عهده داشت ،من گفتم که آقای سالمتی ،افکار مارکسیستی را
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تبلیغ میکند .ایشان گفتند که من کجا چنین کاری را انجام دادم؟ من یکی از جزواتی را که وزارت
کشاورزی تهیه کرده بود باز کردم و خواندم .اول آن نوشته بود که چون مالکیت خصوصی موجب
استثمار است ،پس تمام واحدهای بهرهبرداری را باید به تعاونی تبدیل کنیم .این نظر در مبنا با اسالم
تعارض دارد و مارکسیستی است .ممکن است که ما از تعاونی کشاورزی و کارکردهایی که در پخش
ثروت دارد دفاع کنیم ،ولی نه بهدلیل اینکه مالکیت خصوصی موجب استثمار است .این یک نوع
شرکت است که کارکنانش مالکینش هستند .ایشان دست و پا زد و گفت که اینطور نیست و اشتباه
شده .گفتیم که نه اشتباه نشده است .جای دیگر هم گفتید .گفت کجا گفتیم؟ مجله زیتون را باز
کردم .مشابه آن حرف را برایش خواندم .آقای بهزاد نبوی رو کرد به آقای سالمتی و گفت که همین
فردا برو اصالح کن که احمد ،تا تو رو مارکسیست اعالم نکند رهایت نمیکند .به هر حال اختالف
زیادی میان ما وجود داشت مث ً
ال در همین دوره بارها علیه سیاستهای من در روزنامه جمهوری
ی هاشمیرفسنجانی
اسالمی ،مطلب چاپ میشد ،ولی جوابیه من را چاپ نمیکردند .بعد که با آقا 
صحبت میکردم ،چند روز بعد ،جوابیه من را منتشر میکردند.

در چنین فضایی ،وزیری راستگرا که به حمایت از سرمایهداری متهم است ،میخواهد قانون کار تدوین
کند .قطع ًا این کار برای شما دشوار بود .البته بگذریم از این که گفته میشود قانون کار را شما ننوشتید
و آقای عباس معارف نوشت.

یکنند آقای معارف این کار را کرده برمیگردد به
قانون کار را من نوشتم .اینکه برخی فکر م 
اشتباهی که رضا امیرخانی در کتاب نفحات نفت کرد و این کار را منتسب به ایشان دانست .برای
نوشتن قانون کار از مهندس معتمدرضایی معاون اصلی وزارتخانه ،آقای علی الریجانی قائممقام
وزارت کار و آقای معینفر برادرزاده معینفر کار را شروع کردیم .من و الریجانی و معتمدزاده و
وقتها هم معینفر بهعنوان موضو عشناس بودیم و از سوی دیگر آیتاهلل آذریقمی ،آیتاهلل
بعضی 
راستیکاشانی ،آیتاهلل سیدمهدی روحانی ،آیتاهلل احمدیمیانجی و آیتاهلل سیدجعفر کریمی
که این دو نفر آخری نماینده امام در شورای اقتصاد بودند ،حک مشناس شدند .شبهای مکرری
ینوش��تیم تا
یکردیم و احکام قانون کار را م 
یرفتیم قم و تا نیمههای ش��ب مباحثه م 
غروب م 
پیشنویسی تهیه شد .البته قبل از اینکه پیشنویس تهیه شود من خدمت امام رفتم و به ایشان
یکنیم .امام عین تعبیرشان این بود« :آهان این
عرض کردم که چگونه داریم قانون کار را تقریر م 
خوب است .چند تا مال بیاور که قانون را عین شرع برایت بنویسند .بعد هم نبر آن را به مجلس،
اول ببر به شورای نگهبان که آنها بگویند خالف شرع در آن نیست که بعد هم از مجلس آمد معطل
نشویم ».این سفارش امام به من بود .من خیلی خوشحال شدم و همین کار را هم کردم .چند ماه
طول کشید آن پیشنویس را نوشتیم و طی نامهای دادیم به شورای نگهبان .فقهای شورای نگهبان
جلسه گذاشتند و آقای مهدویکنی هم رئیس جلسه بود .آقای مهدوی خیلی تجلیل کرد .همه از
ششتا پنجتایشان بودند .آقای صانعی تنها غایب جلسه بود .آیات عظام مهدویکنی ،جنتی ،صافی
گلپایگانی ،خزعلی و مومن هم بودند .فکر کنم آقای جوادیآملی هم حضور داشت .تعبیر آقای
یشود .بعد از پایان
مهدویکنی این بود که این اولین قانونی است که در مسیر صحیح نوشته م 
مرحله ،قانون را دادیم به هیات دولت و اختالف من با آقای موسوی از همین جا به اوج رسید.

