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ــردہ  ــے مخصــوص ک ــے اپن ــوں ن ــے جنہ ــا رضوری ہ ــن کا شــکریہ ادا کرن ــے معاونی ــن ای ڈی(ک  ) ای

عاقــوں میــں ہــر رسگرمــی کــو خلــوِص دل ســے رسانجــام دیــا،  بروقــت کام کــو مکمــل کیــا اور عکــس 
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ــے،  ــزار ہ ــی شــکر گ ــے اور اســاتذہ کا بھ ــہ، تدریســی عمل ــی انتظامی ــات ک ــل جامع عکــس درج ذی

جنہــوں نــے ذرائــع ابــاغ و مواصــات کــے شــعبے ســے تعلــق رکھنــے والــے طلبــاء کــے لیــے منعقــد 

کــی گئــی تعارفــی نشســتوں میــں بھرپــور تعــاون کیــا:

عبدالولی خان یونیورسٹی، مردان

بہاء الدین ذزکریا یونیورسٹی، ملتان

ایڈورڈز کالج، پشاور

وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس و ٹیکنالوجی، کراچی

بین االقوامی اسامی یونیورسٹی، اسام آباد

قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی، گلگت  بلتستان

یونیورسٹی آف پشاور، پشاور

سندھ یونیورسٹی، حیدرآباد

تْربت یونیورسٹی، بلوچستان

ہــم اْن طلبــاء کــے بھــی شــکرگزار ہیــں جنہــوں نــے بہریــن ٹیــم تشــکیل دی اور متعلقــہ عاقــوں 
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ادارہ عکــس ریحانــہ کھنــڈواالکا شــکریہ ادا کرتــا ہــے جــو موجــود اعــداد و شــامر اور معلومــات کــی 

بنیــاد پــر یــہ کتابچــہ تحریــر کرنــے پــر آمــادہ ہوئیــں ۔ اِس رپــورٹ کا باریــک بینــی ســے اردو میــں 

ترجمــہ کرنــے پرزاہــد امــروز کا بھــی شــکریہ۔

ــں، بالخصــوص شائســتہ یاســمین  ــم ممــربان بھــی شــکریہ اور تعریــف کــے مســتحق ہی ہــامرے ٹی
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میــں معــاون رہیــں۔ شــجاعت علــی، جنہــوں نــے جانفشــانی ســے ذرائــع ابــاغ کــے بــارے مــواد کــے 
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آخــر میــں عکــس »میڈیــا واچ« گــروپ کــے متــام ممــربان کا بھــی شــکریہ ادا کرتــا ہــے جنہــوں نــے 

رضاکارانــہ طــور پــر یــہ گــروپ تشــکیل دیــا تاکــہ عوامــی ســطح پــر زیــادہ ســے زیــادہ آراء اکٹھــی 

ــع ابــاغ ســے مشــاورت کیلئــے باقاعدگــی  ــہ گــروپ رسوے کــے انعقــاد اور ذرائ کــی جاســکیں۔ ی

ــات اور معــاون رسگرمیــوں کــی  ــا۔ یــہ پروجیکــٹ اِن کــے تجرب ــا رہ ســے عکــس کــی معاونــت کرت

بدولــت ہــی کامیابــی ســے ہــم کنــار ہــوا۔ لٰہــذا مــدد اور راہنامئــی کیلئــے عافیــہ ســام، نفیســہ ٹپــال، 

راحــت خــان اور عظٰمــی الکریــم کا خــاص طــور پــر شــکریہ ادا کیــا جاتــا ہــے۔



افتتــاح  باقاعــدہ  کا  ســینٹر  ریــرسچ  عکــس 

دســمرب 1997ء میںہــوا تھــا جــس کا مقصــد 

ــے  ــی جیس ــی ترق ــن ک ــوازن اور خواتی ــی ت صنف

مقاصــد کیلئــے تحقیــق، وســائل کــی فراہمــی اور 

مطبوعــات کا اجــراء تھــا۔ تــب ســے ہــی عکــس 

ــے کار  ــع بروئ ــا اور دورسے ذرائ ــم میڈی کــی ٹی

ــائل  ــے مس ــن ک ــن اور خواتی ــے خواتی ــے ہوئ الت

کــے بــارے میــں غیرجانــب دار اور متــوازن 

نقطــہ نظــر اجاگــر کرنــے کیلئــے جذبــے اور 

ــے ۔  انتھــک محنــت کــے ســاتھ رسگــرِم عمــل ہ

ذرائــع ابــاغ )ہــم ضلعــی اور مرکــزی ســطح پــر 

اب تــک 3000 ســے زائــد صحافیــوں کــو انســانی 

حقــوق کــے بــارے میــں تربیــت فراہــم کرچکــے 

ہیــں(، ِســول سوســائٹی کــی تنظیمــوں، تعلیمــی 

اداروں )ملــک کــی 20 ســے زائــد جامعــات( اور 

پاکســتان بھــر میــں مختلــف آبادیــوں کــے ســاتھ 

دوســتانہ فضــاء قائــم کرنــے اور ان کــی حامیــت 

ــے۔ ــاب ہوچکــی ہ ــں کامی ــے می حاصــل کرن

میڈیــا ســے منســلک خواتیــن اور میڈیــا کــے 

ــے  ــے ک ــار بنان ــو بااختی ــن ک ــام خواتی ذریعــے ع

ــاغ  ــع اب ــں ’’ذرائ اقدامــات کــے ســاتھ، جــس می

میــں زیــادہ خواتیــن‘‘ اور ’’بااختیــار خواتیــن، 

ــامل  ــی ش ــے بھ ــے منصوب ــوم‘‘ جیس ــار ق بااختی

ــا کــی خدمــات کــو اســتعامل  ہیــں، عکــس میڈی

ــودہ  ــی موج ــن ک ــتانی خواتی ــے پاکس ــے ہوئ کرت

ــں  ــی می ــی ترق ــوم ک ــری اور ق ــں بہ ــت می حال

اْن کــے کــردار کــو اْجاگــر کرتــا ہــے۔ عاملــی 

ــے  ــہ برائ ــی منصوب ــہ ’’عامل ــے ک ــوں جیس کاوش

ــی  ــی تحقیق ــے عاقائ ــاغ‘‘ س ــع اب ــی ِذرائ نگران

 Inside the News:ًمثــا مطالعوںتــک، 

 Challenges and Aspirations of Women

Journalists in Asia and the Pacific تــک، اور 

 Covering Crime: How ــات ــے تجزی ــا ک میڈی

ســے   Pakistani media Reports on Rape

ــر  ــعور اْجاگ ــا کا ش ــر میڈی ــطح پ ــی س لیکرعوام

 The Media Literacy Project:  ًکرنــے، مثــا

 Promoting public discourse on media

ــی  ــے صنف ــس ن ــک عک content in Pakistan ت

تــوازن اور وســیع پیامنــے پــر موجــود معامــات، 

مثــاً خواتیــن پر تشــدد )وی اے ڈبلیــو(، صحت، 

تعلیــم، ایــچ آئــی وی اور ایــڈز اور خواتیــن کــی 

معارشتــی، معاشــی اور سیاســی خودمختــاری 

ــت  ــد و حامی ــرہ جیســے معامــات کــی تائی وغی

ــے۔  ــا ہ ــہ کار اپنای ــی طریق ــے کثیرالجہت ــے لی ک

ــا کیلئــے صنفــی حساســیت  ــں ’’پرنــٹ میڈی ہمی

کــے اخاقــی اصــول )بعــد ازاں ترمیــم کــے بعــد 

الیکٹــرا نــک میڈیــا کــو بھــی شــامل کیــا گیــا تھا(‘‘ 

ــں  ــاعت می ــرش واش ــف اور ن ــب و تالی ــی ترتی ک

مثبــت کــردار ادا کرنــے والــے ملــک کــے پہلــے 

مرکــزی ادارہ شــامریات )ســی ایــس او( ہونــے کا 

اعــزاز حاصــل ہــے۔ پرنــٹ اور الیکٹرانــک میڈیــا 

کیلئــے ترمیــم شــدہ صنفــی حساســیت کــے 

ــع  ــٹ ’’ذرائ ــی پراجیک ــر مبن ــوں پ ــی اصول اخاق

 Danish ‘‘ابــاغ میــں زیــادہ ســے زیــادہ خواتیــن

اور  International Development Agency
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ســے  اشــراک  کــے   Embassy of Denmark

ــا تھــا۔ ــا گی وضــع کی

ذیــل  مندرجــہ  عکــس  ادارہ  ازیــں  عــاوہ 

کامیابیــاں حاصــل کرتــے ہوئــے اِن رسگرمیــوں 

کــی تکمیــل کــر چــکا ہــے:

مانیٹرنــگ  میڈیــا  ’’عاملــی  چوتھــے  ٭ 

پراجیکــٹ‘‘ )جــی ایــم ایــم پــی( میــں 

دورسی  اور  2009/2010ء  مرتبــہ  پہلــی 

اور  داری  رشاکــت  میــں  2015ء  مرتبــہ 

منائندگــی۔ کــی  پاکســتان 

ایــوارڈز۔  حساســیت  صنفــی  عکــس  ٭ 

عکــس نــے ذرائــع ابــاغ کــے اْن منائنــدوں/ 

صحافیــوں کــے لیــے جــو صنفی حساســیت 

ــے،  ــد رہ ــر کار بن ــوں پ ــی اصول ــے اخاق ک

ــوارڈ کا بھــی انتظــام  صنفــی حساســیت ای

ــر  ــا، صنفــی حساســیت کــے موضــوع پ کی

ــر تعــداد میــں صحافیــوں کــو تربیــت  کثی

متعلــق  ســے  خواتیــن  اور  کــی  فراہــم 

خــربوں کــے نــرش کرنــے میــں مناســب اور 

ــا۔ ــہ کار اپنای ــی طریق ــر روایت غی

شــکایت  میڈیــا  کا  خواتیــن  پاکســتانی  ٭ 

ســیل )پی۔ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی(۔ عکــس 

ــا شــکایت  ــن کا میڈی ــے ’پاکســتان خواتی ن

ســیل ‘قایــم کیــا تاکــہ میڈیــا میــں صنفــی 

اثرپذیــری پــر غــور و فکــر کیــا جاســکے۔ 

یــہ شــعبہ دنیــا میــں موجــود اِس نوعیــت 

ــے  ــک ہ ــے ای ــں س ــعبوں می ــد ش ــے چن ک

وقــاِر  برائــے  کمیشــن  قومــی  ۔اســے’’ 

ــے  ــس ک ــے عک ــراک س ــے اش ــواں‘‘ ک نس

تحقیقــی مرکــز کــی جانــب ســے ابتدائــی 

طــور پــر 3 مــاہ یعنــی مــارچ تــا مئــی 

ــہ  ــا۔ )ی ــا تھ ــا گی ــم کی ــے قائ 2014ء کیلئ

ــد  ســیل وســائل کــی کمــی کــے باعــث بن

کــر دیــا گیــا تھــا، تاہــم نیشــنل اینڈومنــٹ 

فــار ڈیموکریســی کــے اشــراک ســے اِســے 

’’خواتیــن کا میڈیــا شــکایت ســیلـ‘‘ کــے نام 

ــا(۔ ــا گی ــکیل دی ــو تش ــے ازرسن س

2003ء میــں عکــس کــو جدیــد ٹیکنالوجــی  ٭ 

ــو اســٹوڈیو ســے صنفــی  کــے حامــل ریڈی

اور معارشتــی اثرپذیــری ســے مزیــن ریڈیو 

ــی  ــی پاکســتان ک ــے وال ــرش کرن ــرام ن پروگ

پہلــی )ہــامری معلومــات کــے مطابــق( 

ــے کا  ــائٹی ہون ــول سوس ــے ِس ــم برائ تنظی

اعــزاز حاصــل ہــے۔)13 ســے زائــد ریڈیــو 

سلســلے جــن میــں ســے ہــر سلســلہ 10 تــا 

ــا( ــر مشــتمل تھ ــوں پ 60 پروگرام

خواتیــن کــے حقــوق کــے مســائل ہــی انســانی 

حقــوق کــے مســائل ہیــں

ــے  ــی عکــس ن ــاز ســے ہ ــے آغ ــں اپن  1997ء می

ــع  ــو وض ــت ک ــہ اِس حقیق ــر توج ــام ت ــی مت اپن

کرنــے ، ســمجھانے اور لوگــوں تــک پہنچانــے پــر 

ــوازن محــض  ــدم ت ــی ع ــہ صنف ــی ک ــوز رکھ مرک

خواتیــن کا معاملــہ نہیــں بلکــہ تعصــب پــر 

مبنــی مســئلہ ہــے، اس لیــے یــہ انســانی حقــوق 

کا معاملــہ ہــے۔ عکــس نــے گزشــتہ 2 دہائیــوں 

ــں: ــے ہی ــل معامــات اٹھائ ــں درج ذی می

1  صنفی جانب داری کی نوعیت

خواتیــن کــو میڈیــا پرپــوری طــرح رشیــک  2۔ 

ــھ‘‘ کا  ــی ’’آنک ــے میڈیاک ــے بجائ ــے ک بنان

ــا  ــش کی ــر پی ــور پ ــے ط ــے ک ــا ش ــدف ی ہ

ــے ــا ہ جات

صنفی کردار اور تعلقات کی تفہیم  3۔ 

میڈیامیــں دقیانوســیت، دبــاؤ، جــرب اور  4۔ 

صنفــی تعلقــات کــے بــارے میــں غــور و 

ــا ــدا کرن ــت پی ــی صاحی ــر ک فک
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ــن  ــے مابی ــدوں ک ــے منائن ــاغ ک ــع اب ذرائ 5۔ 

صنفــی تعلقــات کــے بــارے میــں حســاس 

معامــات پــر گفــت و شــنید کــے لیــے 

ــا ــدا کرن ــامد پی ــی اعت باہم

ــی  ــراد ک ــلک اف ــے منس ــا اور اس س میڈی 6۔ 

ــوں ، ادارے کــی عکاســی اور  ــی زندگی اپن

ــوؤں  ــن پہل ــر ک ــے متاث ــاوات ک ــدم مس ع

ــی ــہ افزائ ــے حوصل ــناخت کیلئ ــی ش ک

صنفــی  کا  پروڈکشــن  اور  رپورٹنــگ  7۔ 

ہونــا مبنــی  پــر  حساســیت 

عکــس نــے صحافیــوں میــں اس حقیقــت کا 

شــعور بیــدار کرنــے کــی بھــی کوشــش کــی 

ــر  ہــے کــہ جنــس اور صنــف دو مکمــل طــور پ

مختلــف الفــاظ اور تصــورات ہیــں:

ــے  ــرد ک ــورت اور م ــراد ع ــے م ــس س جن 	
ہــے۔ فــرق  حیاتیاتــی  عاملگیــر،  درمیــان 

ــات اور  صنــف ســے مــراد ایســی خصوصی  
صفــات ہیــں جنہیــں معــارشہ مردانگــی اور 

نســوانیت ســے منســلک کرتــا ہــے۔ صنــف 

کا تصــور مــرد اور عــورت کــے درمیــان 

معارشتــی کــرداروں اور تعلقــات کا احاطــہ 

ــے  ــات اپن ــردار اور تعلق ــہ ک ــے۔ ی ــا ہ کرت

مخصــوص ســیاق و ســباق پــر منحــر 

ہوتــے ہیــںاور حــاالت کــے مطابــق نســل 

ــف  ــں۔ صن ــکتے ہی ــل ہوس ــل تبدی در نس

پــر معــارشے کــی دیگــر خصوصیــات مثــاً 

دولــت، ذات، طبقــہ، عمــر، تعلیــم، نســل، 

اثرانــداز  نظریــات  اور  جنــس  مذہــب، 

ــں  ــں ۔ بہــت ســے معــارشوں می ــے ہی ہوت

ــر مســاوی اور درجــہ  ــات غی ــی تعلق صنف

بنــدی کــی بنیــاد پــر قایــم ہیــں۔ یــہ 

مختلــف عوامــل مثــاً وســائل تــک رســائی 

ــام  ــں۔ مت ــے ہی ــر ہوت ــار ســے ظاہ اور اختی

ادارے، نظریــات، اقــدار، خیــاالت اور طــرز 

ِ عمــل صنــف کــے رویــے کــی تشــکیل 

ــں۔ ــے ہی ــردار ادا کرت ــا ک میںاپن

ــے۔  ــاوات‘‘ ہ ــی مس ــو ’’صنف ــم پہل ــف کا اہ صن

صنفــی مســاوات ســے مــراد مــرد و خواتیــن 

کــی یکســاں حیثیــت اور اس امــر کا ادراک ہــے 

کــہ روایتــی طــور پــر عــورت اور مــرد کــے لیــے 

مختلــف رویئــے اپنائــے جاتــے ہیــں: گھریلــو کام 

کاج )عــام طــور پــر خواتیــن کرتــی ہیــں( کــو بــے 

معنــی ســمجھا جاتــا ہــے جبکــہ مالــی معاوضــے 

ــردوں  ــر )م ــے باہ ــر س ــے گھ ــول کیلئ ــے حص ک

ــے  ــے وال ــے جان ــے(رسانجام دیئ ــب س ــی جان ک

امــور کــو قابــل قــدر تصــور کیــا جاتــا ہــے۔ لٰہــذا 

ــے  ــے ک ــدر دین ــاں ق ــو یکس ــورت ک ــرد اور ع م

ــور  ــہ اُن ام ــے، تاک ــی رضورت ہ ــی ک ــے تبدیل لی

کــو بھــی، جــو عــورت رسانجــام دیتــی ہــے، اُتنــا 

ہــی قابــِل قــدر اور قابــِل احــرام ســمجھا جائــے 

ــا  ــمجھا جات ــو س ــے کام ک ــردوں ک ــہ م ــا ک جتن

ــں بامعاوضــہ  ــر می ــال کــے طــور پرگھ ــے۔ مث ہ

ــا کــہ  ــِل ســتائش ہــے جتن ــا ہــی قاب ــا اُتن کام کرن

ــا۔ ــں کام کرن تنخــواہ کــے لیــے دفــر می

صنفــی مســاوات الگــو کرنــے کــے لیــے رضوری 

ــہ  ــے ک ــی ہ ــہ بھ ــک ی ــے ای ــں س ــوں می تبدیلی

ــا  ــک‘‘ ســے دیکھ ــے کــو ’’صنفــی عین ــر معامل ہ

کــی  اصطــاح  کــی  عینــک  صنفــی  جائــے۔ 

وضاحــت کــے لیــے یــوں کہــا جاســکتا ہــے کــہ 

ــے  ــا جائ ــو ایســے چشــمے ســے دیکھ ــادی ک آب

جــس میــں 2 عدســے نصــب ہــوں۔ ایــک عدســے 

میــں ســے ہــم عــورت کــی رشکــت، رضورت اور 

حقیقــت دیکھتــے ہیــں، جبکــہ دورسے ســے ہم 

مــرد کــی رشکــت، رضورت اور حقیقــت پــر غــور 

کرتــے ہیــں۔ جیســے ہمیــں ہــر چیــز صــاف اور 

مکمــل دیکھنــے کــے لیــے دونــوں آنکھــوں کــی 

ــدان  ــں خان ــی طــرح ہمی ــے، اُس ــی ہ رضورت ہوت
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اور آبــادی کــو مطمــن اور صحــت منــد رکھنــے 

کــے لیــے مــرد اور عــورت کــے درمیــان مســاوی 

اور قابــل احــرام رشاکــت داری کــی رضورت 

ــا کــو روزمــرہ خــرب رســانی اور  ــذا میڈی ــے۔ لٰہ ہ

ــے  ــک اســتعامل کرن ــں صنفــی عین ــگ می رپورٹن

کــے لیــے حســاس اور تربیــت یافتــہ ہونــے کــی 

ــے  ــا جائ ــہ کہ ــں ی ــر می ــے۔ آخ ــد رضورت ہ اش

ــا کــو دیکھنــے  گا کــہ تعلیمــی ادارے بھــی دنی

ــر  ــے پ ــتعامل کرن ــک اس ــی عین ــے صنف ــے لی ک

ــں۔ غــور کری

ہــامری  ســاتھ  کــے  منائنــدوں  کــے  میڈیــا 

مشــاورت  اور  تربیــت  جــاری  ســے  برســوں 

ــے  ــی طریق ــد روایت ــں چن ــا می ــے باوجودمیڈی ک

جــوں کــے تــوں چــل رہــے ہیــں۔ ان کامتــام 

شــعبوں مثــاً خــربوں، حــاالِت حــارضہ، تفریحــی 

پروگرامــوں، اشــتہارات اور متــام ذرائــع یعنــی 

ســامجی  اور  وژن  ٹیلــی  اشــاعات،  ریڈیــو، 

رابطــوں میــں منایــاں طــور پــر کیــا جاســکتا ہــے۔ 

ــں: ــہ ہی ــھ ی ــے کچ ــں س ــس می ج

دقیانوسیت ٭ 

انسانی خصائل سے عدم تعلق ٭  

بکاؤ مال کی سی حیثیت ٭ 

سنسنی خیزی ٭ 

ــِل  ــی ناقاب ــے وال ــرش ہون ــر ن ــا پ ــے میڈی اس لی

دقیانوســیت،  مثــاً  اصطاحــات  قبــول 

تجســیم)عورت کــو شــے کــی حیثیــت ســے پیــش 

کرنــا( وغیــرہ کا انــدازہ لگانــے کــے لیــے ہــم نــے 

مختلــف تحقیقــی طریقــوں جیســے دقیانوســیت 

ــے: ــا ہ ــہارا لی ــرہ کا س ــش وغی ــی آزمائ ــر صنف پ

مرد کبھی نہیں روتے ٭ 

عورتیــں غیبــت کرتــی ہیــں، مــرد گــپ  ٭ 

ہیــں کرتــے  شــپ 

ــت  ــں باہم ــں، عورتی ــے ہی ــادر ہوت ــرد بہ م ٭ 

ہوتیــں نہیــں 

ــچائی  ــی س ــں کتن ــی مشــاہدات می ان دقیانوس

ہــے؟ خواتیــن ســامج کــے ہــر درجــے پــر اُنہیــں 

چیلنــج کرتــی ہیــں: موقــع ملنــے پــر انہــوں نــے 

ہــر وہ کــردار بخوبــی نبھایــا جــو مــردوں کا 

خاصــہ ســمجھا جاتــا ہــے۔ ہــم ســب جانتــے ہیں 

کــہ رونــا انســانی فطــرت ہــے اور مــرد و خواتیــن 

دونــوں روتــے ہیــں۔ خواتیــن نــے فــوج ســمیت 

ــرہ  ــں ہمــت کا مظاہ ــر شــعبے می زندگــی کــے ہ

کیــا ہــے۔ اور جیســا کــہ ہــم ســب جانتــے ہیــں، 

جنگــوں کــی بہــت ســی اقســام ہیں،نــہ رصف وہ 

جــو میــداِنِ جنــگ میــں لــڑی جاتــی ہیــں۔

تجســیم ایــک مســتعار لــی ہوئــی اصطــاح ہــے، 

جیســے لفــظ ’’تتلــی‘‘ کــو عــام طــور پــر خواتیــن 

کــی توصیــف بیــان کرنــے کیلئــے اســتعامل کیــا 

ــے ایــک شــے کــی حیثیــت  ــی اُس ــے یعن ــا ہ جات

ســے محــدود کردیــا جاتــا ہــے، ایــک ایســی ذات 

جــو مکمــل شــخصیت نہیــں ہــے۔ جــب عــورت 

ــے  ــے جات ــاظ اســتعامل کئ ــے ایســے الف ــے لی ک

ہیــں تــو اُســے نــہ رصف اُس کــی شــخصیت کــے 

ایــک پہلــو تــک محــدود کردیــا جاتــا ہــے، بلکــہ 

اس کا مفہــوم توہیــن اور گالــی کــے زمــرے 

ــرد  ــی م ــب کس ــن ج ــے۔ لیک ــا ہ ــی آت ــں بھ می

کــو ’’بھنــورا‘‘ کہــا جاتــا ہــے، مثــاً ســامجی 

ســطح پــر اِس ســے مــراد ایســی خصوصیــت ہــے 

ــا جاســکے۔ بدقســمتی ســے  ــر فخــر کی جــس پ

یــوں تــو ہــم میــں ســے بہــت ســے لــوگ ایســی 

اصطاحــات کــے مفہــوم کــو بــرا ســمجھتے ہیــں 

ــے  ــی ہوت ــوظ بھ ــود محظ ــے باوج ــن اس ک لیک

ہیــں۔ یــہ دوہــرے معیــار کــی رصف ایــک مثــال 

ہــے جــو ہــامرے معــارشے میــں ہــر جگــہ 

موجــود ہــے۔
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پیــچ دار مفاہیــم اســتعامل کئــے جاتــے ہیــں جــن کــے نتیجــے میــں ایســے متاثــرہ شــخص کــے 

