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وضعیت ساختمان روزنامه توفیق در خیابان سپهساالر بحرانی است

تخریب در ۱۰۰سالگی

چاپ رنگین؛ موزه طنز ایران

هزینه تأمین سرپناه برای سام و سامان تأمین شد

تعارض منافع بالی جان ساختمان
محمد جــواد حق شــناس، رئیــس کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای پنجم شــهر تهران، در واکنش به آنچه برای 
ســاختمان روزنامه توفیق در حال رخ دادن اســت، به موضوع 
تعارض منافع اشــاره می کنــد و می گوید: در ایــن نوع بناهای 
میراثی و تاریخی، هم انتفاع افرادی مطرح اســت که این ملک 
به آنها ارث رسیده و نمی توان به این موضوع بی توجه بود و در 
هر محکمه ای مالکیت فردی در اولویت اســت و هم نمی توان 
در شهرهای تاریخی که قدمت زیادی دارند، به موضوع میراث 
و هویت تاریخی بی توجه بود. در شهری مانند تهران که بیش از 
۲۲۰ سال است پایتخت است و قبل از آن هم یکی از شهرهای 
مهــم و مورد توجه بــوده، مجموعه ای از آثــار تاریخی وجود 
دارند،به خصوص در دوره قاجــار، پهلوی اول و دوم ما بناهای 
بسیار ارزشــمندی داریم که بخشی توانسته به ثبت ملی برسد 
و مجموعه ای مثل ســعدآباد را هم داریم که ثبت جهانی شده 
و حتی خود خیابان ولیعصر این پتانســیل و ظرفیت را دارد که 

به ثبت جهانی برسد.
او با اشــاره به اینکه حفظ این بناهای ارزشمند، حفظ منافع 
عمومــی جامعه اســت، می گوید : وزارت میراث، شــهرداری و 

شورای شهر باید از این بناها محافظت کنند.
در حوزه هایی که تعارض منافع میان منافع عمومی و منافع 

شخصی وجود دارد، انتظار می رود مقام قضائی مراقبت کند و 
به منافع جامعه توجه داشته باشد. در حوزه هایی مانند محیط 
زیســت میراث که طبیعتــا جزء میراث عمومی یک شــهر، یک 
کشــور و یک فرهنگ اســت، آیا به  راحتی می توان حکم صادر 

کرد که این فضا تنها متعلق به این خانواده است؟ قطعا نه.
قانون گــذار باید به فکر در نظر گرفتــن حفاظت از این بناها 
در جریان تصویب بودجه باشــد و همین  طور شــورای شهر که 
بتوانند آن امالک و آن آثار تاریخی را برای شهر نگه دارند. از آن 
طرف هم به نظر من می شود نهادهای عمومی و افراد خّیری را 
که دل در گرو آینده و فرهنگ و تاریخ این سرزمین دارند، ترغیب 
به خرید این امالک کرد تا با در اختیار قرار داد ن آنها برای شــهر 
و ماندگار شدنشان، هم زمینه انتفاع خانواده ها را فراهم کنند و 

هم زمینه اینکه این امالک برای شهر و مردم بماند.
او درخصوص ســاختمان توفیق می گوید:  خاطرم هســت 
حتی انجمن کاریکاتوریست ها هم پیگیر شد، زیرا زمانی هم در 
اختیار مجله توفیق بود و حتی خانواده توفیق در آنجا مســتقر 
بودند که این ساختمان با توجه به ارزشی که دارد و در محوطه 

ارزشمندی هم هست، حفظ شود.
حقوق فردی یا حقوق عمومی

حســن خلیل آبــادی، رئیــس کمیتــه میــراث فرهنگی و 
گردشگری شورای پنجم شهر تهران، درباره رأی دیوان به ابطال 

میراثی بودن ساختمان توفیق می گوید: پیش از این با تالش های 
شهرداری و شورای شهر، با وجود حکم دیوان از تخریب بناهای 
ارزشــمند جلوگیری می شد. با حساس سازی دوستداران میراث 
فرهنگی و... تالش کردیم با وجود تأکید دیوان عدالت بر حقوق 
مالکانه، این بناهای ارزشــمند حفظ شود، در کنار اینکه حقوق 