آقای موسوی به این دلیل که شما مسیر ارائه الیحه از دولت به مجلس و شورای نگهبان را به اصطالح
دور زده بودید ،ناراحت شده بود یا اینکه اختالف مبنایی در مورد تنظیم محتوای الیحه داشتید؟

هردو .بعد از این که الیحه را به دولت دادیم ،و لولهای راه افتاد .پیش از این که از محتوای الیحه
اطالعی پیدا کنند ،در هیات دولت اعتراض کردند که چرا اول الیحه را به شورای نگهبان بردید؟
من هم نقل کردم که امام توصیه کردند .ما قانون کار را بر مبنای احکام اسالم و عقد مورد توافق
طرفین نوشتیم .متراضی دو طرف و اشتراک منافع بود .در مقابل ،برخی معتقد بودند که حاکمیت،
اختیار دارد که تعیین تکلیف کند .چون کارگر را ناتوان و سرمایهدار را ذاتا استثمارگر میدانستند،
میگفتند قرارداد را ما باید برایشان بنویسیم .اما به فرض اینکه کارگر ،توانش نمیرسد و کارفرما او
را استثمار میکند ،وظیفه حکومت ،حمایت از انعقاد قرارداد منصفانه است؛ یعنی از کارگر حمایت
کنی که وقتی که قرارداد میبندد شروط مناسبی برای خودش در نظر بگیرد .آنها مبنایشان بر
تضاد منافع بود .اما اسالم بر مبنای اشتراک منافع قرارداد را در نظر میگیرد تا هر دو طرف از این
عقد منفعت ببرند .اصل تضاد میگفت که صاحب سرمایه ،استثمارگر است؛ در نتیجه باید دولت به
جای کارگر تصمیم بگیرد .از نظر من مبنای عقد در اسالم رضایت است؛ یعنی طرفین باید به عقد
راضی باشند .ولی مبنای مارکسیستی این است که طبقه کارگر تحت استثمار طبقه سرمایهدار
اس��ت و دولت باید به نمایندگی از طبقه کارگر با سرمایهدار طرف شود و عقد قرارداد کند .آخر
یگذاشتیم ولی آنها مبنا
قضیه این اختالفنظر ماهوی و مبنایی را داشتیم که ما مبنا را بر تفاهم م 
یگذاشتند .به هر حال از این اختالف مبنایی ،خیلی مسائل به وجود آمد .مث ً
ال اینکه
را بر تضاد م 
بعد از آن که گفتم با توصیه امام الیحه را به شورای نگهبان بردهام ،آقای موسوی استعفا کرد و
متن اس��تعفای خود را به رادیو داد .آن زمان در مشهد درگیر یک سمینار اقتصاد اسالمی بودم.
یکرد و گفت :هماکنون
یزدم ،بلندگو داشت اخبار پخش م 
زمان تنفس که داشتم در حیاط قدم م 
یشود؛ یعنی استعفای خود را قبل از اینکه به
متن استعفای مهندس میرحسین موسوی قرائت م 
امام و رئیسجمهوری بدهد به رادیو داده بود.