ــا‘‘  ــار کرن ــے جــس ســے’’ ہمــدردی کا ا ظہ ــی ہ ــار کــی جات ــان اختی ــے بھــی غیرمناســب زب لی

مقصــود ہــو۔ مثــال کــے طــور پــر بیشــر اردو اخبــارات جنســی زیادتــی کا شــکار ہونــے والــی 

خواتیــن ســے حقیقــی ہمــدردی ظاہــر کرنــے کــے لیــے ’’عزت لـُـٹ جانے‘‘ کــی اصطاح اســتعامل 

کرتــے ہیــں اور اِس طــرح کــے اقدامــات کــی مختلــف آراء اور اداریــوں میــں ســختی ســے مذمت 

کــی جاتــی ہــے۔ تاہــم ریــپ ایــک ســنگین جــرم ہــے اور اس کا متاثــرہ شــخصیت کــی عزت ســے 

کوئــی تعلــق نہیــں۔ اس لیــے میڈیــا کــی جانــب ســے جنســی زیادتــی کــو عــورت کــے خــاف 

جــرم بناکــر پیــش کرنــا چاہیــے، نــہ کــہ ایــک ایســے عمــل کــے طــور پــر جــس میــں عــورت اپنی 

’’عــزت‘‘ ســے محــروم ہوجاتــی ہے۔ریــپ کســی عــورت کــو اُس کــی عــزت ســے محــروم نہیــں 

کرتــی۔ اســی طــرح اگــر ایــک بالــغ عــورت اپنــی مرضــی ســے شــادی کرنــے یــا کہیــں اور رہنــے 

کــے لیــے گھــر چھــوڑ کــر چلــی جائــے تو اخبــاری منائنــدے اس خــرب کــو مخصوص جملوں ســے 

نــرش کرتــے ہیــں، جیســے ’’عــورت اپنــے آشــناء کــے ســاتھ فــرار ہوگئــی‘‘۔ اســی ســیاق و ســباق 

میــں کوئــی مــرد بھــی اپنــا گھــر چھــوڑ کــر جاســکتا ہــے لیکــن اس کــے لئــے ’’فــرار ہونــے‘‘ کــی 

اصطــاح اســتعامل نہیــں کــی جائــے گــی۔ مزیــد یــہ کــہ ایــک بالــغ عــورت کــو ہــر طــرح ســے 

یــہ حــق حاصــل ہــے کــہ وہ اپنــی مرضــی ســے جہــاں چاہــے جاســکتی ہــے، جــس ســے چاہــے 

شــادی کرســکتی ہــے۔ اس کــے عــاوہ ’’عاشــق‘‘ جیســے الفــاظ کــو بھــی مــوزوں تصــور نہیــں 

ــوں کــے عــاوہ انســانی حقــوق اور ہــامرے معــارشے کــے  ــہ کار صحافی ــا اور تجرب ــا جات کی

ســامجی مســائل پــر ســنجیدہ گفتگــو کرنــے والــے بھــی اســے غیــر معقــول قــرار دیتــے ہیــں۔
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صحافــت میــں ’’سنســنی خیــزی‘‘ جیســا کــہ ہــم 

ــے  ــہ کار ہ ــک ایســا طریق ــں ای ــے ہی ســب جانت

ــی  ــی کہان ــادہ س ــی س ــے کس ــے ذریع ــس ک ج

کــی طــرف توجــہ مبــذول کروانــے کیلئــے ’’مــرچ 

ــا  ــا جات ــتعامل کی ــہ کار اس ــے‘‘ کا طریق مصالح

ہــے۔ یــہ ذرائــع ابــاغ کــی طــرف ســے عوامــی 

توجــہ حاصــل کرنــے اور حقائــق پر مبنــی محنت 

طلــب خــرب رســانی، جوکــہ اچھــی صحافــت کــی 

ــے کا  ــردہ ڈالن ــر پ ــدان پ ــے فق ــے، ک ــانی ہ نش

ــن  ــر خواتی ــے۔ اک ــہ ہ ــب طریق ــک غیرمناس ای

کــے حوالــے ســے کســی خــرب کــو سنســنی خیــز 

ــہ دار  ــار مصال ــی کبھ ــے، اور کبھ ــا ہ ــا جات بنادی

خــربوں کــے شــائقین کــی توجــہ حاصــل کرنــے 

ــر طــرح  ــو ہ ــات ک ــہ تفصی ــے غیرمتعلق ــے لی ک

ســے بڑھــا چڑھــا کــر پیــش کیــا جاتــا ہــے۔ مثــال 

ــہ  ــلوکی کا واقع ــی بدس ــر کوئ ــر اگ ــے طــور پ ک

ــو بجائــے اس کــے کــہ واقعــہ  ــو ت ــوا ہ رومنــاء ہ

میــں ملــوث افــراد یــا پولیــس کــے بــارے میــں 

بتایــا جائــے، خــرب کــو سنســنی خیــز بنانــے کــے 

ــادہ توجــہ اس بــات پــر دی جاتــی ہــے  لیــے زی

ــی۔  ــی گئ ــاتھ بدســلوکی ک ــے س ــن ک ــہ خواتی ک

ــگل  ــے چن ــزی ک ــنی خی ــوگ سنس ــے ل ــت س بہ

میڈیــا  لئــے  ا س  ہیــں،  جاتــے  پھنــس  میــں 

اخاقــی اصولــوں کــو اپناتــے ہوئــے اس بــات کــو 

ــہ کار  ــت کا طریق ــے کــہ اس نوعی ــی بنائ یقین

ــز  ــو سنســنی خی ــی ک ــے۔ کہان ــا جائ ــرک کردی ت

ــہ  ــے ک ــی ہ ــہ بھ ــہ کار ی ــک طریق ــے کا ای بنان

ــا  ــا جات ــش کی ــور پی ــی تص ــن کا دقیانوس خواتی

ــام  ــورات مت ــی تص ــے دقیانوس ــن ک ــے۔ خواتی ہ

اشــاعات میــں عــام ہیــں: انگریــزی اشــاعتی 

ادارے خوشــنامئی اور دکھــاوے جبکــہ اردو 

اشــاعت ســے منســلک ادارے مختــر کہانیــوں 

ــہور‘‘  ــں۔ ’’مش ــے ہی ــہارا لیت ــروں کا س اور تب

اشــاعتی ادارے عمومــاً عورتــوں کــے احــرام کا 

ــت  ــر اس وق ــں، خــاص طــور پ ــے ہی ــاوا کرت دکھ

ــی  ــر کس ــاد پ ــی بنی ــق صنف ــرب کا تعل ــب خ ج

ــہ جــرم  ــے ک ــا ہ ــر ایســا ہوت ــو۔ اک جــرم ســے ہ

ــر  ــوؤں پ ــف پہل ــق مختل ــے وجــود ســے متعل ک

روشــنی ڈالنــے کــے بجائــے متاثــرہ خاتــون کــے 

ــہ  ــادہ توج ــر زی ــردار پ ــال اور ک ــری خدوخ ظاہ

دی جاتــی ہــے۔ اس طــرح کــی رپورٹنــگ جرائــم 

پیشــہ افــراد کــے بجائــے متاثــرہ فــرد کــو عوامــی 

ــن  ــہ خواتی ــے، جبک ــی ہ ــز بنادیت ــہ کا مرک توج

ــو  ــے ک ــی رویئ ــودہ منف ــں موج ــارے می ــے ب ک

ــپ  ــے مجــر م ری ــے، چاہ ــی ہ ــت ملت ــی تقوی بھ

میــں ملــوث ہــو یــا بچــوں ســے جنســی رغبــت 

ــو۔ ــل ہ ــر مائ ــے پ رکھن
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پاکســتان میںمیڈیــا کــو بــڑی حــد تــک آزاد 

ــاً 6  ــں تقریب ــے می ــر صنعــت بنان اور عــروج پذی

دہائیــوں کــی جدوجہــد شــامل ہــے۔ آج ہــامرے 

اور  اردو  )انگریــزی،  زبانــوں  مختلــف  پــاس 

عاقائــی زبانیــں( کــے 90 ٹــی وی چینلــز )نیــوز 

اور تفریحــی(، 40 ریڈیــو اسٹیشــنز اور 400 ســے 

زائــد اشــاعتی ادارے )روزنامــہ، ماہانــہ اور ہفتــہ 

ــں۔ وار( موجــود ہی

یــوں تــو ہمیــں اپنــے آپ ســے یــہ ســوال پوچھنــا 

چاہئــے کــہ کیــا گزشــتہ دہائــی کــے دوران میڈیــا 

ــی وجــہ  ــے ک ــی اضاف ــر معمول ــوری، غی ــں ف می

ســے   متــوازن رپورٹنــگ میــں بہــری رومنــا ہوئی 

ہے؟گزشــتہ کئــی برســوں کــے دوران عکــس کــی 

ــا  ــق، جیس ــی تحقی ــے وال ــی جان ــے ک ــب س جان

ــر  ــہ ظاہ ــے ی ــکتا ہ ــا جاس ــں دیکھ ــل می ــہ ذی ک

ــی  ــوں، صنف ــی اصول ــہ میڈیااخاق ــے ک ــی ہ کرت

ــے  ــاظ س ــے لح ــت ک ــاط صحاف ــوازن اور محت ت

مکمــل طــور پــر نــاکام نظــر آتــے ہیــں۔

پرنٹ میڈیا

عاقائــی  اور  اردو  انگریــزی،  میــں  پاکســتان 

ــاعتی  ــی اش ــندھی عاقائ ــں س ــن می ــوں ج زبان

ادارے ســب ســے زیــادہ منایــاں ہیــں، خــرب 

رســانی کــی تقریبــاً 400 مطبوعــات شــائع ہوتــی 

ہیــں۔ یــوں تــو ان میــں ســے ہــر ایــک ادارہ 

خربیــں، معلومــات اور تفریحــی مــواد نــرش 

ــزی اور  ــے، لیکــن انگری ــا ہ ــوٰی کرت ــے کا دع کرن

مقامــی میڈیــا میــں واضــح فــرق دیکــھ ســکتے 

ہیــں، مثــاً قدامــت پســندی اور آزاد خیالــی کــے 

نظریــات۔ جرائــم کــی رپورٹنــگ میــں جــرم کــی 

ــر توجــہ  بجائــے کہانــی میــں ملــوث خواتیــن پ

ــم  ــے۔ جرائ ــول ہ ــان مقب ــے کا رجح ــوز کرن مرک

ــکار  ــی کا ش ــی زیادت ــں جنس ــگ می ــی رپورٹن ک

ہونــے یــا اس ســے محفــوظ رہ جانــے والــی 

انــدازوں  اور  ویڈیــو  تصاویــر/  کــی  خواتیــن 

ــان مسلســل اســتعامل کــی  ــی ایســی زب ــر مبن پ

جاتــی ہــے جــس میــں تحقیــق یــا تجزیاتــی 

ــے۔ ــا ہ ــا جات ــدان پای ــدروں کا فق ق

چنــد تحریریــں ایســے فــرد یــا گــروہ کــے بــارے 

میــں بــے انتہــاء انــدازوں اور خــود ســاختہ 

ــی  ــار کرت ــی پارســا لہجــہ اختی ــر مبن تصــورات پ

قائــم  پہلــے ســے  ہیــں جســے ســامج کــے 

مفروضــات، مثــاً زن بیزاریــا بعــض تصــورات 

مرتکــب  کا  ورزی  خــاف  کــی  معامــات  اور 

ســمجھا جاتــا ہــے۔ میڈیــا میــں متاثــرہ فــرد ســے 

ــے اســتعامل کــی  ــے کــے لی ــر کرن ہمــدردی ظاہ

جانــے والــی زبــان انســانی حقــوق اور ســامجی 

مســائل پــر عمومــی گرفــت کــے ســاتھ افســوس 

نــاک تبــرے پــر مبنــی ہوتــی ہــے۔ اســی طــرح 

قارئیــن کــی توجــہ حاصــل کرنــے کــے لیــے شــہ 

رسخیــاں تراشــی جاتــی ہیــں، جبکــہ ان شــہ 

رسخیــوں میــں پیــش کیــا جانــے واال خواتیــن کا 

تصــور تعلیــم یافتــہ قارئیــن کــے لیــے ایــک قابــل 

ــے۔ ــہ ہ ــہ معامل ِ توج

ــک  ــاتھ ای ــے س ــار ک ــی اختص ــہ رسخ ــک ش  ای

ــا  ــں لگات ــے: “مســری اینٹی ــی ہ ــان کرت ــہ بی نکت

ــر  ــر ک ــوی پلس ــی بی ــوان اُ س ک ــاش ج ــا ،اوب رہ

گیــا۔” ‘‘۔ انــدازہ لگائیــے کــہ نائــب مدیــر، ایــک 

ــے  ــوں کــے لی ــں عورت شــخص جــس کــے دل می

ــے  ــے کــس طــرح اپن ــے، ن ــں ہ ــی عــزت نہی کوئ

تخلیقــی احساســات کــو منفــی انــداز میــں 

اســتعامل کیــا۔ یــہ بــات ناقابــل یقیــن ہــے کــہ 

کوئــی عــورت اس طــرح کا جملــہ ســوچ ســکتی 

ــے۔ ہ

ــو اس  ــں ج ــی ہی ــے بھ ــے اردو روزنام ــد ایس چن

پاکستان میں ذرائع ابالغ کا رسرسی جائزہ
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ــوں اور  ــہ عورت ــکے ک ــچ س ــں پہن ــر نہی ــام پ مق

ــت  ــراہ راس ــی پــر ب ــاِر زندگ ــوں کــے معی لڑکی

ــاط  ــر محت ــات پ ــے موضوع ــے وال ــداز ہون اثران

ــے  ــہ رسوے س ــکیں۔ اگرچ ــار کرس ــداز اختی ان

ظاہــر ہوتــا ہــے کــہ اکــر اردو روزنامــے خواتیــن 

اپنــے  لیــے  کــے  موضوعــات  متعلــق  ســے 

صفحــات پــر پہلــے ســے متعیــن جگــہ اســتعامل 

ــہ  ــم، لیکــن ی ــا تعلی ــاً صحــت ی ــں، مث ــے ہی کرت

معلومــات اکــر پریــس ریلیــز تــک محــدود رہتــی 

ہیــں۔ خواتیــن کــے لیــے جــو باتیــں مثبــت اور 

فائــدہ منــد اثــرات رکھتــی ہیــں، وہ خواتیــن 

کــی )اســی طــرح مــردوں کــی بھــی( دلچســپی 

ســے متعلــق موضوعــات پــر لکھــے گئــے گہــرے 

ــب  ــم اور مناس ــو اہ ــں ج ــن ہی ــی مضامی تجزیات

ــی  ــو عامل ــں۔ میڈیاک ــے ہی ــم کرت ــات فراہ معلوم

ــی  ــدار‘‘ ک ــے ایســے ’’چوکی ــر ســامج ک ســطح پ

ــی  ــو یقین ــر ک ــو اس ام ــے ج ــل ہ ــت حاص حیثی

بنانــے میــں اہــم کــردار ادا کرســکتا ہــے کــہ 

حکومتــی پالیســیاں عوامــی مفــاد میــں ہیــں اور 

ــں۔ ــی ہی ــہ کررہ ــں اضاف ــے شــعور می ســامج ک
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ــی  ــک دہائ ــہ ای ــے ک ــا ہ ــر ہوت ــے ظاہ ــدول س ج

پہلــے متــام اخبــارات میــں خواتیــن ســے متعلــق 

موضوعــات کــے لیــے مــوزوں روئیــے کــی رشح 

فیصــد حوصلــہ افــزاء تھــی۔ یــہ رویہ عکــس اور 

ــی طــرف ســے  ــوں ک ــر رسکاری تنظیم ــر غی دیگ

ــک  ــے آج ت ــے لی ــد ک ــداری اور تائی ــعوری بی ش

ــے  ــوں ک ــم کوشش ــاری منظ ــے ج ــی س باقاعدگ

ــال  ــم بہرح ــا۔ ہ ــزاء تھ ــہ اف ــں حوصل ــن می ضم

ــار  ــدار اور معی ــہ مق ــں ک ــات ســے آگاہ ہی اس ب

دونــوں میــں بہــری کــی گنجائــش موجــود ہــے۔

7/24 خربوں کے چینل

اور  آبــادی  کــی  پاکســتان  میڈیــا  الیکٹرانــک 

خواندگــی کــے اعــداد و شــامر کــو مدنظــر رکــھ 

کــر ســامج کــو ترقــی اور صنفــی حساســیت کــی 

طــرف مائــل کرنــے کــی غیــر معمولــی صاحیــت 

ــز  ــت چینل ــم ریاســت کــی ملکی ــے۔ تاہ ــا ہ رکھت

کــی نرشیــات، جــو 1960ء کــی دہائــی میــں 

میزانغیر حوصلہ افزاءحوصلہ افزاءاخبارات

1751192 )14.7(1017 )85.3(االخبار

2931829 )16.0(1536 )84.0(اوصاف

2541872 )13.6(1618 )86.5(ڈان

 2921667 )17.5(1375 )82.5(ِدن

55784 )7.0(729 )92.9(فرنٹیرئ پوسٹ

4492038 )22.1(1589 )77.9(جنگ۔راولپنڈی

4662312 )20.2(1846 )79.8(جنگ۔ کراچی

7213151 )22.9(2430 )77.2(خربیں

3722167 )17.2(1795 )82.8(دی نیشن

4072336 )17.3(1929 )82.6(نوائے وقت

2641397 )18.9(1133 )81.1(اوبزرور

4282229 )19.2(1801 )80.7(پاکستان

4051437 )28.2(1032 )71.8(صحافت

3271892 )17.3(1565 )82.7(دی نیوز

روزانہ شائع ہونے والے اخبارات میں خواتین سے متعلق رٔویوں کا موازنہ 

انٹرنیــٹ 2014 تــک اپنــے ڈھائــی کــروڑ صارفیــن )آبــادی کا تقریبــاً 16 فیصــد، جــن میــں ســے 

ڈیــڑھ کــروڑ افــراد اُس کــے لئــے اپنــا موبائــل فــون اســتعامل کرتــے ہیــں( کــے ســاتھ میڈیــا کــے 

لیــے ایــک نعمــت ثابــت ہــوا ہــے۔ بــراڈ بینــڈ )Broadband( کــی رسوســز میــں بھــی ایــک کــروڑ 

70 الکــھ موجــودہ صارفیــن )2014( کــے ســاتھ اضافــہ دیکھنــے میــں آیــا ہــے۔ چنــد پاکســتانی 

میڈیــا اداروں کــی نیوزویــب ســائٹس پاکســتان ســے تــاش کــی درجــہ بنــدی میــں اونچــے درجــے 

پــر آتــی ہیــں۔ اکــر کــی آن الئــن موجودگــی بہــت حوصلــہ افــزاء ہــے۔
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ٹــی وی کــے آغــاز ســے پروگــرام نــرش کرنــے کا 