فردی افراد هم نادیده گرفته نشود.
او ادامه می دهد: به نظر می آید در این مقطع زمانی شــورا، 
شــهرداری و دیوان هماهنگ تر از همیشه برای اجرای احکامی 
هســتند که در حوزه باغات، درختان و میراث صادر می شــود. 
احکامی که به حقوق عمومی ســاکنان یک شهر توجه چندانی 
ندارد. البته ما نمی گوییم حقوق فردی نادیده گرفته شــود، اما 
می  توان این حقوق را با مســائل دیگر جبــران کرد. در زمان ما 
قــرار بود خانه نیما را که مکانی رویداد محور و ارزشــمند برای 
شــهر بود، تخریب کنند، اما با پیگیری های انجام شده، آن خانه 
خریداری و ثبت میراث شــد و حاال به یک مکان ارزشمند تبدیل 

شده است.
می توان به راهکارهایی رســید که این خانه های ارزشــمند 
و تاریخــی تخریب نشــود؛ به ویژه خانه هایی مانند ســاختمان 
توفیق که به صورت اورژانســی باید وارد مذاکره با مالک شد و 
از تخریب آن جلوگیری کرد. وزارت میراث و شهرداری باید برای 
تملک خانه های ارزشــمند قدیمی در تهــران اعتبار پیش بینی 

کنند تا هم حقوق مالک حفظ شود و هم حافظه و هویت شهر 
از بین نرود.

مالک قرار بود ساختمان را حفظ کند
علی محمد ســعادتی، شهردار ســابق منطقه ۱۲، یادآوری 
می کند که به طور دقیق روند پرونده را به خاطر نمی آورد، اما از 
توافق هایی می گوید که با مالک انجام شده بود تا این ساختمان 

قدیمی حفظ شود.
ســعادتی ادامه می دهد: اگر درســت خاطرم باشــد، ملک 
هم جوار ساختمان توفیق پیش از این تخریب شده بود. مالکان 
می گفتند این ملک چاپخانه بــوده و مجالت مختلفی در آنجا 
چاپ شده است و در برهه ای از زمان هم چاپخانه توفیق آمده 
در این مکان و معتقد بودند این بنا چندان ریشه  میراثی از منظر 
هویتی ندارد. پیشــنهادی که من بــه مالک دادم این بود که اگر 
پالک دوم را هم خراب کنید، یک زیربنا و تراکم خواهد داشــت. 
اگر شــهرداری مجموع این تراکم را که جزء حقوق شــهروندی 
مالک اســت، در همان پالک تخریب شــده  کناری که دیگر اثری 
از ساختمان نیست، تأمین کند، از قصد تخریب بنای به جا مانده 
منصــرف می شــود. حتی اگر بر اســاس طرح های باال دســت 
تعــداد طبقــات مورد نیــاز تأمین نشــد نیز با تغییــر کاربری و 
ارزش افزوده ای که ناشی از کاربری خواهد بود، منافع اقتصادی 
مالک تأمین شود. برای این ساختمان امکان مجوز بهره برداری 

رستوران، کافه یا شبیه آن را می شد دریافت کرد.
با این پیشــنهاد مالــک به حقوق اقتصادی خود می رســید 
و از طرفــی ایــن ملک ارزشــمند شــهر نیز حفظ می شــد. آن 
زمــان این پیشــنهاد پذیرفته شــد، امــا آن قدر شــرایط صدور 
پروانه های ســاختمانی در شــهرداری با انجماد همراه اســت 
و غیرقابل انعطاف اســت که قوانین و مقررات باالدســتی از ما 
حمایــت نکرد؛ یعنــی مدیریت وقت هم در ایــن رابطه آزادی 
عملی برای اینکه ما بخواهیم چنین کاری را انجام دهیم، نداد. 
به هر حال شــما یــک قانونی می نویســید و در کل ۲۲ منطقه 
می خواهیــد این قانــون را عملیاتی کنید. خــب هر منطقه ای 
مســائل خودش را دارد؛ بافت اجتماعی، بافت کالبدی، شبکه 
معابر، مســائل اقتصادی و واقعا اینکه با یک ضابطه بشود کل 

