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در احاطه و تاثیر گذاشــتن بر افکار مردم باال رفته و در یک هجمه 
رسانه ای همه جانبه، هماهنگی اغراق شده ای ترسیم شده و ما باید 
کاری بکنیم. اما سوتی های عجیب و غریبی که در این زمینه وجود 
داشت کار ما را راحت کرد و توانستیم مسیر تحقیق تا نگارش و اجرا 

را سریع ترسیم کرده و برنامه را روی آنتن ببریم.
وی ادامه داد: زمان ایده آل مان برای هر برنامه حداکثر 15 دقیقه 
است و به دلیل زمان مناسبی که قبل از اخبار دارد از تأثیرگذاری و 
دیده شدن برنامه مطمئن هســتیم با این حال مجبوریم خیلی از 
ســوژه ها را کنار بگذاریم و به آنهایی بپردازیم که از لحاظ مختلف 

اولویت دارند.
این طنزپرداز تلویزیونی با اشاره به ویژگی طنز تلویزیونی و سیاسی 
عنوان کرد: در طنز سیاسی، تحلیل های جدی، شناخت مسئله، قرار 
دادن آن در چارچوب، بیان زمینه شــکل گیری آن و مقایسه اش با 

واقعیت ها و دنبال کردن سابقه رویدادها و تالش برای نگاه کردن از 
زاویه ای متفاوت وجود دارد که در نهایت هدفش روشنگری مخاطب 
با نگاه طنز است. ضمن اینکه ما در این برنامه با صراحتی که هم در 

سوژه و هم در لحن و اجرا داریم حرفمان را بی تعارف می زنیم.
شهبازی ادامه می دهد: »پاورقی« یک برنامه ژورنالیستی با زبان 
طنز است که در این حوزه سوژه های روز را مطرح کند و با رویکردی 
که اشــاره کردم درحقیقت خالی بودن چنته معاندین جمهوری 

اسالمی را به رخ می کشد.
وی درباره معتبر بودن صحت سنجی اخبار و اعتماد به منابع اذعان 
داشت: تا به حال که سراغ تصویر و سندی که سندیت نداشته باشد 
نرفته ایم و برای همه حرف هایی که در برنامه عنوان می کنیم تصویر 

مستند یا ویدئو و سند معتبر نمایش می دهیم.
مجری »پاورقــی« درباره اســتقبال مخاطبان از ایــن برنامه 

اظهار کرد: : تا اآلن که حدود 50 قســمت از برنامه روی آنتن رفته، 
بازخوردها خیلی زیاد بوده است. همین که برنامه از سوی آشوبگران 
و خارج نشینان در فضای مجازی نقد می شــود و نسبت به برنامه 
واکنش نشان داده می شــود یا به عوامل تولید توهین های رکیک 
می شود یعنی برنامه دیده شــده و تأثیرش را گذاشته است. ضمن 
اینکه بســیاری از مخاطبان در فضای مجازی از ما دفاع می کنند 
و پاســخ آن ها را می دهند. کل این قضیه به این معنی است که آن 
کاری که »پاورقی« باید انجام مــی داده مؤثر بوده و ما را در کارمان 

مصمم می کند. 

محمدامین میمندیان:
 طنز سیاسی را دوست دارم

محمدامین میمندیان، نویســنده ثابت »پاورقی» است. او دبیر 
زیست شناسی در شهربابک استان کرمان است که به قول خودش هر 
وقت بار بخورد خودش را به برنامه می رساند و جلوی دوربین می آید. 
او که از ابتدای برنامه تاکنون بــا آن همکاری می کند، گفت: برنامه 
»پاورقی« با استفاده از زبان طنز سعی در نشان دادن الیه های پشت 
پرده اخبار و افراد مرتبط با اتفاقات در فضای مجازی است و هدفش 
این است که با زبان طنز و بدون پیچیدگی های شکلی و زبانی، اخبار 