ــں،  ــے ہی ــوٰی کرت ــے کا دع ــق رکھن ــی ح خصوص

ــں۔ ــدود ہی ــک مح ــیوں ت رسکاری پالیس

نجــی ٹــی وی چینلــز کــو 1990ء کــی دہائــی 

ــے  ــے کــی اجــازت ملن ــرش کرن ــز ن ــں پروگرام می

کــے بعــد امیــد کــی جارہــی تھــی کــہ ان چینلــز 

ــوق،  ــے حق ــن ک ــاً خواتی ــات مث ــم معام ــو اہ ک

ســامجی  دیگــر  اور  تعلیــم  انســانی حقــوق، 

ــم  ــات فراہ ــں معلوم ــارے می ــے ب ــوں ک کوشش

ــے گا لیکــن  ــا جائ ــے اســتعامل کی ــے کــے لی کرن

ــا کــی بھرمــار کــی وجــہ  ــں میڈی ــک بھــر می مل

ســے نتیجــہ اس کــے بالــکل برعکــس نــکا 

ــے۔  ــے گئ ــے چل ــر ہوت ــد بدت ــات مزی اور معام

موجــودہ وقــت میــں نجــی ٹــی وی چینلــز کــی 

کــرت کــے باوجــود عــام طــور پــر خواتیــن کــے 

حقــوق ســے متعلــق معامــات کــو اہمیــت نہیــں 

دی جاتــی۔ ٹــی آر پــی )ٹارگــٹ ریٹنــگ پوائنــٹ( 

ــز کا  ــاتھ پروگرام ــے س ــت  ک ــد ســے وق ــے بع ک

ــگ  ــے۔ ریٹن ــا ہ ــا چــا جارہ ــج گرت ــار بتدری معی

میــں منائشــی اضافــے کــی غــرض ســے الیکٹرانک 

ــے  ــن ک ــز خواتی ــے  چینل ــربوں ک ــے خ ــا ک میڈی

ــو  ــو، وی اے ڈبلی ــدد )وی اے ڈبلی ــاف تش خ

جــی ( وغیــرہ اور جرائــم کــی ایســی خربیــں 

نــرش کرتــے ہیــں جــن میــں خواتیــن کــے ملــوث 

ہونــے کا معاملــہ سنســنی خیــز انــداز میــں 

پیــش کیــا جاتــا ہــے۔ نــہ رصف یــہ بلکــہ جــرم 

یــا تشــدد ســے متاثــرہ یــا حادثــے ســے محفــوظ 

رہ جانــے والــے فــرد کــی تصاویــر اور ذاتــی 

ــوں  ــی اصول ــے اخالق ــے س ــر کرن ــات ظاہ معلوم

ــی  ــی ک ــالف ورزی بھ ــے خ ــنجیدگی س ــی س ک

ــے۔ ــی ہ جات

ریڈیو

معلومــات پھیانــے میــں ریڈیــو انتہائــی کارآمــد 

ذریعــہ ہــے، بالخصــوص پاکســتان کــے دور دراز 

دیہــی عاقــوں کــے عــوام کــے لیــے عــام طــور 

پــر  اور خواتیــن کــے لیــے خصوصــی طــور پــر۔ 

لیکــن اس اہــم ذریعــے کــو زیــادہ تــر اســتعامل 

ہــی نہیــں کیــا جاســکا۔

زیــِر  کــے  حکومــت  میــں  پاکســتان  اگرچــہ 

ــتان  ــو پاکس ــل ریڈی ــو چین ــد ریڈی ــام واح انتظ

ــے اور اب ملــک  ــل عرصــے ســے موجــود ہ طوی

میــں نــہ رصف 100 ســے زائــد ایــف ایــم چینلــز 

بلکــہ درجنــوں تعلیمــی اداروں کــے نجــی ریڈیو 

چینلزبھــی موجــود ہیــں لیکــن ان متام کــی زیادہ 

ــر توجــہ رضوری  موضوعــات اور خــاص طــور  ت

ــق مســائل  ــوق ســے متعل ــے حق ــن ک ــر خواتی پ

کــی بجائــے موســیقی، ہلکــی پھلکــی تفریــح اور 

گفتگــو کــے مختلــف پروگرامــز تــک ہــی محــدود 

رہتــی ہــے۔

اسٹیشــن  ریڈیــو  زیرانتظــام  کــے  حکومــت 

پاکســتان براڈکاســٹنگ کارپوریشــن )پــی بــی 

ســی( پــر ’’خواتیــن کــے لیــے‘‘ پالیســی ســازوں 

ــے  ــمجھے جان ــوظ‘‘ س ــے ’’محف ــب س ــی جان ک

والــے موضوعــات پــر کئــی پروگــرام نــرش ہونــے 

ــش  ــں پی ــارے می ــے ب ــن ک ــود خواتی ــے باوج ک

ــے۔ ان  ــں ہ ــت نہی ــور درس ــے واال تص ــا جان کی

ــے ان  ــہ س ــی وج ــاِت کار ک ــے اوق ــز ک پروگرام

کــے بــارے میــں ردعمــل غیرمتناســب ہوتــا ہــے۔ 

پــی بــی ســی کــی مرکــزی نرشیــات میــں صنفــی 

مســائل کــو عمومــی ســمجھ کــر اکــر نظرانــداز 

ــی  ــو ک ــے۔ بدقســمتی ســے ریڈی ــا ہ ــا جات کردی

ــود اور  ــی بہب ــن ک ــو خواتی ــت ک ــن صاحی بہری

پــر کارآمــد  ترقــی ســے متعلــق موضوعــات 

معلومــات کــے فــروغ کــے لیــے اســتعامل نہیــں 

کیــا جاســکا، خــاص طــور پــر ملــک کــے دیہــی 

عاقــوں میــں جہــاں معلومــات کــے دیگــر ذرائــع 
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ــں۔ ــی محــدود ہی انتہائ

ــے: اگــر مــاّ فضــل اهللا  ســوال اب بھــی باقــی ہ

ســوات کــے تقریبــاً متــام لوگــوں اور خــاص طــور 

ــداز ہونــے کــے  ــر اثران پــر خواتیــن کــی ســوچ پ

ــتعامل  ــل اس ــم چین ــف ای ــی ای ــر قانون ــے غی لی

کرســکتا ہــے تــو پھــر قانونــی اور الئســنس یافتــہ 

ــر اُس  ــن کــے مســائل پ ــز خواتی ــم چینل ــف ای ای

ســنجیدگی اور ذمــہ داری ســے توجــہ کیــوں 

نہیــں دے ســکتے جــس کــی وہ حقــدار ہیــں؟

مصیبت زدہ خواتین کی عزت افرائی

ــک  ــد ت ــی ح ــی کس ــواری ک ــار دی ــادر اور چ چ

بامعنــی  میــں  صــورت  اســی  رصف  ســتائش 

ہوســکتی ہــے جــب گھریلــو تشــدد اور ازدواجــی 

ریــپ کــی متاثــرہ خواتیــن کــو حقیقــی تحفــظ 

ــا  ــے نظــام کــی ناکامــی کا اعــراف کی دینــے وال

جائــے۔ مثالــی مــاں، بہــن اور بیٹــی کــے تصــور 

کــی حامیــت میــں التعــداد کہانیــاں پیــش کــی 

ــں  ــارشے می ــورت مع ــر ع ــہ اگ ــں ک ــی ہی جات

تعریــف اور عــزت حاصــل کرنــا چاہــے تــو اســے 

خاموشــی ســے اپنــے حقــوق کــی محرومــی اور 

ــوگا۔ ــا ہ ــھ اٹھان ــکار کا دک ان ســے ان

ــاف  ــے خ ــرب ک ــا ج ــں ی ــاع می ــے دف ــر وہ اپن اگ

بطــور انســان اپنــے حقــوق کــے بارے میــں کچھ 

کہنــے کــی ہمــت کــرے تــو اســے معــارشے کی 

ــر اس  ــا اک ــے ی ــا ہ ــا جات ــا دی ــب ســے جھٹ جان

ســے التعلقــی کا اظہــار کیــا جاتــا ہــے اور اجنبی 

یا’’غیــرـ‘‘ کا خطــاب دیــا جاتــا ہے، جو پاکســتانی 

ــی‘‘  ــر لحــاظ ســے ’’مغرب ــباق میںہ ــیاق و س س

ــخصیت  ــی ش ــے، اور ایس ــرادف ہ ــے م ــے ک ہون

مرشقــی یــا دیســی روایــات کــے خــاف جــرم یــا 

گنــاہ کــی مرتکــب ہوتــی ہــے۔ اکــر خواتیــن کــے 

لیــے یــہ منفــی ردعمــل اس قــد ر تیــز اور جلــد 

رومنــا ہوتــا ہــے کــہ ان کــے لئــے اپنــے انتہائــی 

ــور  ــل تص ــی ناقاب ــا بھ ــوق کا تقاض ــادی حق بنی

ہوجاتا ہے۔

ــا  ــں دیکھ ــزے می ــاال جائ جیســا کــہ مندرجــہ ب

ــوں  ــی پابندی ــک حکومت ــاں ت ــہ جہ ــے ک ــا ہ گی

اور  کــرت  کــی  ٹــی وی چینلــز  آزادی،  ســے 

ــتان  ــے، پاکس ــق ہ ــاب کا تعل ــے انق ــٹ ک انٹرنی

میںمیڈیــا نــے گزشــتہ ایــک دہائــی یــا اُس ســے 

زیــادہ عرصــے کــے دوران طویــل ســفر طــے کیــا 

ہــے۔ اس کــے باوجــود خــاص طــور پــر الیکٹرانک 

میڈیامعــارشے ســے متعلــق اہــم موضوعــات 

ــوق  ــے حق ــن ک ــوص خواتی ــمول اور بالخص )بش

نہیــں  عکاســی  کــی  مســائل(  متعلــق  ســے 

ــے  ــار ک ــر معی ــوازن اور بہ ــں مت ــا اوراس می کرت

پروگرامــز کا شــدید فقــدان ہــے۔اس کــی بجائــے 

انتہائــی قدامــت پســند  وہ سنســنی خیــزی، 

معارشتــی اقــدار، دقیانوســیت اور صحافــت کــی 

ــں۔ ــا ہی ــہارا لیت ــوں کا س ــر برائی دیگ

کــے  میڈیــا  ایجنســیاںپرنٹ  اشــتہاری 

مجموعــی کاروبــار پــر گہــرا اثــر رکھتــی 

ہیــں، چاہــے وہ روزنامــے ہــوں یــا ہفتــہ 

ــہ ہــے کــہ اس  وار رســالے۔ ســتم ظریفــی ی

ــن کــی مسلســل  شــعبے کــے ذریعــے خواتی

کــردار کَشــی کــی جاتــی ہــے۔ کاروبــار کــی 

غــرض ســے اٹھائــے جانــے والــے ان اقدامــات 

کــے نتائــج خواتیــن کــے لیــے مســتقبل 

ــں  ــت نہی ــد ثاب ــدہ من ــی فائ ــی کبھ ــں بھ می

ہوســکتے۔ خواتیــن کــی دقیانوســی/ روایتــی 

ــے  ــہ س ــی وج ــی ک ــر کش ــں تصوی ــداز می ان

ــے  ــدا ہون ــے وقــت کــے ســاتھ پی ــے ہوئ بدلت

ــے ان کــے ســنجیدہ اور ســنگین مســائل  وال

ــکتے۔‘‘  ــے جاس ــں کئ ــل نہی ــرح ح ــوری ط پ

2003-Changing Image  ،48 صفحــہ 
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عکس کی جانب سے تائید و حامیت۔ مراحل کاتاریخ وار بیان

یــہ بہــر انــداز میــں جاننــے کــے لیــے کــہ اپنــی 
اثــر انگیــزی کــی وجــہ ســے میڈیــا معــارشے پــر 
کــس طــرح اثــر انــداز ہوتــا ہــے، کیســے الفــاظ، 
تصاویــر، لہجــے، ســیاق و ســباق وغیــرہ خواتیــن 
کــے حقــوق کــو، )جــو یقینــی طــور پــر انســانی 
حقــوق ہیــں( مثبــت یــا منفــی انــداز میــں بــراہ 
راســت متاثــر کرتــے ہیــں۔ عکــس کــی مسلســل 
ــے ہیــں جــن ســے  ــر ایــک نظــر ڈالت کاوشــوں پ
آنــے والــے چیلنجــز کــے سلســلے اور ہــامری اب 
ــکتا  ــا جاس ــدازہ لگای ــوں کا ان ــی کامیابی ــک ک ت
ــے  ــی ک ــی منائندگ ــن ک ــں خواتی ــا می ــے۔ میڈی ہ
ــہ  ــے ک ــکتا ہ ــا جاس ــدازہ لگای ــے ان ــے س تجزیئ
ــے  ــی کیس ــی منائندگ ــن ک ــارشہ خواتی ــامرا مع ہ
ــن ســے  ــں خواتی ــامرے ســامج می ــے۔ ہ ــا ہ کرت
کــو  تصــورات  دقیانوســی  معارشتــی  متعلــق 
دانســتہ اور غیردانســتہ طــور پــر دونــوں طــرح 
ســے  بہــت  ہــے۔  جاتــی  دی  تقویــت  ســے 
ــب  ــے متعص ــود اپن ــن خ ــں خواتی ــات می معام
ــں  ــتان می ــں۔ پاکس ــرب ہی ــے خ ــے ب ــو ں س روی
ــا  ــائی ی ــک رس ــوں ت ــا تنظیم ــی میڈی ــن ک خواتی
ــی۔  ــں کــی جات ــی نہی ــہ افزائ ترقــی کــی حوصل
خواتیــن کــو میڈیــا کــے شــعبے میــں خــاص 
طــور پــر فیصلــہ ســازی کــے عہــدوں پــر محــدود 
مواقــع فراہــم کئــے جاتــے ہیــں۔ درحقیقــت 

پاکســتان میــں خواتیــن میڈیــا کــے اداروں میــں 

ــں  ــں نظــر نہی ــر کہی ــدوں پ ــٰی انتظامــی عہ اعل

آتیــں۔ پاکســتان میــں چونکــہ میڈیاکــے اداروں 

کا ماحــول عــام طــور پــر خواتیــن کــے لیــے 

مــوزوں تصــور نہیــں کیــا جاتــا لٰہــذا بہــت ســی 

ــاد  ــو خیرب ــے شــعبے ک ــاغ ک ــع اب ــن ذرائ خواتی

کہــہ کــر کوئــی دورسی مازمــت تــاش کرنــے پــر 

مجبــور ہوجاتــی ہیــں۔ خواتیــن کــو اس شــعبے 

ــے موجــودہ حــاالت  ــے لی ــے ک ــں شــامل کرن می

میــں بہــری النــے کــی غــرض ســے بہــت کــم یــا 

بالــکل بھــی کوشــش نہیــں کــی گئــی۔ اس طــرح 

ــے  ــب س ــی جان ــس ک ــے عک ــوں س ــی دہائی کئ

رشوع کئــے گئــے منصوبــوں کــے تحــت پاکســتان 

میــں صحافــت کــے دائــرہ کار کــو وســیع کرنــے 

ــے۔ کــی کوشــش جــاری ہ

ورکشاپ، تربیتی نشستیں اور مشاورت

طلبــہ،  ســے  جانــب  کــی  ریــرسچ  عکــس 

لیــے مختلــف  صحافیــوں اور کمیونٹــی کــے 

زائــد  ســے  پــر 200  اور موضوعــات  مســائل 

ہــے۔  گیــا  کیــا  انعقــاد  کا  رسگرمیــوں 
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ریڈیو پروڈکشنز

عکس ریرسچ کی جانب سے 32 مختلف 

سلسلوں کے تحت 316 سے زائد ریڈیو پروگرامز 

تیار کرنے کے عاوہ مختلف منصوبوں کے تحت 

8 ڈیجیٹل کہانیاں بھی پیش کی جاچکی ہیں۔

مطبوعات 

عکس ریرسچ نے تقریباً 200 مطبوعات شائع 

کی ہیں جن میں موضوعاتی ساالنہ ڈیسک 

ڈائریاں، رسوے کی بنیاد پر عاملی اور عاقائی 

تحقیقات، تحقیقاتی رپورٹس، میڈیا رپورٹنگ 

کے لیے بہت سے مسائل پر صنفی عینک کی 

بنیاد پر تیار کردہ ہدایت نامے، رہنامئی اور 

آگہی میں اضافے کے لیے کتابچے اور اشتہار 

قابل ذکر ہیں۔
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صنفی حساسیت پر مبنی ضابطِہ اخالق کی رضورت کیوں ہے؟

معیــاری صحافــت کــے لیــے ایــک ضابطــہ ِ 

اخــاق انتہــا ئــی رضوری ہــے اور یقینــاً یــہ میڈیا 

کــے لیــے کوئــی رکاوٹ پیــدا نہیــں کرتــا۔ میڈیــا 

ــے  ــں تشــکیل دیت ــدوں کــو خربی کــے متــام منائن

ــب  ــں مرت ــی رپورٹی ــی صحافت ــے اور تفتیش ہوئ

کرتــے ہوئــے چنــد اخاقــی ہدایــات پــر عمــل کرنا 

ــے  ــے س ــار کرن ــات کا پرچ ــہ معلوم ــے تاک چاہی

باوجــہ کســی بــے گنــاہ فــرد یــا گــروہ کــو ذاتــی 

نقصــان نــہ پہنچــے۔ اس لیــے صنفــی حساســیت 

ــگ  ــوازن رپورٹن ــاق مت ــہ ِ اخ ــی ضابط ــر مبن پ

کرنــے کــے لیــے ہمیــں ایــک طــرز ِ عمــل فراہــم 

ــد  ــر صحــت من ــا ہــے ۔ اس کــے ذریعــے غی کرت

عنــارص مثــاً عورتــوں کــو محــض ایــک شــے کــے 

ــا اور دقیانوســیت کــو ختــم  ــر پیــش کرن طــور پ

کیــا جاســکتا ہــے۔ کچــھ لــوگ شــاید اس صنفــی 

اخــاق کــی   ِ پــر مبنــی ضابطــہ  حساســیت 

رضورت اور اس کــے کار آمــد ہونــے پــر اعــراض 

ــب  ــدازہ ت ــت کا ان ــی افادی ــں۔ لیکــن اس ک کری

ــی  ــم دور دراز کــے روایت ــے جــب ہ ــو ســکتا ہ ہ

الکھــوں  والــی  رہنــے  میــں  قبائلــی عاقــوں 

عورتــوں کــی گُھٹــی ہوئــی تنــگ زندگیــوں کا 

تجزیــہ کرتــے ہیــں جــو روزانــہ بنیــادی انســانی 

حقــوق کــی خــاف ورزی کا شــکار ہوتــی ہیــں۔ 

ان گنــت عورتیــں غیــرت کــے نــام پــر قتــل 

ــو  ــہ گھریل ــت روزان ــں۔ ان گن ــی ہی ــر دی جات ک

ــکار  ــٹ)Incest( کا ش ــپ، اور انسیس ــدد ،ری تش

ــوش  ــر خام ــہ ک ــہ کہ ــں ی ــں اور انہی ــی ہی ہوت

کروادیــا جاتــا ہــے کــہ خواتیــن کــے مســائل 

ــا چاہیــے ۔ ســامجی  کــو گھــر تــک محــدود رہن

ــی  ــن کــو روکت ــں ایســی خواتی اور سیاســی قوتی

ــی  ــے پکارت ــے لی ــدد ک ــو م ــں ج ــزادیتی ہی اورس

ہیــں۔ اس معاملــے میــں بہــت کــم یــا پھــر 

ــہ  ــدارک ن ــائل کا ت ــے اور ان مس ــہ ملن ــدد ن م

ہونــے کــی ایــک وجــہ خواتیــن اور ا نســانی 

ــٰی کــہ  حقــوق کــے شــعور کــی کمــی ہــے۔ حت

جــب اس ملــک کا قانــون انہیــں ظــامل طاقتــوں 

ســے تحفــظ فراہــم کرتــا ہــے۔ مثــال کــے طــور 

ــے  ــن ک ــے قوانی ــو ایس ــن ک ــی خواتی ــت س پربہ

موجــود ہونــے کا علــم تــک نہیــں ہوتــا ۔ میڈیــا 

ــی وی،  ــے اور ٹ ــورا کــر ســکتا ہ اس کمــی کــو پ

ریڈیــو ، اخبــارات وغیــرہ کــے ذریعــے شــہریوں 

کــو ان کــے قانونــی حقــوق اور ان تــک رســائی 

کــے بــارے میــں معلومــات فراہــم کرســکتا ہے ۔ 

یــہ ســب کا بنیــادی فــرض ہــے کــہ خواتیــن کــے 

ــغ  ــعورہر بال ــائل (کا ش ــی مس ــوق )اور صنف حق

شــہر ی خــواہ وہ مــرد ہــو یــا عــورت ، تــک ہــر 

ممکــن ذریعــے ســے پہنچــے۔ ابھــی تــک پریــس 

اور میڈیــا کــے دورسے ذرائــع نــہ رصف بنیــادی 

ــوازن  ــک مت ــر ای ــور پ ــی ط ــہ صنف ــوق بلک حق

ســامج کا شــعور اجاگــر کرنــے میــں نــاکام رہــے 

ہیــں ۔یــہ انســانی حقــوق کا معاملــہ بھــی ہــے 

اور خواتیــن کــے حقــوق کا بھــی اور عــوام میــں 

اس کا شــعور اجاگــر کرتــے ہوئــے انہیــں بنیــادی 

انســانی حقــوق کــی خــاف ورز ی کــے زمــرے 

میــں رکھنــا چاہئے۔بدقســمتی ســے اس بــات 

کا اندیشــہ بھــی موجــود ہــے کــہ خواتیــن کــے 

ــہ انســانی حقــوق کــی خــاف  حقــوق کا معامل

ــو  ــم ہ ــں گ ــوع می ــر موض ــیع ت ــے وس ورزی ک

ــے گا۔  جائ

ــک  ــام ســے اب ت ــے قی ــت پاکســتان اپن درحقیق

زیــادہ عرصــہ فوجــی حکمرانــوں کــے زیــر 

ِاقتــدار رہــا ہــے اوراس میــں جہــاں تــک عــوام کا 

معاملــہ ہــے، ’’حقــوق‘‘ عمومــی طــور پــر دبائــے 

جاتــے رہــے ہیــں۔ لیکــن 1973ء میــں’ پاکســتان 

  http://uksresearch.readyhosting.com/PublicationsPDFs/Code%20Of%20Ethics%20Final.pdf
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وفاقــی یونیــن برائــے جرنلســٹ ‘نــے قانــون کــی 