شهر تهران را اداره کرد، انتظار دور از ذهن و منطقی است.
مدیرانــی هم که در حوزه شهرســازی بودند، ما را خیلی در 
آن زمان همراهی نکردند. مالک هم خیلی دلســرد شــد، چون 
واقعیت این بود که دســتور قضائی داشــت و ما هم عمال کار 
خیلی جدی ای نمی توانســتیم انجام دهیم؛ چراکه در پیشــگاه 
دســتگاه قضائی باید تمکین می کردیم. اگر دســتمان را بیشتر 
باز می گذاشــتند یا درواقع مدیران وقــت حمایت جدی تری از 
تصمیمات حداقل به صورت خاص می کردند، شاید توفیقات در 

این زمینه بیشتر بود.

در هفته گذشــته فراخوانی برای تأمین ودیعه منزل برای دو کودک به نام ســام و 
سامان در روزنامه شــرق منتشر شد. دو کودک بی شناسنامه که به واسطه اعتیاد پدر و 
مــادر بی خانمانی را تجربه کرده بودند. تا اینکه انجمن مردم نهاد کیانا آنها را پیدا کرد 
و با شناســایی خاله بچه ها از او خواست سرپرســتی بچه ها را بر عهده بگیرد. خاله و 
شوهر خاله قبول کردند از این دو برادر مراقبت کنند اما مشکالت برای آنها پایان ندارد، 
آن طور که پرونده این دو برادر در انجمن کیانا نشــان می دهد، سام و سامان شناسنامه 
ندارند، مادرشــان معتاد خیابان گرد اســت و پدرشــان به دلیل ارتکاب جرائم سنگین 

به حبس طوالنی مدت محکوم شــده اســت، حاال که بچه ها پیش خاله و شوهرخاله 
هستند، کوچکی خانه دردســر جدیدی را درست کرده است. خاله این دو پسربچه در 
اصفهان زندگی می کند و همراه شــوهرش هردو کارگری می کنند تا زندگی خودشان و 
فرزند نوجوانشــان را اداره کنند، آنها خانه ای بســیار کوچک دارند و با توجه به حضور 
سام و سامان و درخواست صاحبخانه برای تخلیه خانه مجبور بودند جای جدیدی را 
اجاره کنند، با کمک شما مردم خیر شرایط برای تهیه یک خانه استیجاری مناسب سام 

و سامان فراهم شد. امید است این مسیر را بتوانیم همواره در کنار شما ادامه دهیم.

ســامان موحدی راد: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ که از راه برســد، روزنامه توفیق صدمین سال انتشارش را می تواند جشــن بگیرد. اما کجا؟ حتما شما هم 
فکر می کنید دفتر این روزنامه می تواند بهترین مکان برای این کار باشــد. اما اگر پایتان را به ســاختمان این روزنامه بگذارید، جز ناسزا و روی ترش 
چیزی نصیب تان نمی شــود. سرنوشــتی تکراری برای یکی از چندین و چند ســاختمان تاریخی و مهم تهران که در ســایه بی توجهی ها قرار است 
تخریب شــود. این وضعیت کنونی ســاختمان روزنامه توفیق اســت که در تحوالت سیاسی و اجتماعی صد ســال اخیر ایران نقشی مهم داشت و 
یکــی از بازیگران تاریخ معاصر ما بود. حاال مجله ای که ۵۰ ســال پیش هویدا توقیفش کرد تا ادامه حیاتش در عرصه مطبوعات به پایان برســد، با 
اقدامات مالک و در پناه انفعال شــهرداری و میراث فرهنگی قرار است به کل از منظر شهری تهران پاک شود. مثل بسیاری از ساختمان های تاریخی 
تهران که مالکان طماع به دنبال تخریبشــان هســتند، اینجا هم سقف ها برداشته شده تا بعد از یک پاییز و زمســتان و چند برف و باران، ساختمان 
خود به خود خراب شــود و دیگر نگرانی ای برای تخریب کاملش نباشد. شاید برای همین اســت که یکی از ساکنان فعلی ساختمان به خبرنگار ایسنا 
گفته «این ســاختمان نه قدیمی اســت و نه تاریخی»؛ چون هر ردی را که از تاریخ در آن موجود اســت، پاک کرده اند و حاال می خواهند اثرش را هم

 از خیابان سپهساالر پاک کنند.