و اتفاقات روزانه را مرور کند. 
میمندیان که پیش از این با برنامه »حرفشم نزن« در شبکه افق 
با محمدرضا شهبازی کار کرده درباره حضورش در این برنامه بیان 
کرد: ما پیش از این کار مشابهی مانند »پاورقی« را در شبکه افق روی 
آنتن برده بودیم برای همین وقتی آقای فتحی پیشنهاد چنین کاری 
را داد آماده بودم، اما فکر نمی کردم بخواهند کار را با این سرعت روی 
آنتن ببرند.  نویسنده برنامه »پاورقی« با اشاره به فرصت محدودی که 
برای نگارش و طرح این برنامه داشت اظهار کرد: شاکله کلی برنامه 
در 20 دقیقه، نقد رسانه های خارجی و اخباری است که با زبان طنز 

باید درستی آزمایی شان به مخاطب منتقل شود. 
ابزار من متنی است که برای ویدئو ها و عکس های ارسالی نوشته 
می شود که ماحصل رصد دقیق اخبار روز، خواندن مستنداتی است 
که به درستی یا نادرستی این اخبار مربوط می شود و جست وجو در 
فضای مجازی برای دریافت فکت های قوی یا تحلیل های متقن برای 

ادعاهای دروغین یا آبکی است.
وی ادامه داد: اآلن که برنامه برای مخاطب شناخته شده کار ما 
سهل تر از قبل شده است، چرا که برخی از اخبار را مردم می فرستند 
و ما را در بازگویی درست اتفاقات کمک می کنند. مخاطبان با تهیه 
متن، موضوعات، ویدئوها و عکس ها با برنامه همراهی می کنند. ضمن 
اینکه همه ما مدام در حال رصد اخبار از شبکه های خارجی هستیم 

و خط فکری آن  ها را دنبال می کنیم.
میمندیان با اشاره به بخش جوالدوز عنوان کرد: نقطه تعادل برنامه 
این بخش محسوب می شــود و به نگاه واقع بینامه در برنامه کمک 
کرد. بارها به ما می گفته اند چرا از خودتان هم نمی گویید و ایرادات 
خودتان را نمی بینید. هرچند به اعتقاد آقای شهبازی بقیه رسانه ها 
نقدهای پی درپی از عملکرد مدیران نظام دارند و ما خیلی نباید وارد 
این حوزه شــویم اما با درنظر گرفتن این بخش توانسته ایم پاسخ 
بسیاری از مخاطبان را بدهیم و فضای متعادلی در برنامه برقرار کنیم. 
نویسنده برنامه »پاورقی« با بیان اینکه ما فضای بحرانی و بغرنجی 
را ســپری کرده ایم ادامه داد: خوشبختانه فضا آرام شده است اما در 
100 روز گذشته اتفاقات ناخوشایندی رخ داد که همه ما را ناراحت 
کرد. هجمه رسانه  های معاند و اتحاد فضای مجازی با این رسانه  ها 
هوشیاری بیشــتری را می طلبید و ما به موقع توانستیم روی آنتن 

برویم و نیاز رسانه ای مخاطب را برآورده کنیم.
وی درباره ویژگی های طنز سیاسی گفت: پشت هر طنز سیاسی، 
تحلیل های جدی، شناخت مسئله، قرار دادن آن در چارچوب، بیان 
زمینه شکل گیری آن و مقایسه اش با واقعیت ها و دنبال کردن سابقه 
آن رویداد نهفته است. اگر طنز را ابزار بی نظیری در مواجهه با مسائل 
و مشــکالت جامعه بدانیم با کمک آن می توانیم به سراغ تلخ ترین 

رویدادها و مشکالت برویم تا بیان و نقد آنها را آسان تر کنیم.
میمندیان با تأکید بر اهمیت راستی آزمایی در این برنامه عنوان 
کرد: این نکته که مبادا مطلبی را بنویسم که بعدتر مجبور به اصالح 
یا عذرخواهی شوم مجبورم کرده که درباره صحت و درستی خبرها 
دقت زیادی کنم و در هنگام نگارش از چندین منبع موثق، درستی 
آن را تأیید کنم. با این حال برای رســیدن به این درستی همه باید 
کمک کنند. به طور مثال چندی پیش مطلبی را نوشتم که از درست 
بودنش مطمئن بودم اما محمدرضا شهبازی با من تماس گرفت و 
گفت این آیتم را حذف کردم چون یکــی از منابع خبری برنامه به 

درستی اش شک داشته و نکاتی داشته که بهتر بود کار نشود.

 همراه با برنامه طنز »پاورقی« در شبکه دو سیما

حرفمـان را بـی تعـارف می زنیـم!