ــا  ــب کی ــاق مرت ــہ اخ ــک ضابط ــں ای ــکل می ش

تھــا ۔ اس ضابطــے میــں صنفــی مســائل پــر 

بــات نہیــں کــی گئــی تھــی لیکــن مندرجــہ ذیــل 

ــر درج تھــے ــکات واضــح طــور پ ن

ــا  ــات ی ــی ب ــی ایس ــو کوئ ــن ک ــی رک کس ٭ 

ــے جــس ســے اس  ــا چاہئ ــں کرن ــل نہی عم

کــی اپنــی ذات، یونیــن یــا اس کــے اخبــار 

ــو۔ ــی ہ ــی بدنام ک

ــہ وہ  ــے ک ــد ہ ــات کا پابن ــن اس ب ــر رک ہ ٭ 

یونیــن کــے قوانیــن کا مطالعــہ کــرے اور 

ــر  ــر دانســتہ طــور پ ــا غی اســے دانســتہ ی

یونین کے مفادات    

چاہئــے۔ جانــا  نہیــں  خــاف  کــے 

ــے کــہ  ــا ہ ــا جات ــان کی ــر بی واضــح طــور پ ٭ 

خــربوں کا مــواد یــا تصاویــر حاصــل کرتــے 

ــا تکلیــف  ــل ، نقصــان ی ــی تذلی ــے کوئ ہوئ

ــے۔ ــی جائ ــہ پہنچائ ن

ــامن  ــر ای ــں اور تصاوی ــی رپورٹی ــربوں ک خ ٭ 

جائیــں۔  کــی  حاصــل  ســے  داری 

ــہ  ــود ی ــے باوج ــوری ک ــی منظ ــراد داد ک اس ق

ضابطــہ کبھــی بھــی مکمــل طــور پــر الگــو نہیــں 

ہــو ســکا اور میڈیــا نــے بــا روک ٹــوک صحافیانــہ 

غیــر اخاقــی اقــدار جــاری رکھیــں ۔ 1993ء میــں 

ــار کونســل پاکســتان ‘‘ نــے ایــک  ــران ِ اخب ’’مدی

ضابطــہ اخــاق مرتــب کیــا لیکــن اس میــں بھــی 

صنفــی مســائل پــر بــات نہیــں کــی گئــی۔ 

نئــے ہزارئیــے کــے آغــاز ســے پہلــے عکــس 

نــے اِس اشــد رضوری صنفــی حساســیت پــر 

مبنــی ضابطــہ ِ اخــاق تشــکیل دینــے کا اقــدام 

کیا۔پہلــے اســے  پرنــٹ میڈیــا کــے لیــے تشــکیل 

دیــا گیــا اور قومــی کمیشــن برائــے وقــارِ  نســواں 

کــے اشــراک ســے باہمــی تعــاون کــی بنیــاد 

ــا۔    ــا گی ــے تیارکی پراس

بعــد ازاں ،اس ضابطــہ ِ اخــاق کــو موجــودہ 

تناظــر میــں متــا م طــرز کــے میڈیــا )الیکٹرانــک 

اور پرنــٹ( کــی رضوریــا ت کــو مــِد نظــر رکھتــے 

ــے قومــی ســطح کــی جامــع مشــاورت کــے  ہوئ

بعــد ترمیــم و اضافــہ کــے ســاتھ دوبــارہ تشــکیل 

دیــا گیــا۔ 

ــن(  ــرد و خواتی ــاف )م ــوں اصن ــے دون ــس ن عک

ــا  ــدوں ، میڈی ــا کــے منائن ــوں ، میڈی ســے صحافی

ــا مینیجــرز کــے ســاتھ  ــن، میڈی تنظیمــوں ، یونی

ــس  ــی ای ــوں )س ــائٹی تنظیم ــول سوس ــاتھ س س

جــی  )ایــن  تنظیمــوں  رسکاری  غیــر  (اور  اوز 

 ، ِ نســواں کــے کارکنــوں، وکاء  اوز(، حقــوق 

افــراد  متعلقــہ  دورسے  اور  افــرسان  پولیــس 

کــی شــمولیت کــو یقینــی بنایــا۔ ) یــہ بــات 

قابــل ِ ذکــر ہــے کــہ دنیــا میــں ابھــی تــک رصف 

ــے  ــو اپن ــو ک ــی پہل ــی صنف ــے ہ ــک ن ــد مامل چن

صحافیانــہ ضابطــہ اخــاق کا حصــہ بنایــا ہــے( ۔  

ضابطــہ اخــاق کــے مســودے پــر )پرنــٹ میڈیــا 

کــے لیــے( 2000ء کــے آغــاز میــں کام رشوع ہــوا 

ــوں  ــائٹی تنظیم ــول سوس ــا، س ــں میڈی ــس می ج

ــور  ــے بھرپ ــان ن ــے کارکن ــوق ک ــانی حق اورانس

ــی  ــے جنوب ــاً اس ــں۔ نتیجت ــم کی ــات فراہ معلوم

ــا اور  ــا گی ــو بھیج ــن ک ــد ماہری ــے چن ــیاء ک ایش

باالٓخــر رضاکارانــہ طــور پــر 2003ء میــں اختیــار 

ــا۔   ــا گی کــر لی
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بتدریــج ، وقــت کــے بدلتــے تقاضــوں اور میڈیــا 

کــی نئــی رضوریــات کــو مــد نظــر رکھتــے ہوئــے 

ہــم نــے اس ضابطــہ اخــاق پــر نظــرِ  ثانــی کرنے 

اور ترمیــم و اضافــہ کــی رضورت محســوس کــی 

ــک  ــٹ اور لیکٹران ــں پرن ــے می ــہ اس منصوب تاک

ــر ِ  ــے۔ نظ ــا جائ ــامل کی ــو ش ــوں ک ــا دون میڈی

ــے  ــے لی ــا ک ــک میڈی ــی کــی رضورت الیکٹران ثان

زیــادہ مناســب تھــی کیونکــہ نجــی ٹــی وی 

چینلــوں کــے ریٹنــگ کــے مقابلــوں ، ہفتــہ بھــر، 

ــے خــربوں کــی دوڑ اور خصوصــاً   ــس گھنٹ چوبی

بریکنــگ نیــوز کــے چکــروں میــں عمومــاً صنفــی 

تشــدد )جــی بــی وی / وی اے ڈبلیــو جی(کــے 

متاثریــن کــی شــناخت، تصاویــر ، روزمــرہ زندگــی 

کــے پہلــؤوں، ذاتــی اور خانــدان کــی تفصیــات 

ــداز  ــک ان ــو بھیان ــات ک ــر رضوری معلوم اور غی

میــں خطرنــاک حــد تــک بــا اجــازت پیــش کیــا 

جانــے لــگا۔ 

یــہ ضابطــہ اخــاق تشــکیل دیتــے ہوئــے صنفــی 

پــر خواتیــن  اور میڈیــا  پــر تشــدد  بنیــادوں 

ــر  ــات پ ــے معام ــی ک ــر کش ــی تصوی ــی منف ک

ــے اس رضورت  ــس ن ــاوہ عک ــے ع ــے ک کام کرن

ــا ســے  ــا کــہ خــود میڈی ــو بھــی محســوس کی ک

منســلک خواتیــن کــے مســائل پــر بھــی غورکرنــا 

ــٹ  ــتانی پرن ــو پاکس ــام پہل ــہ مت ــے۔ ی رضوری ہ

میڈیــا کــے لیــے ترتیــب دیئــے گئــے پہلــے 

ضابطــہ اخــاق میــں جامــع طــور پــر بیــان کیــے 

ــے۔ ــے تھ گئ

 ترمیــم شــدہ ضابطــہ اخــاق کا مقصــد صنفــی 

ــں ان  ــے معامــات می ــن ک حساســیت اور خواتی

ــن  ــی یقی ــور ک ســے مســاوی ســلوک جیســے ام

دہانــی کرانــا تھــا کــہ دورسے پہلــؤوں کــے 

ســاتھ ســاتھ ان ہدایــات اور نظــم و ضبــط کــے 

پیامنــوں کــو بھــی شــامل ِ عمــل کیــا جائــے 

جــو لوگــوں کــی ذاتــی زندگــی میــں مداخلــت ، 

عورتــوں اور لڑکیــوں پــر تشــدد )وی اے ڈبلیــو 

جــی( اور صنفــی تشــدد )جــی بــی وی(کــے 

ــز رپورٹنــگ کــو روک  واقعــات کــی سنســنی خی

ســکیں اور خصوصــاً الیکٹرانــک میڈیاپــر صنفــی 

ــل اور  ــی تذلی ــوں ک ــے وال ــچ جان ــں ب تشــدد می

کھلــے عــام تصویــر کشــی کــو روکنــے کــے 

لیــے ضابطــہ اخــاق کــو ســختی ســے نافــذ کیــا 

ــکے۔  جاس
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میڈیــا میــں عکــس کــے تیــار کــردہ صنفــی 

حساســیت پــر مبنــی ضابطــہ ِ اخــالق کا اطــالق

ــے  ــے گئ ــا ممــربان کــی مــدد ســے کی ــم میڈی اہ

ــق  ــے مطاب ــہ رسوے ک ــک حالی ــے ای ــس ک عک

ابھــی بھــی عکــس کــے ضابطــہ اخــاق کا شــعور 

بہــت کــم لوگــوں کــو ہــے ۔ عمومــاً اکــر میڈیــا 

ــوں  ــی وی چینل ــو اور ٹ ــٹ ، ریڈی ــروں ، پرن گھ

کــے اپنــے ضابطــہ اخــاق ہیــں جــن میــں 

ــث  ــے باع ــے ک ــہ ہون ــف ن ــح تعری ــی واض کوئ

ِ قبــول  ایــک چینــل کــے لیــے کوئــی قابــل 

بــات دورسے چینــل کــی نظــر میــں بــے ہــودہ 

ہوســکتی ہے۔پمــرا کــے کچــھ قواعــد و ضوابــط 

توموجــود ہیــں لیکــن کــس حــد تــک ان کا 

ــا  ــی لگای ــدازہ ہ ــے اس کا رصف ان ــا ہ اطــاق ہوت

ــے۔ جــا ســکتا ہ

ــا اور  ــے میڈی ــار کا ضابطــہ اخــاق برائ ڈان اخب

ہدایــات برائــے سوشــل میڈیــا موجــود ہیــں جــو 

عمومــی طــور پــر میڈیــا کوریــج کــے دوران 

ــم  شائســتگی ، معروضیــت اور دیانــت داری قای

رکھنــے جیســے مختلــف پہلــؤوں کا احاطــہ 

کرتــے ہیــں۔ان ضابطــے میــں جــو دو نــکات 

مــدِ  نظــر رکھــے جاتــے ہیــں۔ ان میــں ایــک یــہ 

کــہ کســی کــی ذاتــی زندگــی میــں مداخلــت نــہ 

کــی جائــے، کســی کــو تکلیــف ،رنــج یــا دکــھ نــہ 

ــے  ــی ہوت ــہ صحاف ــہ واران ــے ، پیش ــا جائ پہنچای

ــازی  ــر امتی ــاد پ ــی بنی ــے صنف ــی س ــے کس ہوئ

ــی  ــردار ک ــی ک ــے۔ صنف ــا جائ ــہ رکھ ــلوک ن س

دقیانوســیت پــر حساســیت کا مظاہــرہ کرتــے 

ــے اور  ــا جائ ــے بچ ــوچ س ــتحصالی س ــے اس ہوئ

کســی موضــوع پــر لکھتــے ہوئــے دونــوں اصناف 

کــی طــرف دانشــورانہ اور جذباتــی تــوازن قایــم 

ــی  ــی کوئ ــی ک ــے ہودگ ــہ ب ــے۔ اگرچ ــا جائ رکھ

ــارات   ــن اخب ــے لیک ــں ہ ــف نہی ــوص تعری مخص

ــی  ــے عامل ــت ک ــہ صحاف ــہ داران ــی اور ذم اخاق

ــے  ــار کرت ــر انحص ــول پ ــہ معم ــر مروج ــور پ ط

ــں۔  ہی

ریڈیــو ایــف ایــم 100 کا اپنــا ضابطــہ اخــاق ہــے 

ــہ نوعیــت کــے گانــے اور پیغامــات  کــہ جارحان

نــرش نــہ کئــے جائیــں اورغیــر اخاقــی زبــان کــی 

ــے  ــوں ک ــے۔ دورسے چینل ــہ دی جائ ــازت ن اج

ــں  ــے موجودہی ــدہ ضابط ــر ش ــر تحری ــے غی اپن

کــہ کوئــی ایســا مــواد نــرش نــہ کیــا جائــے جــو 

انســانی وقــار اور صنفــی مســاوات کــی خــاف 

ــات  ــامجی جذب ــی اور س ــرے اور مذہب ورزی ک

کــو شــہ دے۔

جہــاں تــک عکــس کــے میڈیــا کــے لیــے تشــکیل 

دیئــے صنفــی حساســیت پــر مبنــی ضابطــہ 

اخــاق کا ســوال ہــے ســوائے ایــک یــا دو جگہوں 

ــے اس  ــات کــے عــاوہ اکــر ن ســے مثبــت جواب

ضابطــے ســے بــے خــربی کا اظہــار کیا۔لیکــن اس 

کــے ســاتھ انہــوں نــے اس خواہــش کا بھــی اظہار 

کیــا کــہ عکــس کــو اپنــا ضابطــہ اخــاق متعــارف 

ــراد،  ــا کــے پیشــہ ور اف ــے میڈی ــے کــے لی کروان

رپورٹــرز ، مدیــران، اور پیمراکــے عہدیــداران کــے 

لئــے ورکشــاپس کا انعقــاد کرنــا چاہئــے اورمیڈیــا 

ــے  ــے لی ــات ک ــی معلوم ــراد ک ــلک اف ــے منس س

تحریــری مــواد بھــی تقســیم کرنــا چاہئــے۔ بہــت 

ســے لوگــوں نــے یــہ رائــے بھــی دی کــہ عکــس 

کــو ان ورکشــاپس کــے انعقــاد کــے بعــد میڈیــا 

ــا  ــں رہن گھــروں کــے ســاتھ مسلســل رابطــے می

چاہئــے تاکــہ قابــل ِ قبــول ســامجی رویــوں 

کــی دانشــورانہ اوراچھــے اخاقــی معیــارات پــر 

درســت پیــش کــش کــو فــروغ دیــا جاســکے ۔

صنفــی  کــو  صحافیــوں  اور  گھــروں  میڈیــا 

حساســیت کــے ضابطــہ اخــاق پــر قائــم رکھنــے 

کــے لیــے ایــک رضوری عنــر ایــک ایســے پلیٹ 

فــارم کــی تشــکیل ہــے جہــاں میڈیــا مــواد کــے 
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حوالــے ســے عــوام کــی شــکایات کــو نرشکیــا جــا 

ســکے۔ اس ســے عــوام اور ســامجی حامیتــی 

گروہــوں وغیــرہ کــی آراء میڈیــا پروڈیــورسز تــک 

بــراہ راســت پہنچائــی جاســکتی ہیںکــہ وہ جــان 

ــا چــل  ــں کی ــن می ــہ ســامعین کــے ذہ ســکیں ک

رہــا ہــے۔

رضاکارانــہ  کــہ  ہــے  اورامیــد  یقیــن  ہمیــں 

قــراردادوں کــے ذریعــے یــہ الزم ہــو جائــے 

گا کــہ نجــی اور رسکاری میڈیــا ادارے، ٹریــڈ 

ــائٹیاں  ــلز، سوس ــنز، کونس ــی ایش ــن، ایسوس یونی

اور اتھارٹیــاں ان ضابطــوں کــو اپنــا لیــں۔

پاکستانی خواتین کا میڈیا شکایت سیل

میڈیــا پــر پیــش کیــے جانــے والــے مــواد کا 

ــیت  ــی حساس ــں صنف ــے اور اس می ــہ کرن تجزی

ــو  ــلے ک ــے مس ــہ داری ک ــر ذم ــارے غی ــے ب ک

ــے  ــے ہوئ ــی رضورت کا ادراک کرت ــے ک حــل کرن

عکــس نــے پاکســتانی خواتیــن کا میڈیــا شــکایت 

سیل)پی۔ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی( قائــم کرنــے کا 

ــی  ــو این۔س ــروری2014 ء ک ــا ۔ 13ف ــہ کی فیصل

ــی  ــے پ ــو کــے اشــراک ســے عکــس ن ایس۔ڈبلی

ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی کا اســام آبــاد میــں کامیاب 

آغــاز کیاجــس کــی تقریــب میــں میڈیــا ممــربان، 

ســول سوســائٹی کــی تنظیمــوں اور ماہریــن ِ 

تعلیــم نــے رشکــت کــی۔ جیســا کــہ پہلــے بیــان 

کیــا گیــا کــہ پــی ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی کــو مالــی 

وســائل کــم ہونــے کــی وجــہ ســے بنــد کــر دیــا 

ــار  ــٹ ف ــنل اینڈومن ــں نیش ــا۔ 2015ء می ــا تھ گی

ڈیموکریســی کــے اشــراک ســے ’خواتیــن کا 

ــں اس کا  ــکل می ــی ش ــیل‘ ک ــکایت س ــا ش میڈی

ــا۔ ــا گی ــاز کــر دی ــارہ آغ دوب

خواتین کا میڈیا شکایت سیل

ــیل‘‘  ــکایت س ــا ش ــن کا میڈی ــتانی خواتی ’’پاکس

کا  ’’خواتیــن  اب  )پی۔ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی( 

ــا شــکایت سیل‘‘)ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی(کے  میڈی

ــے  ــت س ــی حیثی ــک آزاد ادارے ک ــے ای ــام س ن

ــوز  ــک نی ــٹ اور الیکٹران ــو پرن ــے ج ــا ہ کام کرت

میڈیــا کــے خــاف عــوام کــی شــکایات ســنتاہے ۔ 

یــہ ســیل اس بــات کا بھــی ذمــہ دار ہــے کــہ وہ 

عکــس کــے صنفــی حساســیت پــر مبنــی ضابطــہ 

اخــاق کــے تحــت نیــوز میڈیــا کــو خــود عمــل 

ــی  ــے اخاق ــے لی ــوں ک ــو صحافی ــے ج ــں الئ می

ــا ہــے۔  ــات واضــح کرت ہدای

ہــر قــاری کا احتجــاج فــوری اور باعــزت 

ــہ ذمــہ  ــے۔ ی ــا چاہئ طریقــے ســے ســنا جان

ــدد گار  ــں م ــام می ــے قی ــت ک ــہ صحاف داران

ــوگا۔ ــت ہ ثاب
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ــاد  ــام آب ــو اس ــر 2015ء ک ــے 28اکتوب ــس ن عک

میــں میڈیــا اراکیــن اور مختلــف ســول سوســائٹی 

منائنــدوں  اور  کاروں  رابطــہ  کــے  تنظیمــوں 

ــاز  ــارہ آغ کــی موجودگــی میــں اس ســیل کا دوب

ســیل  شــکایت  میڈیــا  اس  کــے  کیا۔خواتیــن 

کا باقاعــدہ تنظیمــی ڈھانچــہ اورطریقــہ کار 

ہــے۔ اس کا مشــاورتی بــورڈ ســول سوســائٹی 

اور میڈیاکــے اراکیــن پــر مشــتمل ہــے۔ یــہ 

ــاں وہ  ــے جہ ــا ہ ــورم مہیاکرت ــک ف ــو ای ــوام ک ع

ٹــی وی ، ریڈیــو یــا اخبــار میــں دیکھے،ســنے یــا 

پڑھــے کســی بھــی نوعیــت کــے غیــر مہــذب اور 

ــکتے  ــروا س ــکایت درج ک ــی ش ــاز ک ــی امتی صنف

ہیــں۔ یــہ شــکایات ای میــل، فــون، واٹــس ایــپ 

اور سوشــل میڈیــا کــے ذریعــے درج کروائــی جــا 

ــں۔  ســکتی ہی

تیــار  ریــکارڈ  کا  کیــس  ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی 
کرتــا ہــے اور متعلقــہ کاغــذات اکٹھــے کرتــا 
ہــے۔ میڈیــا کــے ســینرئ پیشــہ ورصحافیــوں کــی 
آراء اور مشــوروں کــی  روشــنی میــں ترتیــب 
دیئــے گئــے طریقــہ کار کــے ذریعــے ڈبلیــو 
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ــہ داری  ــر ذم ــکایات کوغی ــی ان ش ــی س ــم س ای
ــورسز  ــہ پروڈی ــے متعلق ــا ک ــب میڈی ــے مرتک ک
یــہ  عــاوہ  کــے  اس  اور  ہــے  بھیجتــا  کــو 
شــکایات پاکســتان براڈکاسٹرزایسوســی ایشــن 
ایڈورٹائزرایسوســی  پاکســتان  )پی۔بــی۔اے(، 

ایشــن )پــی۔اے۔اے(، پیمرا،پریــس کونســل آف 
پاکســتان )پی۔ســی۔پی(، آل پاکســتان نیــوز پیپــر 
سوســائٹی )اے۔پی۔این۔ایــس(، کونســل برائــے 
ــارات ِپاکســتان )ســی۔پی۔این۔ای(  ــراِن اخب مدی
ــا ہــے۔  ــج دیت ــا کــی تنظیمــوں کــو بھی اور میڈی
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2015ء میــں عکــس نــے نیشــنل اینڈومنــٹ فــار 

ڈیموکریســی کــے اشــراک ســے میڈیــا میــں 

صنفــی حساســیت کــے فقــدان کــے تــدارک 

کــے لئــے ایــک پراجیکــٹ ــ’’میڈیــا میــں صنفــی 

مســاوات کا آغــاز ۔ پاکســتانی میڈیــا میــں صنفی 

ــہ  ــو رضاکاران حساســیت کــے ضابطــہ اخــاق ک

طــور پــر اپناتــے ہوئــے حساســیت کــو بڑھانــا ‘‘ 

رشوع کیــا۔ عکــس کا مقصــد میڈیــا میــں خــود 

احتســابی اور صنفــی حساســیت کــے حامــل 

ــے  ــے لی ــا۔ اس کام ک ــا تھ ــروغ دین ــو ف ــواد ک م

صحافیــوں ، طلبــاء اور میڈیــا تنظیمــوں کــو 

تربیتــی کیمپــوں، ســامعین کلبــوں اور گــول میــز 

ــہ  ــا گیاتاک ــروف کی ــے م ــے ذریع ــروں ک مذاک

ــں صنفــی حساســیت کــے ضابطــہ ِا خــاق  انہی

ــا  ــں ســمجھایا ج ــارے می ــے ب ــتعامل ک ــے اس ک

ــکے۔  س

عکــس نــے اس شــکایت ســیل کــے ذریعــے عــوام 

ــامل  ــی ش ــو بھ ــداد ک ــڑی تع ــک ب ــے ای ــں س می

کیــا تاکــہ : 