چهارشنبه
۹ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۶۳

متأســفانه اخیرا باز قصد تخریب چاپخانه روزنامه توفیــق را کرده اند. «چاپ 
رنگین» روزنامه توفیق تنها «یک ســاختمان» نیســت. تنها «یک ساختمان اصیل 
قدیمی» نیســت. تنها «یک نمونه از معماری ســنتی زیبای ایران» نیست. «چاپ 
رنگیــن» بخش اصیلی از «تاریــخ پرافتخار مطبوعات طنز مردمــی ایران در قرن 
گذشته» است. نشریه ای اســتثنایی نیم قرن در این سرزمین منتشر شد و چند دهه 

در این محل به چاپ رسید که محل هیئت تحریریه روزنامه معروف توفیق بود.
«خیابــان سپهســاالر» (خیابان صف کنونی) که شــرکت چــاپ رنگین در آن 
قرار دارد نیز یک محل تاریخی اســت. میرزا حســین خان مشیرالدوله «سپهساالر» 
صدراعظــم ایران در آن زیســته اســت. خود «چــاپ رنگین» نیز یــک چاپخانه 
تاریخی اســت چون نخســتین چاپخانه رنگی ایران اســت. مؤسســان «شــرکت 
ســهامی چاپ رنگین» نیز کســانی چون تاجر خوش نام خسروشــاهی و عده ای 
از مستشــاران دیوان عالی کشــور بودند. از ۷۰ ســال پیش روزنامه توفیق در این 
محــل به چاپ می رســید و در ۶۰ ســال پیــش بــرادران توفیق اکثریت ســهام 

این چاپخانه را خریدند.
«چاپخانــه رنگیــن» از جهات دیگــری نیز یک محل تاریخی اســت و اتفاقات 
تاریخی مهمــی در آن یا درباره آن رخ داده اســت. در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تمام 
نسخه های روزنامه توفیق که در آن روز به چاپ رسیده بودند و تمام اصل مقاله ها 
و اشعار آن شماره و تمام گراورها و کلیشه های آن شماره توفیق به وسیله کارگران 
چاپخانه به چاه این چاپخانه ریخته شــد. در دوره سوم توفیق که از نوروز ۱۳۳۷ 
آغاز شد این چاپخانه پاتوق هر هفته ای «محرمعلی خان» مأمور معروف قدیمی 
اداره سانســور آن زمان بود که روزهای چاپ روزنامه توفیق می آمد که نخســتین 

نسخه از چاپ درآمده روزنامه توفیق را برای سانسورچی ها ببرد.
«چاپ رنگین» روزنامه توفیق آن قدر چاپخانه مهمی بود که حتی نخست وزیر 
قدرتمندی مانند هویدا نمی توانســت آن را ببندد و فقط شــاه می توانست دستور 
بســتن آن را بدهد. در ۱۱ اردیبهشــت  ۱۳۵۱ ده ماه بود که هویدا روزنامه توفیق را 
با کسب دستور شــاه توقیف کرده بود ولی نشــریات دیگر غیرسیاسی توفیق مثل 
ماهنامه توفیق، سالنامه توفیق و کتاب های صرفا فکاهی توفیق در «چاپ رنگین» 
به چاپ می رســید. هویدا برای اینکه آخرین تیر خالص را هم به توفیق بزند نقشه 
کشید که چاپخانه توفیق را هم ببندد. او تصمیم گرفت برای تحریک شاه و گرفتن 
اجازه بســتن «چاپ رنگین» به او دروغ بگوید. «اعلیحضرتا؛ با وجود اینکه دستور 

