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اعرتاف نامہ
اس رپــورٹ کــی تیــاری ہــارے معــاون و رشاکــت دار( ایــن ای ڈی)نیشــنل اینڈومنــٹ فــار
ڈیموکریســی کــی مــدد کــے بغیــر ممکــن نہیــں تھی۔ہــارا ادارہ عکــس اس پیــش قدمــی کــی رضورت
کا ادراک کرنــے پــر ( ایــن ای ڈی)اور بالخصــوص  Wilson Leeکا شــکرگزار ہــے۔
( ایــن ای ڈی)کــے معاونیــن کا شــکریہ ادا کرنــا رضوری ہــے جنہــوں نــے اپنــے مخصــوص کــردہ
عالقــوں میــں ہــر رسگرمــی کــو خلـ ِ
ـوص دل ســے رسانجــام دیــا ،بروقــت کام کــو مکمــل کیــا اور عکــس
کــے راہنــا اصولــوں کــی پابنــدی کــی۔ ان میــں فرزانــہ علــی ،حمیــد الرح ٰمــن ،حنــاء نســیم ،عمرانــہ
کومــل ،ج ـران زیــب ،کلیــم بلــوچ ،کــرن قاســم ،نبیلــہ اســلم ،نــارص محمــود ،ســیف اﷲ گل ،شــہزاد
بلــوچ ،طــارق اور ضیــاء اﷲ ہمــدرد شــامل تھــے۔
عکــس درج ذیــل جامعــات کــی انتظامیــہ ،تدریســی عملــے اور اســاتذہ کا بھــی شــکر گ ـزار ہــے،
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 اسالمی یونیورسٹی ،اسالم آباد
قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ،گلگت بلتستان
یونیورسٹی آف پشاور ،پشاور
سندھ یونیورسٹی ،حیدرآباد
ت ْربت یونیورسٹی ،بلوچستان
ہــم ا ْن طلبــاء کــے بھــی شــکرگزار ہیــں جنہــوں نــے بہرتیــن ٹیــم تشــکیل دی اور متعلقــہ عالقــوں
میــں اپنــے ســاتھیوں کــے ہم ـراہ متــام مراحــل شــوق اور خلـ ِ
ـوص دل ســے مکمــل کئــے۔
ادارہ عکــس ریحانــہ کھنــڈواالکا شــکریہ ادا کرتــا ہــے جــو موجــود اعــداد و شــار اور معلومــات کــی
بنیــاد پــر یــہ کتابچــہ تحریــر کرنــے پــر ا ٓمــادہ ہوئیــں ۔ اِس رپــورٹ کا باریــک بینــی ســے اردو میــں
ترجمــہ کرنــے پرزاہــد امــروز کا بھــی شــکریہ۔
ہــارے ٹیــم مم ـران بھــی شــکریہ اور تعریــف کــے مســتحق ہیــں ،بالخصــوص شائســتہ یاســمین