میڈیــا کــے انــدر صنفــی حوالــوں ســے  ٭ 

کیــا  مضبــوط  کــو  اخاقیــات  میڈیــا 

ــی  ــر مبن ــیت پ ــی حساس ــکے اورصنف جاس

مــواد کــو فــروغ دیــا جائــے

ــہ  ــا ک ــدا کرن ــت پی ــں صاحی ــامعین می س ٭ 

وہ خواتیــن کــے شــکایت ســیل کــو فعــال 

ــا  ــے میڈی ــے ہوئ ــر ت ــر اســتعامل ک طــور پ

ــکیں۔ ــر س ــچ ک ــود جان ــی خ ــواد ک م

پــر  بنیــادی رسگرمیــوں  پراجیکــٹ کئــی  یــہ 

ــان  ــں رسرسی بی ــل می ــں ذی ــا جنہی ــتمل تھ مش

ــے: ــا ہ ــا گی کی

میڈیا مانیٹرنگ اور مواد کا تجزیہ

عکــس کــی معمــول کــی مانیٹرنــگ کــے عــاوہ 

ایــک مخصــوص ہفتــہ “میڈیــا مانیٹرنــگ اور 

ــا  ــا گی ــص کی ــے مخت ــے لی ــہ” ک ــواد کا تجزی م

جــس میــں گــول میــز کانفرنــس کــے دوران 

پرنــٹ اور الیکٹرانــک میڈیــا کــے مــواد کــی 

مانیٹرنــگ اور تجزیــہ کیــا گیــا تاکــہ میڈیــا 

ــہ  ــہ تجزی ــاتھ ی ــے س ــوت ک ــو ثب ــوز ک ایگزیکٹ

ــکے۔  ــا س ــا ج ــش کی پی

 میڈیامانیٹرنــگ کــے دوران انگریــزی، اردو اور 

عاقائــی زبانــوں کــے پرنــٹ ، براڈکاســٹ اور 

آن الئــن میڈیــا ســے منونــے شــامل کیــے گئــے۔ 

عکــس کــی تحقیقاتــی ٹیــم نــے صنفــی عدســے 

)Gender lens(کــے ذریعــے 25ســے 31مئــی 

2015ء کــے درمیــان میڈیــا مــواد کــی مانیٹرنــگ 

کــی۔ 

کل 9اخبــارات )4اردو ،5انگریــزی( ، 3ٹــی وی 

چینلز)نیــوز( ، 2 ریڈیــو چینلــز، 4 ٹــی وی چینلــز 

ــی  ــواد  ک ــے م ــا ک ــل میڈی ــی(اور سوش )تفریح

ــی۔ ــی گئ ــگ ک مانیٹرن

ــح  ــا )خــربوں، تفری کل مــا کــر الیکٹرانــک میڈی

ــہ  ــے روزان ــوں )29گھنٹ ــے 230گھنٹ اور ریڈیو(ک

( کــی مانیٹرنــگ کــی گئــی ۔ 3 نیــوز چینلــز کــے 

ــز کــے  ــو چینل ــاک شــوز اور خــربوں اور 2ریڈی ٹ

میگزیــن شــوز کــی مانیٹرنــگ کــی گئــی۔ 

میڈیا میںصنفی مساوات کا آغاز۔ پراجیکٹ جو اثر انداز ہو
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ــی  ــامعین ک ــر س ــواد پ ــے م ــا ک رسوے۔ میڈی

ــے رائ

ــواز  ــران ج ــکان اور مدی ــا مال ــات میڈی ــر اوق اک

اور  خیــزی  سنســنی  کــہ  ہیــں  کرتــے  پیــش 

عورتــوں کــو بطــور ایــک شــے پیــش کرنــے ســے 

ــا  ــہ ہوت ــں اضاف ــاعت می ــہ اش ــگ اور حلق ریٹن

ــواد کا  ــے م ــرح ک ــی ط ــوام اس ــاید ع ــے اور ش ہ

ــں۔  ــے ہی ــہ کرت مطالب

اس دعــوے کــو ثابــت کرنــے کــے لیــے عکــس 

نــے ایــک ســوال نامــہ تیــار کیــا اور ملــک بھــر 

کــے عــوام ســے بطــور ســامعین میڈیــا پــر 

ــک رسوے  ــر ای ــی پ ــر کش ــی تصوی ــوں ک عورت

کروایــا۔ یــہ رسگرمــی میڈیــا ایگزیکٹــوز کــے 

ــد  ــے منعق ــس ســے پہل ــز کانفرن ــول می ســاتھ گ

کروائــی گئــی تھــی تاکــہ انہیــں حقائــق پــر 

ــے  ــے موادک ــا ک ــی میڈی ــوز اور تفریح ــی نی مبن

بــارے میــں عــوام کانقطــہ نظــر پیــش کیــا 

ــک  ــد ت ــس ح ــے ک ــوام اس س ــہ ع ــکے ک جاس

ــں۔  ــن ہی مطم

300 سے زیادہ جواب دہندگان  )319(  ٭ 

برابــر  کا  مــردوں  اور  خواتیــن  تقریبــاً  ٭ 

ســب تنا

ــے  ــر ک ــی عم ــال ک ــر 20-30  س ــادہ ت زی ٭ 

افــراد

ــرب پختونخــوا اور ســندھ کــے  پنجــاب، خی ٭ 

ــڈی،  ــی اور راولپن ــر کراچ ــادہ ت ــراد )زی اف

ــے( ــاد س ــام آب اس

جــواب دہنــدہ گان میںســےزیادہ تــر لــوگ  ٭ 

ــراد ــواہ دار اف ــا تنخ ــے ی ــہ تھ طلب

57 % افــراد کــی ترجیــح تفریحــی نوعیــت  ٭ 

ــے  ــراد ن ــہ 38 % اف ــب ک ــا ج ــواد تھ کا م

کہــا کــہ وہ خــربوں کــے لیــے میڈیــا ســے 

ــں ــے ہی ــوع کرت رج

خواتیــن جــواب دہنــدگان میــں ســے زیــادہ  ٭ 

تــر تفریحــی نوعیــت کا مــواد دیکھتــی 

ہیــں جــب کــہ مــرد جــواب دہنــدگا ن 

مــواد  پــر مشــتمل  تــر خــربوں  زیــادہ 

دیکھتــے ہیــں
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معلومــات، تربیــت اور ابــالغ )آئی۔ای۔ســی( کا 

مــواد

ــار کــردہ مــواد  آئی۔ای۔ســی کــے ابھــی تــک تی

میــں دو پوســٹرز اور ایــک ڈیجیٹــل ســٹوری کــے 

ــپاں  ــل ِ چس ــے قاب ــائز ک ــڑے س ــک ب ــاوہ ای ع

صنفــی  کا  عکــس  میــں  شــکل  کــی  اشــتہار 

میڈیــا  برائــے  اخــاق  ضابطــہ  کا  حساســیت 

شــامل ہیــں جســے میڈیــا گھــروں کــے مشــاورتی 

ڈیســکوں کــے ســامنے چســپاں کیــا جاســکتا 

ہــے۔ اس تائیــد و حامیــت اور شــعور اجاگــر 

ــی  ــے کئ ــس ن ــے عک ــے لی ــم ک ــی مہ ــے ک کرن

طــرح کــے پوســٹرز اور اشــتہار مرتــب کیــے ہیــں 

ــزی  ــی خی ــیت اور سنس ــی حساس ــں صنف جنہی

ــا  ــں ورکشــاپوں کــے دوران میڈی ــارے می کــے ب

ــا جــا ســکتا  ــں تقســیم کی ــا می ــدوں اورطلب منائن

ــے۔  ہ
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میڈیا ایگزیکٹو زکے ساتھ گول میز مالقات

ــس کا  ــز کانفرن ــول می ــک روزہ گ ــے ای ــس ن عک

ــا تنظیمــوں ،  ــا جــس کا مقصــد میڈی ــاد کی انعق

ــی  ــوں اور تعلیم ــہ ور صحافی ــو ز، پیش ایگزیکٹ

ــہ  ــے ضابط ــیت ک ــی حساس ــں صنف ــن می ماہری

تھــا۔  کرنــا  پرچــار  کا  میڈیــا  برائــے  اخــاق 

اس کانفرنــس میــں 30 ســے زیــادہ مہامنــوں 

کــے  میڈیــا  میــں    جــن  کــی  نــے رشکــت 

عــاوہ  کــے  مینجمنــٹ  مالکان،ایگزیکٹــوزاور 

اشــتہاری  منائنــدے،  کــے  میڈیــا  تفریحــی 

ــے  ــوں ک ــائٹی تنظیم ــول سوس ــیاںاور س ایجنس

اراکیــن شــامل تھــے۔

عکــس نــے انہیــں اپنــے میڈیــا مــواد میــں 

صنفــی حساســیت کا ضابطــہ اخــاق اپنانــے کــی 

ــی  ــی گئ ــر ک ــہ بھ ــے ہفت ــس ن ــب دی۔عک ترغی

ــتمل  ــر مش ــی آراء پ ــگ اور عوام ــا مانیٹرن میڈی

ــے۔ ــش کی ــی پی ــج بھ ــے نتائ رسوے ک
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مشــورے  والــے  ملنــے  میــں  کانفرنــس  اس 

ــہ  ــں۔ ی ــی ہی ــی گئ ــش ک ــں پی ــل می اور آراء ذی

ســمجھنا اشــد رضوری ہــے کــہ میڈیــا مــواد میــں 

ــے۔  ــئلہ ہ ــی مس ــک عامل ــب ای ــی تعص صنف

پاکســتانی میڈیــا  پچھلــی دہائــی میــں  ٭ 

کــی پالیســیوں اور مــواد میــں بہــت ســی 

ــی  ــا ہوئ ــاں رومن ــی تبدیلی ــت اور منف مثب

ــں ہی

ایــک میڈیــا شــکایت ســیل نہایــت رضوری  ٭ 

ــکے ــا س ــکایات پہنچ ــت ش ــو بروق ــا، ج تھ

ــن کــے  ــا صارفی ــر میڈی ــا تنظیمــوں پ میڈی ٭ 

تھــا بہــت رضور ی  قیــام  کا  گــروپ  پریــرش 

میڈیــا مــواد) خربیں اور تفریــح ( مجموعی  ٭ 

ــے ۔  ــا ہ ــع ہوت ــے تاب ــگ ک ــر ریٹن ــور پ ط

ــٹ  ــو مینجمن ــوں ک ــوں اور لکھاری صحافی

کــے اعلــٰی عہــدوں ســے ہدایــات آتــی ہیــں 

ــکاال  ــا ن ــے اور کی ــا جائ ــا شــامل کی کــہ کی

ــے جائ

پاکســتان میںریٹنــگ کا نظــام ملــک بھــر  ٭ 

کــے ســامعین کــی ترجامنــی نہیــں کرتــا ۔ 

ــے۔ ــو رضوری ہ ــکیل ِ ن ــی تش ــٰذا اِس ک لہ

لیــے  کــے  النــے  تبدیلــی  میــں  میڈیــا  ٭ 

قوانیــن بنانــا اور ســختی ســے اُن کا اطــاق 

ہــے۔ رضوری 

میڈیــا مالــکان اور مدیــران کــو ضابطــہ  ٭ 

اخــاق برائــے میڈیــا الگــو کرنــے میــں 

ہونــا چاہئــے  شــامل 

ــٹ  ــاز‘‘ پراجیک ــے آغ ــاوات ک ــی مس ’’صنف ٭ 

کــے ســاتھ مسلســل میڈیــا مانیٹرنــگ، 

متبــادل  مبنــی  پــر  حساســیت  صنفــی 

ــا  ــٹ میڈی ــاً پرن ــی لغت)خصوص ــاظ ک الف

ــے  ــیاں چان ــی پالیس ــے( اور ادارت ــے لی ک

صنفــی  ہــاں  کــے  صحافیــوں  والــے 

حساســیت کــے ادراک کــی رسگرمیــاں بھــی 

شــامل کــی جانــی چاہئیــں۔

میڈیــا گھــروں کــو نیــوز رومــز اور فیصلــہ  ٭ 

ســازی میــں خواتیــن کــو بھــی شــامل کرنــا 

ــے۔ چاہی

٭  تبدیلــی کــے لیــے کمیونٹــی ریڈیــو چینلــز 

قائــم کرنــے کــی اشــد رضورت ہــے کیــوں 

کــہ ان کــی پہنــچ ســام جــی جــڑوں تــک 

ــے۔  ــی ہ ممکــن ہوت

ــا  ــے میڈی ــرف س ــی ط ــن ک ــا صارفی میڈی ٭ 

مــواد کــی نگرانــی کرنــے کــے لیــے موبائــل 

ــا۔ ــر کرن ــعور اجاگ ــتعامل کا ش ــے اس ــون ک ف

ــگ  ــو ریٹن ــتعامل ج ــا کا اس ــل میڈی سوش ٭ 

کــے چکــروں ســے بــاال تــر ہــے جــس 

میــں خواتیــن اور ان کــے نقطــہ نظــر کــی 

زیــادہ ســے زیــادہ شــمولیت ممکــن ہــے۔

میڈیــا کــے اعلــٰی عہــدوں پــر خواتیــن کــی  ٭ 

ــے  ــے ک ــی بنان ــو یقین ــمولیت ک ــادہ ش زی

اقدامــات اور پیمــرا جیســے ریگولیٹــری 

ــن کــی  اداروں کــے مــروک ہوچکــے قوانی

ــو ــکیل ِن ــر تش ــوں پ ــے تقاض نئ
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تربیــت کاروںاور رابطــہ کاروں کــی ایــک روزہ 

تربیــت

ــاتھ  ــے س ــوں ک ــہ ور صحافی ــے 10پیش ــس ن عک

ــد  ــاپ منعق ــک ورکش ــر ای ــیت پ ــی حساس صنف

کــی جــس میــں ہــر صوبــے ســے دو صحافیــوں 

کــو مدعــو کیــا گیــا اور دو صحافیــوں کــو گلگــت  

بلتســتان ســے دعــوت دی گئــی۔ ایــک دن کــی 

اس تربیتــی رسگرمــی میــں رشکا ء کــو صنــف 

ــی   ــی ، صنف ــی گئ ــت ک ــی وضاح ــور ک ــے تص ک

طــور پــر ذمــہ دارمیڈیــا کــی اہمیــت اور عکــس 

کــے صنفــی حساســیت کــے ضابطــہ اخــاق 

ــوں  ــی رسگرمی ــت س ــا۔ بہ ــا گی ــارف کروای کا تع

کــی  بــات  اس  ذریعــے  کــے  پریزنٹیشــنز  اور 

صنفــی  رشکاء  کــہ  گئــی  کــی  دہانــی  یقیــن 

عدســے)Gender Lens( کــے ذریعــے میڈیــا 

مــواد کا خــود تجزیــہ کــر ســکیں اور عکــس کــے 

ضابطــہ اخــاق کــو اپنــا ســکیں۔ پہلــے ســے کــی 

ــے  ــواد ک ــا م ــو ں اور میڈی ــی رسوے رسگرمی گئ

تجزیــوں کــے ذریعــے عوامــی آراء کــی روشــنی 

ــودہ  ــے موج ــا ک ــتانی میڈی ــں رشکاء کوپاکس می

ــا۔  ــا گی ــٹ کی ــے اپ ڈی ــات س رجحان

ســے  حیثیــت  کــی  کار  رابطــہ  جــو  رشکاء 

ورکشــاپ میــں آئــے اپنــے متعلقــہ عاقــوں میــں 

ــت کار  ــور تربی ــے بط ــوں ن ــر انہ ــا ک ــس ج واپ

صحافیــوں اور میڈیــا طلبــاء کــے ســاتھ تربیتــی 

ــے۔ ــن کئ سیش

کــی  ذریعــے صحافیــوں  کــے  کاروں  رابطــہ 

تربیــت

ہــر صوبــے ســے ان تربیــت یافتــہ 10 صحافیــوں 

ــں جــا کــر  ــوں می ــے مقامــی پریــس کلب ــے اپن ن

کــم از کــم 25 مزیــد صحافیــوں کــو تربیــت دی۔ 

رشکاء میــں پرنــٹ اور الیکٹرانــک میڈیــا کــے 

ــتہاری  ــی اور اش ــاوہ تفریح ــے ع ــوں ک صحافی

ــی۔  ــت ک ــی رشک ــے بھ ــوں ن ــے صحافی ــا ک میڈی

صحافیــوں کــی تربیــت کا مقصــد انہیــں صنفــی 

حساســیت پــر مبنــی مــواد تشــکیل دینــے ، او ر 

ــہ  ــی مــواد کا تجزی ــر مبن ــے حســی پ ــں ب اُن می

کرنــے اور غیــر ذمــہ داری ســے تیــار کیــے 

ــو  ــرات ک ــی اث ــی معارشت ــے منف ــواد ک ــے م گئ

ــں  ــا تھا۔انہی ــدا کرن ســمجھنے کــی صاحیــت پی

ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی اور اس کــے طریقــہ کار 

کــے بــارے میــں بتایــا گیــا اور اُن کــی حوصلــہ 

اخــاق  ضابطــہ  وہ  کــہ  گئــی  کــی  افزائــی 
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اپنائیــں۔ان تربیــت یافتــہ 10 صحافیــوں نــے 

دورسے صحافیــوں کــے لیــے مختلــف جگہــوں 

پــر کُل10 ورکشــاپیں منعقــد کیــں۔ بشــمول 

 2 میــں  صوبــے  ہــر  کــے  بلتســتان  گلگــت  

جگہیــں منتخــب کــی گئیــں۔ یــہ 10ورکشــاپیں 

ــی گئیــں۔ 191مــرد  کامیابــی ســے مکمــل کــر ل

اور 23 خواتیــن صحافیــوں ســمیت پــورے ملــک 

ســے پرنــٹ اور الیکٹرانــک میڈیــا ســے کُل 214 

ــی۔  ــت دی گئ ــو تربی ــوں ک صحافی

رابطہ کاروں کے ذریعے طلباء کی تربیت

ان10تربیت یافتہ رابطہ کاروں میںسے ہر ایک 

نے اپنے اپنے عاقوں کی یونیورسٹیوں میںمیڈیا 

کے طلباء کے لیے ورکشاپیں منعقد کیں۔ ان 

ورکشاپوں کا مقصد ان طلبا ء میں جو مستقبل 

قریب میںصحافت کا پیشہ اپنائیں گے ، صنفی 

حساسیت پیدا کرنا اور پاکستان میں صنفی طور 

پر ذمہ دارمیڈیا کی رضورت کا شعور اجاگر 

کرنا تھا ۔
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ــے  ــے لی ــے ک ــو بتان ــاء ک ــے طلب ــوں ن ان صحافی

کــہ کیســے صنفــی تناظــر میــں مــواد کا تجزیــہ 

ــا مــواد کــے  ــے، ان کــے ســاتھ میڈی ــا ہ ــا جات کی

تجزیــوں کــی رپورٹــوں پــر گفتگــو کــی۔ طلبــاء 

ــی  ــر مبن ــیت پ ــی حساس ــے صنف ــس ک ــو عک ک

ــی ســے  ــاق اور ڈبلیو۔ایم۔سی۔س ضابطــہ اخ

ــی  ــت عمل ــا۔ رس ِ دس ــا گی ــارف کروای ــی متع بھ

رسگرمیــوں کــے ذریعــے طلبــاء کــو غیــر ذمــہ دار 

مــواد کــی نشــان دہــی کرنــا اور صنفــی طــور پــر 

ــا ۔ ــا ســکھایا گی ــار کرن ــوازن مــواد تی مت

ملک بھر سے 10مختلف یونیورسٹیوں کے کُل 

234طلباء )142مرد اور 92 خواتین ( کو تربیت 

دی گئی۔

سامعین کے کلب

طلباء اور ساتھی صحافیوں کو تربیت دینے کے 

بعد صحافیوں کا تیرسا ٹارگٹ گروپ عوام بطور 

میڈیا صارف تھے۔ 
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اس سیشــن کا بنیــادی مقصــد انہیــں ڈبلیــو 

ایــم ســی ســی ســے متعــارف کروانــا اور اس 

ــی  ــر صحاف ــا۔ ہ ــا ســکھانا تھ ــتفادہ کرن ســے اس

نــے کمیونٹــی کــے مختلــف گروہــوں کــے افــراد 

کــے ســاتھ دو دو ماقاتیــں کیــں۔ چنــد گھنٹــوں 

پــر محیــط ا ِن ماقاتــوں ســے میڈیــا مــواد 

ــند  ــند / ناپس ــی پس ــوام ک ــں ع ــارے می ــے ب ک

ــے  ــواد ک ــاس م ــر حس ــر غی ــور پ ــی ط اور صنف

ــوا۔   ــدازہ ہ ــر ان ــرات کا بہ ــی اث معارشت

صوبــوں  چــاروں  ذریعــے  کــے  سیشــنوں  ان 

کــے دو دو اضــاع میــں کل 313 )147مــرد ، 

166خواتیــن ( کمیونٹــی ممــربان تــک پیغــام  

پہنچایــا گیــا۔

ان ممــربان میــں مــرد ، خواتیــن 

اورنوجــو انــوں ســمیت زندگــی 

کــے ہــر شــعبے ســے تعلــق 

شــامل  افــراد  والــے  رکھنــے 

تھــے ۔ ان میںگھریلــو خواتیــن، 

کــے  ســائٹی  ســول  طلبــائ، 

معالــج،  طبــی   ، منائنــدے 

ــاری  ــن اور کاروب تعلیمــی ماہری

افــراد وغیــرہ کــو شــامل کیــا 

ــا۔  گی

طلباء کے آپس میں سیشن

ــی  ــی تھ ــت دی گئ ــے تربی ــو پہل ــاء ک ــن طلب ج

ــر  ــا ۔ ہ ــا گی ــزد کی ــو نام ــد ک ــے چن ــں س ان می

طالــب علــم کــی ذمــہ داری تھــی کــہ وہ اپنــے 

ســاتھیوں میــں مزیــد 20  طلبــاء کــو صنفــی طور 

ــا مــواد کــی اہمیــت کا شــعور  پــر حســاس میڈی

ــے سیشــن کــرے ۔ ــے کــے لی دین

طلبــاء نــے صنفــی حساســیت کــے ضابطــہ 

اســتعامل  کا  ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی  اور  اخــاق 

ســکھانے کــے لیــے اپنــے ســاتھیوں میــں کتابچــے 

تقســیم کیــے ۔ اســام آبــاد ، کراچــی، حیــدر 

پشــاور  اور  مــردان  آبــاد، 

یونیورســٹیوں  پانــچ  کــی 

ــرد،  ــاء )49م ــں 107 طلب می

عکــس  کــو   ) 58خواتیــن 

حساســیت  صنفــی  کــے 

اور  اخــاق  ضابطــہ  کــے 

کــے  ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی 

بــارے میــں بتایــا گیــا۔ 
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شکایات کی تعداد شعبہ

135پرنٹ

30الیکٹرانک نیوز میڈیا

24 تفریحی میڈیا

۔ریڈیو

8اشتہارات

شکایات کی تعدادصنف

35مرد

94خاتون

8نام نہیں بتایا

60عکس کی ڈیلی مانیٹرنگ ٹیم
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شکایات کی تعدادعاقہ

56کراچی

37اسام آباد /راولپنڈی

60عکس ریرسچ)ڈیلی مانیٹرنگ(

4حیدر آباد

3کوہاٹ

2تربت

2گلگت

26پشاور

1مردان

3ملتان

3نام نہیں بتایا
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ضابطہ اخالق کی شقوں کی خالف ورزی پر موصول ہوئی شکایات

شکایات کی تعدادعکس کے صنفی حساسیت کے ضابطہ اخالق برائے میڈیا کی شقیں

39توہین آمیز/ غیر مہذب زبان

30دقیانوسی/روایتی تصویر کشی

61نجی معامات میں دخل اندازی

14 جنسی تجسیمیت )عورت کو بطور جنسی شے کے پیش کرنا(

40پیشہ ورانہ معیا رات

9تصویری عکاسی

3اسپورٹس صفحے پر صنفی تعصب

1دفاتر میں خواتین کو ہراساں کرنا )میڈیا گھروںمیں(
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شکایات کی تعدادٹی وی چینل کا نام 