البته دامنه اختالفات شما با نخستوزیر ،خیلی بیشتر از اینها بود .شما اپوزیسیونی درون دولت
بودید.

مخالفت ما با دولت آقای موسوی به خاطر دفاع از اسالم و مخالفت با گرایشهای دولتساالرانه
آن بود که به زیان مردم و اقتصاد ملی تمام میشد .مسائل زیادی بود که به خاطر آن اختالفنظر
داشتیم .مث ً
ال برنامه اول که در سال  62یا  63در دولت تهیه شد ،مخالفت ما را به دنبال داشت.
من نامهای  13صفحهای به مجلس نوشتم و در آن اعالم کردم که این برنامه ،هم برنامه نیست و
ی هاشمی
هم اسالمی و ملی نیست .این برنامه به اتفاق آراء در کمیسیون ویژهای رد شد .البته آقا 
حاضر نشد گزارش رد آن برنامه در جلسه علنی بیاید .آقای دری نجف آبادی رئیس کمیسیون
ویژه بود .کمیتهای تشکیل دادند از دولتیها و مجلسیها ،که برنامه را بازبینی کند .نتیجه کار این
کمیته ،تایید حرفهای ما بود .آقای روغنی زنجانی که معاون آقای موسوی بود ،برنامهای نوشتند؛
آقای موسوی این برنامه را امضا نکرد ،چون آن برنامه از مالکیت خصوصی و کوچک کردن دولت
که دخالتش خیلی گسترده بود دفاع میکرد .آقایهاشمی که آمد ،با یک سال تاخیر آن برنامه
تقدیم مجلس شد و به این ترتیب برنامه اول نوشته شد .قبل از اینکه امام به رحمت خدا برود،
سیاستهای اقتصادی جدیدی توسط کمیتهای تدوین شد .این سیاست جدید از سرمایهگذاری
بخش خصوصی ،مالکیت خصوصی ،جذب س��رمایهگذاری خارجی و کوچک شدن دولت ،دفاع
میکرد .امام آن را امضا و تایید کرد که همین ،مبنای سیاست اقتصادی در دوره بازسازی شد و
ما از آن دفاع میکردیم .البته در همین دوره ،آقای موسوی هم پس از سفری به ترکیه ،تدریجاً
متوجه شد که اصرارش بر دولتساالری اشتباه است.