توقیف روزنامه توفیق را داده بودید چون چاپخانه رنگین مال خود برادران توفیق 
اســت امر ملوکانه را زیر پا گذاشته، تمرد از امر ملوکانه نموده و در آنجا مخفیانه 
روزنامــه توفیق را بازچاپ کرده اند». او برای اینکه این دروغ را مســتند به گزارش 
مقامات مطبوعاتی و اطالعاتی کند دستور داد وزیر دادگستری، وزیر اطالعات، وزیر 
مشــاور، معاون وزیر اطالعات، مدیر کل مطبوعــات وزارت اطالعات، رئیس اداره 
اطالعات شــهربانی، معــاون اداره اطالعات شــهربانی و رئیس بخش مطبوعات 
ســاواک در کاخ نخست وزیری جلســه علیه روزنامه توفیق و چاپخانه آن تشکیل 
دهنــد و گزارش با امضــای همه این آقایان مبنی بر تمرد بــرادران توفیق و چاپ 
دوباره روزنامه توفیق در «چاپ رنگین» تهیه کنند «تا در اســرع وقت توسط آقای 

نخست وزیر از شرف عرض مبارک همایونی بگذرد».
چاپخانــه توفیق آن قدر مهــم بود که نخســت وزیر تنها بــا این چنین گزارش 

دروغینی توانست اجازه بستن آن را بگیرد.
حتی در کشــورهای جهان ســوم به تاریخ مطبوعات خــود ارج می نهند و به 
ویژه نشــریات طنزآمیز مردمی خود را گرامی می دارند. به عنوان فقط یک نمونه: 
اواخر دوران روســیه تزاری و شروع روسیه شوروی، توسط چند ایرانی مهاجر یک 
روزنامه فکاهی به نام «مالنصرالدین» به زبان آذری در قفقاز منتشــر شــده بود. 
بیشــتر مندرجات این روزنامه درباره ایرانیان مهاجر و انقالب مشــروطه ایران بود. 
پس از فوت مدیرمسئول و سردبیر روزنامه مالنصرالدین، دولت و مردم گرجستان 
چاپخانه آن را که در گرجستان بود موزه کردند و در کشور آذربایجان مجسمه های 
بزرگ و متعدد مدیر و ســردبیر آن را در شــهرهای مختلف نصب کرده اند و چند 
مدرســه و کتابخانه و باشــگاه و پارک و خیابان را به نام آنــان نام گذاری کرده اند. 
آن وقت در کشــور خودمان متأسفانه مقامات محترم میراث فرهنگی و شهرداری 
تهران هنــوز در کش و قوس حفظ این میراث فرهنگی یــا به امان خدا رهاکردن 
«چاپ رنگین» و تخریب آن توســط مالک سودجوی فعلی آن هستند. درحالی که 
وقتی شــهرداری از میراث فرهنگی می پرسد مشخص می شود «ملک واجد ارزش 
بوده و تخریب آن ممنوع اســت» و «شــورای میراث فرهنگی» رأی به ثبت آن در 
فهرست میراث فرهنگی داده است. سازمان میراث فرهنگی متأسفانه هنوز آن را 
ثبــت میراث ملی نکرده و کار به صورت همان رأی شــورای میراث فرهنگی باقی 
می ماند. به این ترتیب مالک به صورت غیرمجاز مشغول قدم به قدم تخریب کردن 

سقف و دیوار این بنای تاریخی است!
درســت ترین تصمیمی که میراث فرهنگی و شهرداری تهران می تواند بگیرند 
این اســت: جلوگیری از تخریب و بازســازی این بنای تاریخی زیبای ســنتی تقریبا 
صدســاله ایران و تبدیل آن به موزه طنز ایران و محلی برای تجمع طنزنویســان، 
طنزســرایان و طنزپردازان ایران. به ویژه اینکه ۳۰ اردیبهشــت سال آینده صدمین 
سالگرد انتشار نخستین شماره روزنامه توفیق در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۲ است و این 

موزه را می شود در آن تاریخ افتتاح کرد. ان شاءاهللا.
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