3ہم ٹی وی

10اے آر وائی

5اے آر وائی نیوز

9سام ء ٹی وی

3ایکسپریس نیوز

1اب تک نیوز

1پی ٹی وی ہوم

 1دنیا نیوز

92HD3  نیوز چینل 

18چینل کا نام نہیں بتایا 

 الیکٹرانک میڈیاکے خالف شکایات )تفریح اور خربوں سے متعلق(
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پرنٹ میڈیا کے خالف شکایات

اُردو اور مقامیاخبارات

5روزنامہ دنیا36روزنامہ خربیں

6روزنامہ نئی بات16روزنامہ اوصاف

7روزنامہ ریاست4روزنامہ جناح

5روزنامہ قومی اخبار5روزنامہ پاکستان

6روزنامہ امت17روزنامہ جنگ

1روزنامہ جرات1روزنامہ انتخاب

1روزنامہ بشارت1روزنامہ ایگل

1روزنامہ ڈیلی نیا اخبار1روزنامہ انجام

4نام نہیں بتایا1روزنامہ عوامی دستک

انگریزی اخبارات

3دی نیشن3ایکسپریس ٹرائبون

1ڈیلی ٹامئز1ڈان

3دی نیوز1فرائیڈے ٹامئز

ٹی وی ڈراموں کے متعلق شکایات

شکایات کی تعدادٹی وی ڈرامے کا نام

2پاکیزہ

1سنگت

2عنابیہ

1بے قصور

1آبرو

1بے چاری

1الگا

1دل لگی
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رئیلٹی شوز

5جرم بولتا ہے 

2ہم لوگ

3شبیر تو دیکھے گا

1عوام کی آواز

3حقیقت

1واردات

1ایسا بھی ہوتا ہے

1کریمنل موسٹ وانٹڈ

1دیسی کُڑیاں

1ِبگ باس

1میری کہانی میری زبانی

درست / غلط شکایات

شکایات کی تعدادشکایات

197درست شکایات

67غلط شکایات9
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جتنا زیادہ کام کرو گے ، اتنا زیادہ سیکھو گے

جتنــا زیــادہ کام کــرو گــے ، اتنــا زیــادہ ســیکھو 

گــے

ان  رصف  طــرح  کــی  ہمیشــہ  عکــس، 

ــا جــو اِس کــے  ــں رہ رسگرمیوںتــک محــدود نہی

ــے۔  ــے تھ ــے گئ ــں بتائ ــے می ــی تجویزنام تحقیق

ــے  ــی ایس ــے کئ ــم ن ــامری ٹی ــے ہ ــی بجائ اس ک

کام بھــی کئــے جــو اِس تحقیقــی کام کــے دوران 

ســامنے آئــے۔ ان میــں ســامعین کا رسوے ، 

انتخابــات اور تجزیــہ کرنــا شــامل تھــے تاکــہ اس 

کــے نتائــج متــام ســٹیک ہولــڈرز کــو پیــش کیــے 

ــکیں۔  ــا س ج

تفریحی میڈیا

ــی  ــب کس ــا ج ــزر گی ــوں کا دور گ ــی وی ڈرام ٹ

ڈرامــے کــی نئــی قســط دیکھنــے کــے لیــے 

ــے  ــے تھ ــوٹ جات ــو ل ــروں ک ــوگ گھ ــو ل ــام ک ش

اور ســڑکیں سنســان ہــو جایــا کرتــی تھیــں۔ اس 

ــک  ــی وی ای ــی ٹ ــہ پ ــود ک ــے باوج ــت ک حقیق

ــوں  ــے ڈرام ــا ، اس ک ــل تھ ــی وی چین رسکاری ٹ

کا معیــار رشوع ســے بہــت اچھــا تھــا اور اس کا 

رجحــان ترقــی پســند ہونــے کــی وجــہ ســے عوام 

ــر  ــہ اگ ــا ک ــا تھ ــع ملت ــے کا موق ــہ دیکھن ــو ی ک

عورتــوں کــو زندگــی کــے ہــر شــعبہ میںبھرپــور 

منائندگــی دی جائــے اور انہیــں باعــزت طریقــے 

ســے رساہــا جائــے تــو معــارشہ زیــادہ متــوازن ہــو 

ــق  ــر ضیاالح ــی آم ــے۔ اس کا زوال فوج ــکتا ہ س

کــی تنــگ نظــر دقیانوســی پالیســیوں کــی وجــہ 

ســے رشوع ہــوا اور اس کــے شــواہد آج کل نــرش 

ــں  ــوں می ــے ڈرام ــت س ــے بہ ــے وال ــے جان کی

دیکھــے جــا ســکتے ہیــں جــو دیکھــے جانــے کے 

ــے  ــہ ہ ــات ی ــن ب ــں۔ بدتری ــں ہی ــل نہی بھــی قاب

ــے  ــو دقیانوســی طریق ــوں ک ــں عورت ــہ اس می ک

ســے یــا تــو کمــزور اور الچــار دکھایــا جــا تــا ہــے 

یــا پھرمیکیــا ولیائــی)Machiavellian( شــخصیت 

کــی حامــل جــو خانــدان میــں اپنــی طاقــت اور 

اثــر بڑھانــے کــے لیــے جھــوٹ بولتــی ہیــں، 

جــوڑ تــوڑ کرتــی ہیــں اور دھوکــے بــازی کرتــی 

ــت  ــو درس ــورت ک ــے ع ــھ ڈرام ــر کچ ــں۔ اگ ہی

ــل  ــہ دار، ســمجھ دار، قاب ــک ذم ــں، ای ــداز می ان

اور فیصلــے کرنــے کــی صاحیــت رکھنــے والــے 

ــو وہ  ــں ت ــے ہی ــش کرت ــور پرپی ــے ط ــان ک انس

ــے  ــی خواتیــن اپن ــں۔ رصف وہ ــم ہی ــت ک نہای

ســرسال اور شــوہر وں کــے ســامنے قابــل ِ قبــول 

ــی عــزت  ــر اپن ــہ طــور پ ــں جورضاکاران ــی ہی ہوت

ِ نفــس، وقــار اور ہــر جائــز خواہــش قربــان 

کردیــں۔ مذہــب یــا مذہبــی رســومات اور اقــدار 

کــی پابنــدی بھــی ایــک عــورت کــی قــدر متعیــن 

ــک عــورت جــو  ــٰذا ای ــں۔ لہ ــہ ہی ــے کا پیامن کرن

ــا رس ڈھانپتــی ہــے، اســے منــاز  دوپٹــے ســے اپن

پڑھتــے ہوئــے دکھایــا جائــے گا لیکــن ایســی 

ــں پہنتــی اور  ــہ نہی ــر وقــت دوپٹ عــورت جــو ہ

ــاں  ــامرے ہ ــے ہ ــے جس ــی ہ ــاس پہنت ــا لب ایس

مغربــی کہــا جاتــا ہــے ، کــو کبھــی منــاز پڑھتــے 

ہوئــے نہیــں دکھایــا جاتــا۔ اگرچــہ یــہ بــات نــہ 

ــہ جــو  ــے ک ــے لیکــن وا ضــح ہ ــی جائ ــی کہ بھ

ــی  ــںاور مذہب ــی ہی ــاس پہنت ــی لب ــں روایت عورتی

ــں ســمجھا  ــی اچھــی عورتی ــں ہ ــں انہی ــی ہی ہوت

ــا ہــے ۔ جات

لیکــن مــردوں کومعیــار کــی اس بھّٹــی میــں 

ســے نہیــں گــزارا جاتــا اس لیــے متــام معارشتــی 

ــے  ــوں اور ان ک ــہ داری عورت ــی ذم ــوں ک خرابی

لبــاس پــر عائــد کــر دی جاتــی ہــے۔ آج کل 

ــر  ــل غی ــاک اورمکم ــک خطرن ــی وی ڈراموںای ٹ

حقیقــی تاثــر یــہ پیــش کیــا جاتــا ہــے کــہ 

ــی  ــی شــادی ک ــی اپن ــں ہ مازمــت پیشــہ عورتی

ــہ دار  ــی ذم ــے ک ــے بگڑن ــوں ک ــی اور بچ ناکام
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ہوتــی ہیــں۔ چنــد ایــک ٹــی وی ڈرامــے حقیقــی 

تصویــر پیــش کرتــے ہیــں کــہ گھــر بســانے والــی 

مازمــت پیشــہ خواتیــن اپنــی آمدنــی ســے نــہ 

ــر  ــہ اک ــں بلک ــی ہی ــدد کرت ــی م رصف بچــوں ک

اپنــے شــوہر اور ســرسال کــی بھــی مــدد کرتــی 

ــا  ــن گن ــبت تی ــی نس ــردوں ک ــں م ــں۔ عورتی ہی

ذمــہ داری اٹھاتــی ہیــں؛ وہ گھــر ســنبھالتی 

ــں اور بچــوں  ــی ہی ــدن الت ہیں،مازمــت ســے آم

کــی پــرورش کرتــی ہیــں۔ ان ڈرامــوں میــں 

مازمــت پیشــہ عورتــوں کــو بــراہ راســت اچھــی 

یــا بــری بیویــاں اور مائیــں نــہ بھــی کہــا جائــے 

لیکــن ان کــی منائندگــی اس طــرح متعصــب اور 

ــہ وہ  ــے ک ــی ہ ــی جات ــں ک ــداز می ــی ان جذبات

عورتــوں کــے بــارے میــں ان دقیانوســی خیــاالت 

ــں۔  ــے ہی ــوط کرت ــد مضب ــو مزی ک

ســوچ میــں تبدیلــی ســے ســامجی روئیــے میــں 

تبدیلــی

رصف ســو ســال پیچھــے جائیــں تــو ہــم دیکھتــے 

ہیــں کــہ دنیــا کــے بیــش تــر حصــوں میــں 

کیســے بــڑی تبدیلــی آئــی ہــے۔ ترقــی یافتــہ دنیا 

میــں خواتیــن کــو ووٹ ڈالنــے کا حــق مانگنــے 

ــی  ــوچنا بھ ــا س ــا ؛ ایس ــں ڈاال گی ــوں می ــر جیل پ

ــورت‘  ــک ’ع ــہ ای ــا ک ــا تھ ــمجھا جات ــن س ناممک

ــہ  ــے ک ــق ہ ــہ ح ــا ی ــل ی ــی عق ــاس اتن ــے پ ک

وہ اہــم سیاســی فیصلــے کــر ســکے۔ لیکــن 

ــے ووٹ  ــوں ن ــوں اور کوششــوں ســے انہ قربانی

کا حــق حاصــل کــر لیــا اور اِس انقابــی تبدیلــی 

کاایــک محــرک اس وقــت کا میڈیــا تھــا  ۔جــس 

میــں پریــس، ریڈیــو ،کتابیــں اور اشــتہار شــامل 

ــہ  ــی یافت ــر ترق ــے غی ــتان جیس ــے۔آج پاکس تھ

ــر  پــدررسی معــارشے میــں بھــی زندگــی کــے ہ

شــعبے بشــمول پارلیمنــٹ میــں خواتیــن موجــود 

ــں ۔  ہی

ــی  ــہ زندگ ــے ک ــہ بھــی ممکــن ہ  اســی طــرح ی

کــے کچــھ شــعبوں میــں صنفــی کرداربــدل 

دئیــے جائیــں ۔ آج خواتیــن گھــر ســے باہــر 

ــردوں  ــو م ــں ت ــی ہی ــر کام کرت ــے براب ــردوں ک م

کــو بھــی گھریلــو کام کــی ذمــہ داری لینــی 

چاہئــے ۔لہــٰذا گھریلــو شــوہر اور مازمــت پیشــہ 

بیــوی کا طریقــہ کار کئــی شــادی شــدہ جــوڑوں 

کــے لیــے بہریــن ثابــت ہــو ســکتا ہــے ۔صنفــی 

ــل  ــک نارم ــو بطورای ــی ک ــی اس تبدیل ــردار ک ک

ــی  ــو کوئ ــارشے ک ــں مع ــے می ــول کرن ــل قب عم

ــے ۔ ــا ہئ ــا چ ــں ہون ــراض نہی اع

ــاوات  ــی مس ــی صنف ــں تبدیل ــردار می ــی ک صنف

کــی کنجــی ہــے ۔ میڈیــا کــو اپنــا کــردار ادا کرنــا 

چاہئــے کــہ لوگــوں کــو اس بــات ســے آگاہ کــرے 

کــہ کیســے مختلــف ســامجی شــعبوں میــں 

صنفــی کــردار تبدیــل کیــے جــا ســکتے ہیــں اور 

ــع  ــاں واق ــی تبدیلی ــت معارشت ــا مثب اس ســے کی

ــارشے  ــدری / زن بیزارمع ــں۔ اس پ ــکتی ہی ہوس

ــا ایســے موضوعــات عــوام کــے  ــر میڈی ــں اگ می

ســامنے بــار بــار پیــش کــرے تاکــہ ان پــر کھــل 

کربــات ہوســکے تــو کوئــی وجــہ نہیــں کہ ســوچ 

ــی وی ڈرامــے  ــو۔ خــاص طــور پرٹ ــہ ہ ــل ن تبدی

ــں  ــکتے ہی ــر س ــردار ادا ک ــم ک ــتہارات اہ اور اش

ــہ  ــہ ی ــے ک ــا ہ ــت کی ــے ثاب ــق ن ــہ تحقی کیونک

کــس قــدر جلــد عــوام کــی توجــہ اور رد ِ عمــل 

ــں۔   ــے ہی حاصــل کرت
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ــں صنفــی کــرداروں کــی  ــم ’’کــی اور کا‘‘ می فل

ــر عکــس کا رسوے ــی پ تبدیل

ــے  ــز ہون ــے ریلی ــتان س ــں ہندوس ــی می ــال ہ ح

والــی ایــک فلــم ــ’’کــی اور کا‘‘ صنفــی کــرداروں 

میــں تبدیلــی کــی مناســب مثــال  ہــے کــہ 

ــے  ــا ہ ــن جات ــوہر ب ــو ش ــرد گھریل ــں م ــس می ج

ــر مازمــت کرتــی ہــے  اور عــورت گھــر ســے باہ

تاکــہ اپنــے کنبــے کــی معاشــی ذمــہ داری پــوری 

ــا  ــاد بن کــر ســکے۔ عکــس نــے اس فلــم کــو بنی

ــی  ــر عوام ــی پ ــی تبدیل ــرداروں ک ــی ک ــر صنف ک

رائــے کاتعیــن کیــا۔ جــواب دہنــدگان نــے ہامرے 

ــھ  ــے۔  کچ ــات دئی ــف جواب ــں مختل رسوے می

لــوگ اس ســے بالــکل خــوش نہیــں ہوئــے۔ان کے 

لیــے )بغیــر وضاحــت کــے( یــہ وقــت کا ضیــاع 

تھــا۔ جــب کــہ دورسے کئــی لوگــوں  نــے فلــم 

ــا۔ کا موضــوع پســند کی

 فلــم ’کــی اور کا‘ ایــک منفــرد کہانــی ہــے جــس میںایــک جــوڑا کــی اور کا )کِیــا اور کبیــر( گھــر 

ــہ شــوہر  ــں تاک ــے ہی ــدل لیت ــردار ب ــی ک ــے صنف ــن اپن ــں لیک ــے ہی ــے شــادی کرت ــے لی بســانے ک

گھریلــو بــن جائــے اور بیــوی گھــر ســے باہــر کام کــر کــے پیســہ کــام کــر الئــے۔ یــہ اس ســوال کــو 

جنــم دیتــا ہــے کــہ پدرانــہ معــارشے میــں کیــا شــوہر اِس لیــے حاکــم ہــے کــہ وہ پیســے کــام کــر 

التــا ہــے۔ صنفــی کرداربــدل دینــے ســے اگــر عــورت خانــدان کــی معاشــی ذمــہ داری اٹھاتــی ہــے 

توکیــا وہ حاکــم بــن ســکے گــی؟    

کچــھ لــوگ شــاید یــہ مانتــے ہــوں کــہ صنفــی کــردار بــدل دینــے ســے معــارشے کــے بہــت ســے 

مســائل حــل ہــو جائیــں۔ لیکــن میــں ســمجھتی ہــوں کــہ انســانی فطــرت میــں کچــھ خصوصیــات 

جبلــی ہیــں جیســے کــہ حســد، اعتــامد کــی کمــی، قبضــہ اور کنٹــرول کرنــے کــی خواہــش وغیــرہ۔ 

صنفــی کــردار کــی تبدیلــی شــاید اِن مشــکات کــو حــل نــہ کــر ســکے جــو اِن مســائل ســے جنــم 

لیتــے ہیں۔شــاید کچــھ چیزیــں تــو ٹھیــک کــر لــی جائیــں لیکــن باقــی چیزیــں اســی طــرح رہیــں 

گــی۔

عورتــوں کــے لیــے رضوری ہــے کــہ وہ خودکــو مــرد وںکــے برابــر ســمجھیں لیکــن اس کا مطلــب 

یــہ نہیــں کــہ اس عمــل ســے معــارشے اور شــادی کــے متــام مســائل ختــم ہــو جائیــں گــے۔ فکــِر 

نســواں)Feminist thought( کــی توجــہ اس بــات پــر ہــے کــہ بنیــادی حقــوق اور مواقعــوں کــے 

لیــے عــورت اور مــرد برابــر ہیــں۔ جــن معــارشوں میــں عورتــوں اور مردوںســے برابرســلوک کیــا 

جاتــا ہــے وہــاں ترقــی زیــادہ مســاوی اور پـُـر امــن ہــو گــی۔

ــہ کار  ــر رسوے کا طریق ــی اور کا ‘‘ پ ــم ’’ک فل

ــت پیشــہ  ــو شــوہر اور مالزم ــج : گھریل اور نتائ

بیــوی 

عکــس نــے اس فلــم کــی بنیــاد پــر ایــک بحــث 

خصوصــاً  میڈیامیــں  اگــر  کــہ  کیــا  آغــاز  کا 

ٹــی وی ڈرامــوں کــے ذریعــے  اشــتہاروںاور 

ایســے موضوعــات پــر عوامــی ســطح پــر گفتگــو 

ــوچ  ــزار س ــدررسی /زن بی ــا پ ــو کی ــے ت ــی جائ ک

ــے۔  ــکتی ہ ــدل س ب

ہــم نــے یــہ رسوے انڈیــا ســے ریلیــز ہوئــی اس 
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ــے  ــتربداری ک ــان دس ــے اع ــی اور کا‘ ک ــم ’ک فل

ســاتھ مــا کــر پیــش کیــا کیونکــہ اس فلــم میــں 

ــں  ــے ہی ــے گئ ــات اٹھائ ــار معام ــن چ ــے تی ایس

جــن پــر خــود عکــس کام کــر تــا رہــا ہــے:

ســوچ کــی تبدیلــی ســے ســامجی رویــوں   1. 

میــں تبدیلــی ۔ گھریلــو شــوہر اور مازمت 

ــن کا تصــور پیشــہ خواتی

میــں  کرنــے  تبدیــل  رویئــے  ســامجی   2.

اشــتہارات ایــک کلیــدی کردار ادا کرســکتے 

ہیــں ۔ ہیــرو ’امــول گھــی /تیل‘کــے اشــتہار 

ــے ــا ہ ــو جات ــادہ ہ ــر آم ــے پ ــں آن می

صنفــی کــرداروں میــں تبدیلــی صنفــی   3.