چگونه شد که استعفا دادید؟

عل��ت اصلی اختالف این بود که آنها به ش��دت میل به تمرکز ق��درت و دخالت در امور
اقتصادی مردم داش��تند و ما با این راهبرد مخالف بودیم و میگفتیم که این تفکر با ش��رع و
عقل نمیخواند و فسادآور است و زمانی که نتوانستیم با آقای موسوی تفاهم کنیم ۷ ،نفری
نامه به امام نوشتیم و اجازه استعفا خواستیم .آقای ناطق وزیر کشور ،آقای سیدمرتضی نبوی
وزیر پست ،تلگراف و تلفن ،آقای عسگراوالدی وزیر بازرگانی ،آقای والیتی وزیر امور خارجه،
آقای پرورش وزیر آموزش و پرورش ،آقای رفیقدوس��ت وزیر سپاه و بنده هم وزیر کار و امور
اجتماعی طی نامهای خدمت امام اعالم کردیم مخالف دولتی کردن اموریم و اعتقاد داریم دولت
باید مردمی شود .امام پاسخی به نامه ما ندادند و به همین دلیل آقای ناطق از طرف ما خدمت
امام رسید و امام فرمودند که تفاهم کنید و آقای ناطق هم شواهدی مبنی بر اینکه نمیشود
تفاهم کرد ،خدمت امام ارائه دادند .چرا که اصطکاک زیاد اس��ت و کار مردم لطمه میبیند و
امام هم فرمودند اگر تفاهم نباشد نمیشود کار کرد .آقای ناطق خدمت امام فرمودند که شما
منعتان را بردارید تا ما تدبیری کنیم و امام گفتند که اشکالی ندارد .بعد ما نشستیم و تصمیم
گرفتیم که تنها وزرای اقتصادی کنار بروند و بقیه بمانند تا مشکلی پیش نیاید .بر همین اساس
بنده و آقای عسگراوالدی کنار کشیدیم .در آن زمان روزنامه کیهان زیر نظر آقای خاتمی بود
و آقای شاهچراغی مدیر آنجا بود .حدود ساعت دو بعد از نصف شب که استعفایم را نوشتم به
آقای شاهچراغی زنگ زدم و اعالم کردم استعفایم را نوشتهام و میخواهم به شما بدهم تا در
روزنامه چاپ کنید که به من گفت حتماً استعفا را چاپ میکنم؛ ولی استعفا را فردا چاپ نکرد
و تلفنمان را هم جواب نداد .آقای خاتمی و موسوی همفکر بودند .بعد از آن بود که من به وسیله
یکی از دوستانم که در تحریریه کیهان بود و نفوذ داشت فشار آوردم تا استعفای من و آقای
عسگراوالدی چاپ شد اما در کنارش اطالعیه  ۱۵روز پیش انجمن حجتیه را که به اعضایش
گفته بود از کار کنار بکش��ید چاپ کردند تا به مخاطب القاء کنند که ما انجمن حجتیهای
هستیم و به دستور انجمن استعفا کردیم که این کار خیلی زشتی بود .آن روزها روزهای خیلی
سختی بود .ما اواخر مرداد ماه استعفا کردیم ولی با ما طوری رفتار کردند که درست نبود .من
آن موقع  ۳۲سالم تمام شده بود و وارد ۳۳سالگی شده بودم .در حالی که قبل از انقالب چند
سال از عمرم را در زندان بودم و آقای عسگراوالدی هم حداقل  ۱۱سال در زندان بود .در آن
زمان با ما که وزیر پر سر و صدا و موثری بودیم ،آن طور برخورد کردند و به همین دلیل فشار بر
ما زیاد شد .وقتی هیات دولت  ۸شهریور خدمت امام رسید امام هم از آقای عسگراوالدی هم از
بنده یاد کردند .امام در آن جلسه از آقای عسگراوالدی با اسم یاد کردند و از وی تجلیل به عمل
آوردند و بعد هم گفتند :و اما این آقای وزیر کار که ما در طول نهضت شناختیم ،جوان صالح و
خوبی است و برای من دعا کردند .در آن زمان حتی سنگ قبر سیاسی من را هم نوشته بودند
ولی این حرف امام باعث شد که فعالیتمان با جدیت ادامه پیدا کند.

فکر میکنید با وجود این همه درگیری و اختالف سیاس�ی ،چه چیزی از ش�ما در وزارت کار به جا
مانده؟

در وزارت کار دو اقدام مهم انجام دادم که آن موقع بیسابقه بود .یکی اینکه پیشنویس قانون
کار را تهیه کردم که البته در آن شرایط مورد هجمه شدید قرار گرفتم .ولی سنگ بنایی گذاشته
شد ولی بعدا ً سنگ بنا را عوض کردند و در واقع قانون ضد نیروی کار نوشتند .اقدام مثبت دیگری
که انجام دادم این بود که میخواستیم برنامهریزی کنیم و برای این برنامهریزی آمار و اطالعات
میخواستیم .بر همین اساس اولین آمارگیری بعد از انقالب را ما راه انداختیم .وقتی من استعفا
میدادم مجلدات آمارگیری را تقدیم دولت کردم .میخواهم این را بگویم این حرفی که میگویند
ما کار مثبت نمیکنیم و همیشه منتقدیم حرف بیاساسی است و بعدا ً در مسیر کارم هم این
مساله معلوم شد .ولی تبلیغات منفی هم زیاد بود.
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