ہــے کنجــی  کــی  مســاوات 

ــز اور ســامجی رابطــوں  ــی فــون کال ــے ٹیل ــم ن ہ

کــی ویــب ســائٹس)فیس بــک، ٹویٹــر( کــے 

ــی کوشــش  ــے ک ــے جانن ــی رائ ــوام ک ــے ع ذریع

کــی کــہ وہ اس فلــم میــں پیــش کیــے گئــے 

تصــور کــے بــارے میںکیــا ســوچتے ہیــں ۔ کیــا 

صنفــی کــرداروں کــی تبدیلــی ذہنیــت میــں 

کوئــی تبدیلــی پیــدا کرســکتی ہــے کــہ ســامجی 

ــکیں۔  ــدل س ــے ب روئی

نتائج

جوابــات  یــہ  ملــے۔  جوابــات   93 کل  ہمیــں 

کــے  رسوے  تھــے۔اس  کــے  قســم  مختلــف 

بنیــادی نتائــج اس ٹــول کــے پُــر اثــر انــداز میــں 

ــے: ــں تھ ــارے می ــے ب ــے ک ــتعامل کرن اس

زیــادہ لوگــوں نــے اتفــاق کیــا کــہ صنفــی  ٭ 

پــر  معــارشے  تبدیلــی  کــی  کــرداروں 

بھرپــور اثــرات مرتــب کــر ســکتی ہــے اور 

ــتعامل  ــں اس ــداز می ــر ان ــُر اث ــے پ ــر اُس اگ

کیــا جائــے تــو ذہنیــت کــی تبدیلــی کا 

ــہ  ــے ی ــوں ن ــے۔ لوگ ــن ســکتی ہ باعــث ب

بھــی محســوس کیــا کــہ پاکســتانی میڈیــا 

نــے مجموعــی طــور پــر ایســے دقیانوســی 

اور صنفــی  کرنــے  کــو ختــم  تصــورات 

ــے  ــج کرن ــے رائ ــی روی ــر مبن ــیت پ حساس

ــں  ــیں نہی ــواہ کوشش ــر خ ــے خاط ــے لی ک

ــں ۔  کی

کــے  اس طــرح  نــے کچــھ  دہنــدگان  جــواب 

اٹھائــے: ســواالت 

کــو  اصطــاح  کــی  میڈیا’’صنــف‘‘  کیــا  ٭ 

ہــے؟ ســکتا  ســمجھ  پــر  طــور  مکمــل 

ــی  ــیت ک ــی حساس ــود صنف ــا خ ــا میڈی کی ٭ 

وی  ٹــی  کــہ  جــب  ہــے  کرتــا  پابنــدی 

ــز  ــن آمی ــو توہی ــن ک ــں خواتی ــوں می ڈرام

ــے وہ  ــے جیس ــا ہ ــا جات ــں دکھای ــداز می ان

مکمــل انســان نــہ ہــوں

ــوں  ــی بیوی ــے اپن ــدگان ن ــرد جــواب دہن م ٭ 

پــر  بانٹنــے  داری  ذمــہ  ســاتھ  کــے 

رضامنــدی کا اظہــار کیــا۔ انہــوں نــے کہــا 

ــوں  ــی بیوی ــں اپن ــو کام کاج می ــہ گھریل ک

ــہ  ــار نہیں۔ی ــی ع ــے میںکوئ ــھ بٹان کا ہات

اپنــے ســاتھی کا احســاس کرتــے ہوئــے اس 

ــے۔ ــا ہ ــزت کرن ــدد اور ع ــی م ک

کچــھ رشکاء میڈیــا ســے خــوش نہیــں تھے۔  ٭ 

ــن اور  ــا خــود خواتی ــق میڈی ــے مطاب ان ک

ان کــے مســائل کــے بــارے میــں تعصــب 

ــا  ــوس کی ــے محس ــوں ن ــے۔ انہ ــا ہ پھیات

کــہ میڈیــا کارکــن صنفــی حساســیت کــے 

ــا ان  ــں ی ــف ہی ــو ناواق ــا ت ــں ی ــارے می ب

کــی مناســب تربیــت نہیــں ہــے اور وہ یــہ 

ــے  ــواد ک ــے م ــہ ان ک ــمجھتے ک ــں س نہی

کیــا اثــرات مرتــب ہوتــے ہیــں۔ انہــوں نــے 
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الــزام عائــد کیــا کــہ میڈیــا خــود خواتیــن 

ــورات  ــی تص ــدد اور روایت ــاف تش ــے خ ک

پھیــا نــے کــی کوشــش کرتــا ہــے تاکــہ اس 

ســے معاشــی فوائــد حاصــل کــر ســکے ۔ 

ــے  ــہ اُس ک ــا ک ــں کرت ــدازہ نہی ــہ ان میڈیای

اس عمــل ســے کــس قــدر ســامجی نقصــان 

ــا ہــے۔  ہوت

ــا کــہ عــوام  کچــھ رشکاء نــے محســوس کی  ٭ 

کا ایــک بــڑا تناســب اس فلــم کــے بــارے 

میــں نہیــں جانتــا لہــٰذا اِس ســے ایــک عــام 

نتیجــہ اخــذ کرنــا نہایــت مشــکل ہــے کــہ 

اس تصــور کا اُن پــر کیــا اثــر ہــوا ہــے

ــہ  ــا ک ــے محســوس کی بہــت ســے رشکاء ن ٭ 

ــارے  ــے ب ــائل ک ــی مس ــں صنف ــا می میڈی

ــی  ــے اورحساســیت ک ــت، تجرب ــر بی میںت

کمــی نظــر آتــی ہــے ۔ اکــر میڈیــا ادارے 

اپنــی توجــہ  پــر  رصف معاشــی فوائــد 

مرکــوز رکھتــے ہیــں اس لیــے پســت معیــار 

ــی  ــے جــو روایت ــا ہ ــا جات کا مــواد نــرش کی

ــے۔ ــا ہ ــہیر کرت ــی تش ــزی ک ــنی خی اور سنس

چنــد رشکاء خصوصــاً خیــرب پختونخــوا کــے  ٭ 

لوگــوں نــے محســوس کیــا کــہ ایســے 

کرنــی  شــکنی  حوصلــہ  کــی  تصــورات 

چاہئــے۔ ان کا خیــال تھــا کــہ ان کــے 

عاقــے میــں خواتیــن کــے گھــر ســے باہــر 

کام کرنــے کــی حوصلــہ افزائــی نہیــں کــی 

جاتــی۔ گھریلــو شــوہر اور مازمــت پیشــہ 

ــوں  ــورات رصف فلم ــے تص ــن جیس خواتی

میــں ہــی دیکھــے جــا ســکتے ہیــں لیکــن 

حقیقــی زندگــی میــں ان کا اطــاق ممکــن 

ــں۔  نہی

عکــس نــے یــہ جاننــے کے لیــے ایــک اور رسوے 
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سوچ میں تبدیلی:خواتین کا لباس اور دورسے اعرتاضات

ــار ، ٹــی وی( میــں دن بــدن خواتیــن  ــا )نیــوز، تفریــح، رســائل، اخب پرنــٹ اور الیکٹرانــک میڈی
کــو اُن کــے لبــاس کــی وجــہ ســے دقیانوســیت کا نشــانہ بنایــا جــا تــا ہــے۔ خصوصــاً ٹــی وی 
ڈراموںمیــں مــرد کــردار خواتیــن پــر ان کــے لبــاس کــی وجــہ ســے ہتــک آمیــز اور بــے عــزت 
ــاس  ــے اس کا لب ــم ن ــا ت ــہ “کی ــاگ ک ــے ڈائی ــرح ک ــں۔ اس ط ــتے ہی ــے کس ــے جمل ــے وال کرن
دیکھــا؟”، “وہ تــو ہراســاں کرنــے کــی کھلــی دعــوت دے رہــی تھــی”، “جــأو اور یــہ غیر مناســب 
لبــاس تبدیــل کــر کــے أٓو۔ اس حویلــی میــں ایســے لبــاس کا رواج نہیــں” ســے لــے کــر ایســی 
باتــوں تــک کــہ “ســاڑھی تــو ایــک ‘واہیــات لبــاس’ ہــے جــو رصف ســڑک چھــاپ عورتیــں پہنتــی 

ہیــں”، ڈرامــوں میــں بولــے جاتــے ہیــں۔

یــہ اقتباســات ان ٹــی وی ڈر امــوں میــں ســے لیــے گئــے ہیــں جــو آج کل نــرش کیــے جــا تــے 
ہیــں۔ یــہ کیــا پیغــا مــات دیتــے ہیــں؟ یہــی کــہ ایــک عــورت کــے کــردار کا فیصلــہ محــض اس 
کــے لبــاس ســے کیــا جاتــا ہے۔جــب بھــی ایــک خاتــون اپنــی آزادانــہ مرضــی اور آزادِی اظہــار کا 
حــق اســتعامل کرنــا چاہتــی ہــے، اس کــے لبــاس پــر لعنــت مامــت کرنــے والــے جملــے کســتے 

ہوئــے اس کــی توہیــن کــی جاتــی ہــے۔ 

ــوںاور  ــر ، جمل ــں مناظ ــی دورسی مثالی ــی کئ ــوں ک ــر حمل ــن پ ــں خواتی ــوں می ــی وی ڈرام ٹ
کہاوتــوں کــی صــورت میــں بیــان کــی جاتــی ہیــں جــن میــں باواســطہ یہــی پیغــام پوشــیدہ 
ہوتــا ہــے کــہ خاتــون کــی اصــل جگــہ گھــر کــی چــار دیــواری ہــی ہــے۔ ’’معــزز‘‘ خواتیــن وہــی 
ہوتــی ہیــں جــو اپنــے اوپــر ہونــے والــے ظلــم پــر خامــوش رہتــی ہیــں جــب کــہ ’’بـُـری‘‘ عورتیــں 

اپنــے حقــوق کــی بــات کرتــی ہیــں۔ 

لڑکیــوں اور عورتــوں کــو بــار بــار بتایــا جــا تــا ہــے کــہ اپنــے مجــازی خــدا )شــوہر( کــی اطاعــت 
کریــں۔ یــہ بــات اس تصــور کــو پختــہ کرتــی ہــے کــہ شــوہر ایــک کامــل انســان ہــے اور اس کا 
کہــا ہــوا ہــر لفــظ قانــون کــی حیثیــت رکھتــا ہــے۔ یــہ تصــور اس بــات کــی مکمــل نفــی کرتــا 
ہــے کــہ بیــوی ایــک ذہیــن اور قابــل انســان ہوتــی ہــے جــو اپنــے گھــر، معــارشے میــں بھرپــور 

کــردار ادا کرتــی ہــے ، پــوری عــزت اور اپنــے حقــوق حاصــل کرنــے کــی حــق دار ہــے۔ 

حقیقــت میںکیــا کوئــی شــخص ‘مجــازی خــدا’ ہوســکتا ہــے جــو اپنــی بیــوی کــی بــے عزتــی 
کــرے، اســے گالــی گلــوچ کــرے اور اپنــے الفــاظ اور عوامــل ســے گھریلــو ذمــہ داریوںســے 
انــکار کــرے۔ حتــٰی کــہ نہایــت محبــت اور عــزت کرنــے والــے شــوہر کــو بھــی مجــازی خــدا 
نہیــں کہــا جــا ســکتا کیونکــہ ایــک شــوہر اپنــی متــام تــر کمزوریــوں اور صاحیتــوں کــے ســاتھ 

بالــکل عــام ســا اِنســان ہوتــا ہــے۔ 

پیمــرا ســے بھرپــور درخواســت کــی جاتــی ہــے کــہ وہ ٹــی وی ڈرامــوں میــں ایســے مناظــر، 
ڈائیاگــزاور جملــوں کا نوٹــس لــے جــو پہلــے ســے مســائل میــں گھــرے ہوئــے ملــک کــو عــدم 
رواداری ، تنزلــی اورانتہائــی قدامــت پســند ی کــی طــرف دھکیــل رہــے ہیــں اور جہــاں مکاملــے، 
ــاً  ــے۔ اور یقین ــی ہ ــا رہ ــی ج ــر ہوت ــم ت ــے ک ــم س ــش ک ــی گنجائ ــے ک ــاف ِ رائ ــو اوراخت گفتگ

عورتیــں ہــی اس کا آســان نشــانہ بنتــی ہیــں۔  
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منعقــد کیــا کــہ میڈیــا اور عــوام پاکســتانی 

ــں  ــواد می ــے م ــے وال ــے جان ــرش کی ــر ن ــا پ میڈی

کــس چیــز کــو فحاشــی/ برائــی ســمجھتے ہیــں۔ 

ــے  ــعبوں س ــی ش ــے کئ ــارشے ک ــوال مع ــہ س ی

جــن  خواتیــن  و  مــرد  والــے  رکھنــے  تعلــق 

ــر  ــاری، تاج ــن، لکھ ــاتذہ، مازمی ــائ، اس میںطلب

اور صحافــی شــامل تھــے، کــے ســامنے رکھــا 

گیــا۔ان ســے ملنــے والــے جوابــات ان کــی عمــر 

ــے۔  ــے تھ ــی کرت ــی عکاس ــے ک اور نظری

عمومــی طــور پــر، زیــادہ تــر لوگــوں کــی رائــے 

ــی  ــی ایســے زبان ــر فحاشــی / برائ ــی وی پ میںٹ

ــی  ــں گــے جــو فیمل ــری مــواد کــو کہی ــا تصوی ی

ــا ســکتا۔  ــا ج ــں دیکھ ــر نہی ــھ ک ــاتھ بیٹ ــے س ک

پاکســتان میــں پرائیــو یــٹ ٹــی و ی چینلــوں کــے 

ــی  ــے کایہ ــے جانچن ــی اس ــے بھ ــے پہل ــے س آن

ــا ہــے۔ ایــک عــام معیــار رہ

یہ تعریفیں اس مواد پر مبنی ہیں جو ٹی وی 

ڈراموں ، ٹاک شوز، مارننگ شوز، آئٹم سونگز 

اور اشتہاروں میں پیش کیا جاتا ہے اور اس میں 

عورت کو بطور ایک شے کے پیش کیا جاتا ہے۔ 

بہت سے لوگ ایسے ڈراموں کو فحش سمجھتے 

ہیںجن میں غیرازدواجی تعلقات عام سمجھے 

جاتے ہیں۔جب کہ عورتوں کے بغیر آستین کے 

لباس اور مردوں کے گہرے گلے کی قمیضوں 

کو بھی بے ہودگی کے زمرے میں رکھتے ہیں۔

 خواتیــن کــی بطــور کمــزور، غیــر محفــوظ 

کــو  تصویــر کشــی  کــی  کــردار  اور سازشــی 

ــکا  ــا جاچ ــراد دی ــودہ ق ــے ہ ــش اور ب ــی فح بھ

ــی کا  ــاپ اور بیٹ ــو ب ــک ت ــے نزدی ــے۔ کچــھ ک ہ

ــودہ  ــے ہ ــا بھــی ب ــے ملن ایــک دورسے ســے گل

تصــور کیــا جاتــا ہــے کــہ یــہ دو فنــکار حقیقــی 

زندگــی میــں آپــس میــں ایســا کوئــی رشــتہ نہیــں 

ــے۔ رکھت

سیاســی ٹــاک شــوز کوبھــی رشکاء کــی غیــر 

ــی  ــے ک ــر شائســتہ روئی ــان اور غی ــی زب پارلیامن

وجــہ ســے بــے ہــودہ قــرار دیــا گیــا۔ آئٹــم منــربز 

بھــی فحاشــی اور بــے ہودگــی تصــور کیــے گئــے 

کیونکــہ یــہ ہــامرے معــارشے ، کلچــر، روایــات 

اور اخاقــی و مذہنــی اقــدار کی درســت عکاســی 

ــاں  ــں گالی ــان جــس می ــے ۔ ایســی زب ــں کرت نہی

ــش  ــوں، فح ــے ہ ــارے کنائ ــی اش ــا جنس ــوں ی ہ

ــی  ــوں ک ــں۔ لوگ ــی گئی ــور ک ــودہ تص ــے ہ اور ب

ایــک کثیــر تعــداد نــے مــردوں کــی مصنوعــات 

کــے اشــتہاروں میــں خاتــون ماڈلــز کا اســتعامل 

بــے ہــودہ تصــور کیــا۔ چنــد لوگــوں کــے قریــب 

ــتہار  ــر اش ــی وی پ ــوں کا ٹ ــے رومال ــینیٹری ک س

ــا گیــا۔ بھــی غیــر مناســب اور فحــش تصــور کی

کچــھ جــواب دہنــدگان فحاشــی اور بــے ہودگــی 

کــے درمیــان فــرق کــی شــناخت کرنــے کــے قابل 

ــواد  ــے م ــے وال ــے جان ــر دکھائ ــی وی پ تھــے۔ ٹ

ــا  ــے کــو کہ ــا رویئ ــات ی ــودہ ایســی ب ــے ہ میںب

ــو ۔ اور  ــہ ہ ــڈا اور احمقان ــام، بھون ــو خ ــا ج گی

ــں  ــس می ــا ج ــا گی ــو کہ ــواد ک ــے م ــش ایس فح

کھلــے جنســی تاثــرات ہــوں جــو ہــامرے میڈیــا 

پــر نہیــں دکھایــا جاتــا۔ اکــر کــی یــہ رائــے تھــی 

کــہ جــو کچــھ ہــامرے میڈیــا پــر نــرش کیــا جاتــا 

ہــے خصوصــاً ڈرامــے ، ان میںوہــی کچــھ دکھایــا 

جاتاہــے جــو کچــھ ہــامرے کلچــر میــں ہــو رہــا 

ــا کــہ اگــر کچــھ  ــن تھ ــر یقی ــں اس پ ــے ۔ انہی ہ

نامناســب مــواد میڈیــا پــر آئــے گا تــو پیمــرا 

فــوراً اس پــر ســخت اقدامــات کــرے گا۔ انہــوں 

نــے اس بــات ســے اتفــاق کیــا کــہ ہــامرے لیــے 

ــربل  ــں ل ــاالت می ــے خی ــم اپن ــہ ہ ــے ک رضوری ہ

اور کھلــے ذہــن کــے ہــوں اوراپنــے اِرد گــرد 

ــو ســمجھ ســکیں ۔ زندگــی کــی حقیقــت ک



45فاصلے کو کم کرنا

ــا میــں صنفــی حساســیت ســے آگاہ چنــد   میڈی

ــے  ــدد ک ــج اور م ــن کوری ــی بہری ــوں ک صحافی

ــائل  ــدی مس ــت کلی ــے نہای ــھ ایس ــود کچ باوج

میــں  میڈیــا  پاکســتانی  جــو  ہیــں  موجــود 

خواتیــن کــی صنفــی غیــر جانــب داری )صنفــی 

کــے  کشــی  تصویــر  مبنــی  پــر  حساســیت( 

ــے  ــت س ــبہ بہ ــں۔ باش ــں رکاوٹ ہی ــتے می رس

موضوعــات ، خصوصــاً صنفــی بنیــادوں پرتشــدد 

ــا اور اس ســے  ــا گی ــں ســامنے الی ــا می ــو میڈی ک

ــی  ــدد مل ــں م ــے می ــو انصــاف دلوان ــن ک متاثری

۔ اِن بــچ جانــے والوںمیــں ســے بہــت ســے 

دورسے کیســوں کــے عــاوہ مختــاراں مائــی 

اور زینــب نــور دو اہــم کیــس ہیــں۔ ان دونــوں 

کیســوں میــں نہایــت تکلیــف دہ اور اذیــت 

نــاک جســامنی وجذباتــی حملــوں ســے بــچ 

جانــے کــے بعدمیڈیــا نــے کاملــوں ، اداریــوںاور 

ٹــاک شــوز کــے ذریعــے معاملــے کــی حساســیت 

ــث ان  ــے باع ــی ک ــم فہم ــت اور ک ــے ناواقفی س

کــے زخمــوں پــر منــک پاشــی کی۔ایــک اور 

ــا  ــے میڈی ــے جس ــل ہ ــن ب ــظ ِ خواتی ــال تحف مث

ــا  ــن میڈی ــے اٹھایا۔لیک ــے س ــور طریق ــے بھرپ ن

ــے  ــادہ اس ــے زی ــے س ــدد کرن ــے م ــل ن ــے عم ک

ــں  ــج می ــا کیونکــہ اس کــی کوری نقصــان پہنچای

ــاالت کــو بہــت  منفــی ســوچ اور دقیانوســی خی

زیــادہ وقــت دیــا گیا۔موجــودہ میڈیــا ارکان 

میــں ایــک اور کــم فہمــی صحافــت کــے عاملــی 

معاہــدوںاور قوانیــن جیســے بــی پــی ایــف اے 

ــم  ــچ آر، ای ــو ڈی ای ــو، ی ــی ای ڈی اے ڈبلی ، س

ــے  ــی ہ ــے ال علم ــی س ــس ڈی ج ــی اورای ڈی ج

حاالنکــہ پاکســتان ان معاہــدوں کا دســتخطی 

لیــے  کــے  میڈیــا  اورالیکٹرانــک  ہے۔پرنــٹ 

منعقــد کــی گئــی بہــت ســی ورکشــاپوں اور 

تربیتــی کانفرنســوں کــے ذریعــے عکــس پــر یــہ 

انکشــاف ہــوا کــہ جونیــرئ رپورٹــروں اور ڈیســک 

ــوز  ــینرئ نی ــران اور س ــر مدی ــے ک ــے ل ــن س پرس

ڈائریکٹــرز تــک ان معاہــدوں کا کــس قــدر کــم 

شــعور پایــا جاتــا ہــے۔ عکــس نــے ان معلومــات 

کــو مقامــی میڈیــا تــک پہنچانــے کــے لیــے اســے 

اردو میــں ترجمــہ کروایــا تاکــہ اســے زیــادہ ســے 

ــکے ۔ ــا س ــا ج ــادہ پھیای زی

پچھــا ســال ، 2015ئ، بیجنــگ+ 20 ملکــوں 

کا ســال تھــا۔ کیــا ہــامرے میڈیــا کــو علــم 

ہــے کــہ بیجنــگ پلیــٹ فــارم فــار ایکشــن 

)1995ئ( میــں  12ســب ســے زیــادہ قابــل ِ 

توجــہ مســائل میــں ســے ایــک ’خواتیــن اور 

ــں  ــد می ــے مقاص ــا۔ اس ک ــا گی ــرار دی ــا‘ ق میڈی

ــاغ  ــع اب ــا اورذرائ ــن کــی میڈی ــک خواتی ســے ای

کــی جدیــد ٹیکنالوجیــوں کــے ذریعــے منائندگــی 

ــہ  ــں فیصل ــا می ــود میڈی ــا اور خ ــادہ کرن ــو زی ک

ــن  ــک خواتی ــدوں ت ــم عہ ــے اہ ــے وال ســازی کرن

ــراں  ــد ب ــے۔ مزی ــا ہ ــادہ کرن ــو زی کــی رســائی ک

اس کا ایــک اور مقصــد میڈیــا میںخواتیــن کــی 

غیــر دقیانوســی اور متــوازن تصویــر کشــی کــی 

حوصلــہ افزائــی کرنــا ہــے۔ اس موضــوع پــر 

کامل، ایڈیٹوریــل یــا ٹــی وی، ریڈیــو کــے پروگــرام 

نہایــت کــم تھــے اور خصوصــاً آج کــے معروضــی 

حــاالت میںپاکســتانی میڈیــا کــے پروگرامــوں 

ــار کــے حوالــے ســے تونــہ ہونــے کــے  کــے معی

برابــر تھــے۔ ســتم ظریفــی یــہ کــہ خواتیــن کــے 

ــم موقــع  عاملــی دن، 8 مــارچ جیســے نہایــت اہ

پــر میڈیــا اِســے مناســب توجــہ دینــے میــں 

نــاکام رہــا جســے میڈیــا تنظیمــوں کــی کمرشــل 

ــا  ــا لی ــامل بن ــے یرغ ــات ن ــاری ترجیح اور کاروب

ہــے۔اس عاملــی دن پــر خواتیــن کــے بــارے 

میــں پیــش کیــے جانــے والــے مــواد کــی مالــی 

ــے اور اس کا  ــیکٹر کرتاہ ــٹ س ــت کارپوری معاون

خال ء کو پُر کرنا۔ میڈیا کے لیے کچھ مفید مشورے
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مقصدزیــادہ ســے زیــادہ نفــع حاصــل کرنــے کــے 

ــے۔ ــا ہوتاہ ــہیر کرن ــی تش ــے رصف اپن لی

حقیقــت یــہ ہــے کــہ پرنــٹ اور الیکٹرانــک 

ــی  ــہ سیاســت ک ــت اور جگ ــادہ وق ــا کا زی میڈی

نــذر ہــو جاتــا ہــے اور خواتیــن نیــوز اور حــاالت 

ــی  ــور سیاس ــں بط ــوں می ــے پروگرام ــارضہ ک ِ ح

ــی  ــی جات ــو ک ــی مدع ــادر ہ ــہ کار شــازو ن تجزی

ہیں۔بلکــہ اکــر اوقــات ان ٹــاک شــوز میــں 

خواتیــن کــی توہیــن کــی جاتــی ہــے اور متســخر 

ــو  ــوں ک ــا عورت ــی میڈی ــے۔ تفریح ــا ہ ــا جات اڑای

ــہ  ــے جــو ن ــا ہ ــش کرت ــں پی ــرداروں می ایســے ک

تــو مثبــت ہوتــے ہیــں اور نــہ حقیقــت پســندانہ 

ہوتــے ہیــں۔ اشــتہار ســاز بھــی زیــادہ ســے 

زیــادہ ان کــی جســامنی اور جنســی خوبصورتــی 

پــر توجــہ دیتــے ہیــں اور ایــک عــورت کا کــردار 

رصف چہــرے اور جســم تــک محدودہوجاتــا 

ہــے۔ یــہ رویــہ پاکســتان میںخواتیــن اور ان 

کــی معارشتــی حیثیــت کــے بــارے میــں منفــی 

ــواد  ــرح کا م ــے۔ اس ط ــا ہ ــر کرت ــوچیں تعمی س

ــب  ــر ات مرت ــی اث ــر منف ــے پ ــامجی طبق ــر س ہ

کرتــا ہــے ، خصوصــاً پاکســتان کــی نوجــوان نســل 

پــر اوراس معاملــے پــر ہــر متعلقــہ طبقــے کــے 

ســاتھ بــات کرنــے کــی رضورت ہــے جــس میــں 

ــر  ــن ، ماہ ــی خواتی ــعبوں ک ــف ش ــا ، مختل میڈی

یــن ِ تعلیــم ، ســامجی ماہریــن اور نفســیات دان 

وغیــرہ شــامل ہیــں۔ موجــودہ صــورت ِ حــال 

میں،نوجــوان نســل جــو تبدیلــی کــے اصــل 

ــورات  ــے تص ــل ایس ــر مسلس ــں ، ان پ ــوا ہی پیش

کــی مببــاری کــی جارہــی ہــے جــن میــں عــورت 

ــا قابــل ِ رحــم  کوئــی لطــف دینــے والــی شــے ی

چیــز ،کمــزور اور ایــک بوجــھ کــے طــور پرپیــش 

ــی ہــے۔ کــی جات

میڈیــا کــو ادراک ہونــا چاہئــے کــہ یــہ عــوام کــو 

ــں اور خصوصــاً  ــے مناظــر ہی ــے وال ترغیــب دالن

نوجــوان نســل میــں مــرد اور عــورت کــے رشــتے 

کــے بــارے میــں منفــی روئیــے اور غیــر حقیقــی 

تفہیــم پیــدا کرتــے ہــے۔ 

میڈیــا ایــک متــوازن اور ســنجیدہ گفتگــو کا 

ــات کا تجزیــہ کــرے  ــاز کــر تــے ہوئــے اس ب آغ

کــہ کیســے دقیانوســی تصــورات کیســے افــراد/

گروہــوں، خصوصــاً نوجوانــوں کــو عورتــوں کــے 

ــت کــی  ــب دار اور جارحی خــاف متشــدد ، جان

ــے  ــن ک ــا خواتی ــں۔ میڈی ــے ہی ــے جات ــرف ل ط

ــش  ــل پی ــے کا ح ــر بنان ــو بہ ــر ک ــی تاث مجموع

ــے۔ جــو  ــر ســکتا ہ ــت اقدامــات ک ــر کــے مثب ک

ســواالت اٹھانــے کــی رضورت ہــے مثــاً کیــا میڈیا 

غیــر دانســتہ طــور پــر صنــف اور جنســیت کــے 

ــو  ــی ســوچ اور دقیانوســیت ک ــں منف ــارے می ب

ــے؟  ــا ہ تقویــت دیت

کیــا میڈیــا کارکنــان ایســا مــواد تیــار کرتــے ہیــں 

جــو عــورت کــو محــض مظلــوم ہونــے کــے عــاوہ 

بھــی کچــھ دکھــا ســکے؟ کیــا میڈیــا مــواد میــں 

ــوں  ــوں اور کامیابی ــی خدمت ــام ج ــی س عوتوںک

کــی قــدر کرتــے ہوئــے انہیــں رساہــا جاتــا ہــے؟ 

یــہ عــام طــور پــر مانــا جاتــا ہــے کــہ پاکســتا ن 

ایــک روایتــی اور پدرانــہ معــارشہ ہــے اور اکــر 

Male Chauvinism ِزندگــی کا طــرز  لوگــوں 

ــود  ــارص جم ــے عن ــرح ک ــے۔ اس ط ــی ہ ــر مبن پ

کــو قائــم رکھتــے ہیــں جــس کا مطلــب یــہ 

ــف  ــورت مخال ــے اور ع ــب روئی ــہ متعص ــوا ک ہ

ــے  ــتعامل کرت ــڈے اس ــھ کن ــے ہت پالیسیوںجیس

ــے۔  ــا جائ ــر رکھ ــام’ پ ــے مق ــں ‘ان ک ــے انہی ہوئ

یــہ ســوچ عــورت کــی پیدائــش ســے ہــی رشوع 

ــک بوجــھ تصــور  ــے جــب اســے ای ــی ہ ــو جات ہ

ــا  ــا جات ــر کی ــے بدقســمتی ســے تعبی ــے ہوئ کرت

ہــے اور اســے ایــک اثاثــے کــے طــور پــر کبھــی 

ــا۔ جــب لڑکــے اس ســوچ  ــا جات ــں کی ــول نہی قب
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ــں کــم  ــں کــہ عورتی ــے ہی ــڑے ہوت کــے ســاتھ ب

ــا غصــہ  ــو اپن ــں ت ــی ہی ــی انســان ہوت درجــے ک

حــدف  آســان  انہیــں  وہ  لیــے  کــے  اتارنــے 

ســمجھتے ہیــں۔ لہــٰذا عورتــوں اور لڑکیــوں کــے 

خــاف تعصــب ذ ہنــی اور جســامنی تشــدد کــی 

ــے۔  ــا ہ ــامنے آت ــں س صــورت می

ان میــں شــک نہیــں کــہ میڈیــا کــے ایــک 

سیکشــن نــے محــدود ســطح پــر ریڈیــو، ٹــی وی 

ــے  ــن ک ــے خواتی ــے ذریع ــر ک ــٹریٹ تھیٹ اور س

خــاف تشــدد اور دورسے مســائل کا شــعور 

ــے  ــات کی ــھ اقدام ــے کچ ــے لی ــے ک ــر کرن اجاگ

ہیــں۔ لیکــن اس مســئلے کــو پــوری توجــہ دینــے 

کــے لیــے اس پــر باقاعدہ عوامــی گفتگــو کروانے 

کــی اشــد رضورت ہــے ۔ مزیــد بــرآں میڈیــا میــں 

خواتیــن کــے خــاف تشــدد)وی اے ڈبلیــو( کــے 

ــا نقطــہ نظــر پیــش  ــن کا اپن ــارے میــں خواتی ب

ــز اور  ــوز روم ــہ نی ــا کیونک ــا جات ــں کی ــی نہی ہ

ــا ہــے۔  ــر مــردوں کا قبضــہ رہت ــہ ســازی پ فیصل

ذیــل میــں صنفــی تــوازن اور صنفــی حساســیت 

کــے چنــد عنــارص بیــان کیــے گئــے ہیــں جنہیــں 

رپورٹنــگ کرتــے ہوئــے، لکھتــے ہوئــے ، خــربوں 

اور تفریحــی نوعیــت کا مــواد تیــار کرتــے ہوئــے 

مــد ِ نظــر رکھنــا چاہئــے:

متــوازن کوریــج جــو مــرد اور خواتیــن  ٭ 

کــرے شــامل  کــو  دونــوں 

صنفی طور پر متوازن نقطہ نظر ٭ 

ایســے مــواد ســے اجتنــاب جو دقیانوســیت  ٭ 

ــرے ــی ک ــی/حوصلہ افزائ ــی عکاس ک

لیــے  کــے  کرنــے  پیــش  بیانــہ  جوابــی  ٭ 

ــواد  ــو م ــتعام ل ج ــے کا اس ــی عدس صنف

ــرات  ــی تاث ــارے منف ــے ب ــف ک ــں صن می

کــرے مخالفــت  کــی 

نیــوز اور حــاالت ِ حــارضہ کــے پروگرامــوں  ٭ 

ــر  ــے اس تصوی ــش س ــعوری کوش ــں ش می

کــو ســامنے النــا جــس میــں پاکســتانی 

ــی درســت  ــے مســائل ک ــن اور ان ک خواتی

ــو ــی ہ عکاس

عــوام کــو صنفــی تعصــب کــے بــارے میــں  ٭ 

شــعور دینــا اور اس ســے پیــدا ہونــے والــے 

منفــی اثــرات ســے آگاہ کرنــا

ــا کــی ’آنکــھ‘کا نشــانہ،  ــن کــو میڈی خواتی ٭ 

ــی  ــے ک ــش کرن ــر پی ــور پ ــے ط ــے ک ــا ش ی

ــر  ــر براب ــے طــور پ ــرد ک ــورے ف ــے پ بجائ

ــے ــا جائ ــک کی رشی

میڈیــا میںصنفــی تعصــب اور دقیانوســیت  ٭ 

کــے  حساســیت  صنفــی  خــاف  کــے 

ضابطــہ اخــاق کــو بطــور فصیــل اپنانــا

میڈیــا میــں خواتیــن کــے مســائل کــو  ٭ 

نظــر انــداز کرنــے اور عــدم توجــہ جیســے 

ــادہ  ــے زی ــے کــے لی مســئلے کــو حــل کرن

وقــت اور کوشــش رصف کرنــا

ــوز  ــوز اور نی ــی نی ــن ک ــردوں اور خواتی م ٭ 

ــن  ــی )خواتی ــاوی منائندگ ــں مس ــز می روم

ــک  ــی ت ــں( ۔ ابھ ــہ ہی ــادی کا 48% حص آب

اس شــعبہ میــں خواتیــن کــی نہایــت کــم 

ــے ــی ہ منائندگ

زیــادہ خواتیــن کــی میڈیــا میــں شــمولیت  ٭ 

ــن  ــاںبنانا۔ خواتی ــع پالیس ــے جام ــے لی ک

لیــے  کــے  ترقــی  اور  اســتحکام  کــے 

معــارشے اور میڈیــا میــں ان کا اپنــا نقطــہ 

نظــر ســامنے آنــا رضوری ہــے

میڈیــا اداروں میــں ایســا ماحــول پیــدا کرنــا  ٭ 

جہــاں خواتیــن افقــی اور عمــودی دونــوں 
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ســمتوں میــں ترقــی کــر ســکیں۔ 

ــر  ــن پ ــو خواتی ــا ج ــار کرن ــواد تی ــا م ایس ٭ 

کــی وضاحــت  تشــدد جیســے مســائل 

 ، کامیابیــوں  کــی  خواتیــن  اور  کــرے 

کــرے بــات  پــر  اورتعلیــم  صحــت 

ــج  ــی کوری ــائل ک ــے مس ــن اور ان ک خواتی ٭ 

ــی  ــی اور عامل ــے قوم ــے لی ــے ک ــو بڑھان ک

گروہــوں کــی مہمــوں میــں حصــہ ڈالــے

نیــوز اســٹوریز میــں خواتیــن کــی ذہانــت کا ذکــر 

نہیــں کیــا جاتــا۔ ترقــی کــے ســفر میــں ان کــی 

بطــور برابــر رشیــک صاحیتــوں کــو رساہــا نہیــں 

جاتــا۔ لیکــن ان کــی شــناخت دقیانوســی لیبلــز 

ــوں  ــن بچ ــے تی ــے جیس ــی ہ ــی جات ــے کروائ س

کــی مــاں، فــاں کــی بیــوی، جیســا کــہ یہــی اُن 

ــردوں  ــرح م ــی ط ــا۔ اس ــواز تھ ــے کاج ــے ہون ک

کــی مرکــزی کــردار اســٹوریز میــں کبھــی ان کــی 

ــا  ــں کی ــر نہی ــا بچــوں کا ذک ــی ی ازدواجــی زندگ

ــا جــب تــک کــہ یــہ اســٹوری میــں رضوری  جات

اپنــے پیشــے، مقــام  نــہ ہــو۔ مــرد ہمیشــہ 

اور کامیابیــوں ســے پہچانــے جاتــے ہیــں۔وہ 

ــہتی  ــم س ــلوک اور ظل ــازی س ــو امتی ــن ج خواتی

ــور  ــے ط ــی ک ــی ماں/بہن/بیٹ ــں مثال ــں، انہی ہی

پرشــناخت کیــا جاتــا ہــے جــب کــہ ان کــی 

بہــادری، ہمــت اور ظلــم کــے خــاف مزاحمــت 

کــو بیــان کرنــا ناقابــلِ  قبــول ســمجھا جاتــا ہــے۔ 

صنفــی حساســیت پــر میڈیــا مــواد کا معیــار 

ــور  ــی ط ــو مجموع ــک اور پہل ــے کا ای ــر بنان بہ

ــا  ــو میڈی ــاء ک ــے طلب ــاس کمیونیکیشــن ک ــر م پ

اداروں میــں کام کرنــے کــی حوصلــہ افزائــی 

یہاںہــم ســواالت کــی ایــک اور فہرســت پیــش 

کــر رہــے ہیــں۔ جــو مثبــت جوابــات دیــں 

ــام  ــم ان کا ن ــں، ہ ــو لکھی ــس ک ــوگ عک و ہ ل

’’صنفــی حساســیت کا شــعور رکھنــے والــے 

‘‘میڈیــا کارکنــان کــی لســٹ میــں شــامل کریــں 

ــں : ــہ ہی ــے۔ ســواالت ی گ

کیــا غیــر محفــوظ ســامجی گروہــوں کــو  ٭ 

متــام طــرز کــے میڈیــا میــں مناســب، 

متــوازن اور معیــاری منائندگــی دی جاتــی 

ــے؟ ہ

٭  کیــا خواتیــن اور اُن کــے مســائل کــی 

ــز( ــوز آئٹم ــہ کار )نی ــگ کا طریق رپورٹن

عمومــاً خواتیــن کــی حامیــت میــں ہوتــا 

ــں؟ ــت می ــا مخالف ــے ی ہ

کیا میڈیا:

بھــی  کوئــی  کــہ  ہــے  کرتــا  تســلی  ٭  

ایســا مــواد جــو خواتیــن کــے خــاف 

ــا اُس  ــائے ی ــدد)جی۔بی۔وی(کو اکس تش

ــا  ــں کی ــتعامل نہی ــازت دے، اس ــی اج ک

گیــا؟

کــی  واقعــات  کــے  جی۔بــی۔وی  ٭ 

رپورٹنــگ کرتــے ہوئــے قانــون برائــے 

ــازی ســلوک  ــر امتی حقــوِق نســواںاور غی

کرتاہــے؟  دہــی  نشــان  کــی 

متــام  کــے  کــی خــربوں  جی۔بــی۔وی  ٭ 

ہــے؟ دیتــا  توجــہ  مســاوی  کــو  ذرائــع 

حقــوق ِنســواں کــے مســائل کــو انســانی  ٭ 

ــا  ــر لیت حقــوق کــے مســائل کــے طــور پ

ہــے اور عــوام میــں صنفــی بنیــادوں پــر 

ــدد کا  ــے تش ــت ک ــر نوعی ــے ہ ــے وال ہون

ــے؟ ــا ہ ــدار کرت شــعور بی

صنفــی حساســیت کا پرچــار کرتــا ہــے اور   ٭ 

صنفــی طــور پــر حســاس زبــان اســتعامل 

کرتــا ہــے؟



49فاصلے کو کم کرنا

میڈیــا  اور  یونیورســٹیوں  مزیــد  ۔  ہــے  کرنــا 

اداروں کــو آپــس میںالحــاق کرنــے کــی رضورت 

ــو اور مازمــت  ــت ہ ــی تربی ــاء ک ــہ طلب ــے تاک ہ

کــے مواقــع پیــدا ہــو ســکیںاور یونیورســٹیاں 

میڈیــا اداروں ســے تکنیکــی معامــات میــں مــدد 

حاصــل کرتــے ہوئــے تعلیمــی اورہــرن کــی بنیــاد 

ــکیں۔ ــکیل دے س ــاب تش ــر نص پ

تعلیمــی فورمــوں پــر بھــی ســامجی ســائنس 

میــں میڈیــا اور صنــف کــے موضوعــات کــو 

شــامل کرنــے پرغــو ر کرنــا چاہئــے۔ 

میڈیــا رپورٹــس، میڈیــا  ہدایــت نامــوں اور ریڈیو 

ــش  ــی کوش ــس ک ــے عک ــے ذریع ــوں ک پروگرام

رہــی ہــے کــہ خواتیــن کــے بــارے میــں میڈیــا 

میںپھیلــے غلــط تصــورات کــو ختــم کرنــے کــے 

لیــے متبــادل بیانیــہ پیــش کــرے اور ایســے 

اقدامــات کــی نشــان دہــی کــرے جــن ســے 

میڈیــا میــں صنفــی مــواد کــے حوالــے ســے 

ــکے۔ ــا س ــی ج ــی الئ ــت تبدیل مثب

یــہ کتابچــہ انہیــں عوامــل میںســے ایــک عمــل 

ــے  ــا ہ ــر کرن ــو پُ ــے جــن کا مقصــد اُس خــا ک ہ

ــوام  ــن اور ع ــا اراکی ــی وجــہ ســے میڈی جــس ک

ــا  ــا جاتارہ ــلط کی ــن موادمس ــراہ ک ــا گم ــر ایس پ

ہــے جــو خواتیــن کــے لیــے جارحیــت پــر مبنــی 

ہے۔ایســا مــواد کســی بھــی معــارشے میــں مــرد 

ــد  ــت من ــوازن اور صح ــک مت ــے ای ــن ک و خواتی

تعلــق کــے لیــے عــدم اســتحکام کا باعــث ہــے۔ 

صنفی غیر جانب داری پر مبنی اشتہارات 

کیوں نہیں؟

خــواہ وہ عــوام ہــوں، میڈیــا کارکــن یــا صنفــی 

ــے  ــاد‘ ک ــاری مف ــر چیز’کاروب ــوں، ہ ــن ہ ماہری

ــا  تحــت چلتــی ہــے۔ اس لیــے اشــتہارات میڈی

پــر راج کرتــے ہیــں۔ خصوصــاً الیکٹرانــک میڈیــا 

پــر جــس میــں میڈیــا کا زیــادہ وقــت اشــتہار 

ــا ہــے اور کئــی  کــے وقفــوں میــں رصف ہوجات

ــتہارات  ــہ اش ــادہ حص ــرام کا زی ــو پروگ ــار ت ب

ــی  ــا بھ ــٹ میڈی ــے۔ پرن ــا ہ ــو جات ــر ہ ــی نظ ک

ــہ  ــہ ی ــے کیونک ــا ہ ــح دیت ــو ترجی اشــتہارات ک

آمــدن کا بــڑا ذریعــہ ہے۔بہــت ســے اخبــاوں/

رســالوں کــو ایــوارڈز اور رسکاری اشــتہارات 

کــے اللــچ کــے ذریعــے کنٹــرول کیــا جاتــا رہــا 

ــے۔ آپ اس ســے ’اشــتہارات‘ کــی طاقــت کا  ہ

ــر بھــی ان کا  ــدازہ لگائیــں۔ عوامــی ســوچ پ ان

غیــر معمولــی اثــر ہوتــا ہــے اور یــہ لوگــوں کــی 

عادتیــں، ترجیحــات، خــواب ، خواہشــات اور 

ذہنیــت تــک بــدل ســکتے ہیــں۔ ہــم میــں ســے 

ــں  ــوری طــرح ســمجھ نہی ــو پ ــات ک ــراس ب اک

پاتــے کــہ یــہ ہــامری نفســیات میــں کــس قــدر 

ــب  ــں ج ــے ہی ــر جات ــت ک ــک رسای ــی ت گہرائ

کــہ ہــم رصف ان اشــتہارات کــے کاروبــاری 

ــہ  ــں ک ــے ہی ــے رہت ــان ہوت ــر پریش ــو ٔوں پ پہل

یــہ صارفیــت اور محــروم طبقــے کــے چھوٹــے 

ــے  ــم جیســی ســامجی بیامریوںکــو بڑھات جرائ

ہیــں۔
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’’۔۔۔یہــی وقــت ہــے کــہ ہــم متحــرک ہــو کــر میڈیــا چینلــز کــو اپنــا فیــڈ بیــک دیــں۔ ان کــی 

ریٹنــگ اور آمدنــی ہــم پــر ہــی منحــر ہــے کــہ ہــم ان کــے کســٹمر ہیــں۔  آئنــدہ جــب بھــی آپ 

ٹــی وی چینــل پــر کســی پروگــرام یــا کســی ڈرامــہ میــں خواتیــن کــے خــاف کوئــی توہیــن آمیــز 

جملــہ ســنیں تــو کچــھ وقــت نــکال کــر ٹــی وی چینــل کا ای میــل/ پوســٹل ایڈریــس تــاش کیجئــے 

اور انہیــں ایــک ســخت خــط لکھیــں۔ انہیــں معلــوم ہونــا چاہئــے کــہ ہــم تفریــح کا معیــاری مــواد 

دیکھنــا چاہتــے ہیــں ۔ اس لیــے انہیــں حقیقــی اقدامــات کرکــے اســے بہــر بنانــا ہــو گا کــہ ہــم 

اس ســے کــم پــر مطمــن نہیــں ہــوں گــے۔ یــہ چھوٹــی ســی کاوش اس ’’کاروبــار‘‘ کوتبدیــل کرنــے 

میــں ہــامرا حصــہ ہــوگا۔

http://www.dawn.com/news/681468/picture-imperfect-stereotyping-in-electronic-media- 

ــی  ــدم ایس ــا ق ــرف پہ ــی ط ــی ک ــت تبدیل مثب

اصطاحــوں، لفظیــات اور تصــورات کــی شــناخت 

ــزار ی  ــف اور َزن بی ــورت مخال ــو ع ــے ج ــا ہ کرن

کــے لیــے اســتعامل ہوتــی ہیــں اور ان میــں ســے 

ــر محســوس  ــں بغی اکــر اصطاحــات روزمــرہ می

کیــے قابــل ِ قبــول تصــور کــی جاتــی ہیــں جــب 

ــے واال  ــی حساســیت رکھن ــی صنف ــہ کوئ ــک ک ت

ــرے۔ اس کا  ــہ ک ــی ن ــی نشــان دہ شــخص ان ک

ادراک کــر لینــے کــے بعــد ارادے اور ثابــت 

ــو  ــوگ ج ــام ل ــہ مت ــے ک ــی رضورت ہ ــی ک قدم

ــاعت  ــرش و اش ــکیل اور ن ــی تش ــواد ک ــا م میڈی

ــی  ــر صنف ــور پ ــعوری ط ــں ش ــتہ ہی ــے وابس س

غیــر جانــب داری ، صنفــی تــوازن اور صنفــی 

حساســیت کــے ضابطــہ اخــاق کــو اپنائیــں اور 

اســے اســتعامل کرتــے ہوئــے اس پــر قائــم رہیــں۔