جــو پــورے پروجیکــٹ کــے دوران جامعــات اور ملــک بھــر کــے پریــس کلبــوں میــں تقریبــات کا
انعقــاد کرنــے میــں معاونیــن کــے ســاتھ مــددگار رہیــں۔ ثنیــہ جعفــری ،جنہــوں نــے ہــر رسگرمــی کــی
منصوبــہ بنــدی انتہائــی باریــک بینــی ســے کــی اور معلومــات کــو دســتاویزی شــکل دینــے کــے عمــل
میــں معــاون رہیــں۔ شــجاعت علــی ،جنہــوں نــے جانفشــانی ســے ذرائــع ابــاغ کــے بــارے مــواد کــے
تجزیئــے ،رسوے ،فیــڈ بیــک فارمــز اور رسگرمیــوں کــی رپــورٹ مرتــب کرنــے کا انتظــام ســنبھاال۔
عکــس ذیــل میــں بیــان کیــے گئــے ان متــام میڈیــا اراکیــن کا بھــی شــکریہ ادا کرتــا ہــے جنہــوں نــے
عکــس کــے رسوے کــے جوابــات دینــے کــے لیــے وقــت نکاال۔ہــم ان کــی آراء کــو رساہتــے ہیــں:
ایاز خان۔ اینکر پرسن /کنٹرولر پروگرام اور پروڈکشن ،خیرب نیوز
بدر عامل۔ مدیر ،ماہنانہ ہیرلڈ ،کراچی
فاخرہ نجیب۔ مینیجنگ ڈائریکٹر،ا یف ایم 99
فرزانہ علی۔ بیورو چیف ،ا ٓج ٹی وی ،پشاور
کامل صدیقی۔ مدیر ،ایکسپریس ٹرائبون
خالد چانڈیو۔ بیورو چیف ،سندھ ٹی وی نیوز ،حیدر ا ٓباد
خالد کھوکھر۔ سندھ ٹی وی گروپ ،روزنامہ جیجل/ا ٓن الئن انڈس
مہیش کامر۔ ڈیلی سندھ ،حیدر ا ٓباد
مسیح اللہ جام پوری۔ مدیر روزنامہ جھوک ،ملتان
مسعود الحسن۔ ہیڈ ،کمیونیکشن اینڈ مارکیٹنگ ،ایف ایم 100پاکستان
مرزا اعجاز بشیر۔ سینرئ رپورٹر ،وسیب ،ملتان
مبرش زیدی،۔ڈان نیوز ٹی وی
ر ٔوف چانڈیو۔ مہران ٹی وی  ،حیدر ا ٓباد
روبینہ شاہین۔ انچارج،خواتین صفحہ ،جنگ ،راولپنڈی
شمیم انجم۔ ڈپٹی کنٹرولر ،ورثہ۔ ایف ایم 94
عزیر احمد۔ مدیر ،روزنامہ پاکستان ،اسالم ا ٓباد
ظفر عباس ،مدیر ،ڈان
ظہور دھریجہ۔ سب ایڈیٹر ،روزمامہ جھوک ،ملتان
ذیشان نذیر۔ اسٹیشن ہیڈ ،وسیب ٹی وی ،ملتان
ا ٓخــر میــں عکــس «میڈیــا واچ» گــروپ کــے متــام ممـران کا بھــی شــکریہ ادا کرتــا ہــے جنہــوں نــے
رضاکارانــہ طــور پــر یــہ گــروپ تشــکیل دیــا تاکــہ عوامــی ســطح پــر زیــادہ ســے زیــادہ آراء اکٹھــی
کــی جاســکیں۔ یــہ گــروپ رسوے کــے انعقــاد اور ذرائــع ابــاغ ســے مشــاورت کیلئــے باقاعدگــی
ســے عکــس کــی معاونــت کرتــا رہــا۔ یــہ پروجیکــٹ اِن کــے تجربــات اور معــاون رسگرمیــوں کــی
بدولــت ہــی کامیابــی ســے ہــم کنــار ہــوا۔ ل ٰہــذا مــدد اور راہنامئــی کیلئــے عافیــہ ســام ،نفیســہ ٹپــال،
راحــت خــان اور عظ ٰمــی الکریــم کا خــاص طــور پــر شــکریہ ادا کیــا جاتــا ہــے۔

تعارف

عکــس ریــرچ ســینٹر کا باقاعــدہ افتتــاح
دســمرب 1997ء میںہــوا تھــا جــس کا مقصــد
صنفــی تــوازن اور خواتیــن کــی ترقــی جیســے
مقاصــد کیلئــے تحقیــق ،وســائل کــی فراہمــی اور
مطبوعــات کا اجـراء تھــا۔ تــب ســے ہــی عکــس
کــی ٹیــم میڈیــا اور دورسے ذرائــع بروئــے کار
التــے ہوئــے خواتیــن اور خواتیــن کــے مســائل
کــے بــارے میــں غیرجانــب دار اور متــوازن
نقطــہ نظــر اجاگــر کرنــے کیلئــے جذبــے اور
انتھــک محنــت کــے ســاتھ رسگــرمِ عمــل ہــے ۔
ذرائــع ابــاغ (ہــم ضلعــی اور مرکــزی ســطح پــر
اب تــک  3000ســے زائــد صحافیــوں کــو انســانی
حقــوق کــے بــارے میــں تربیــت فراہــم کرچکــے
ہیــں)ِ ،ســول سوســائٹی کــی تنظیمــوں ،تعلیمــی
اداروں (ملــک کــی  20ســے زائــد جامعــات) اور
پاکســتان بھــر میــں مختلــف ا ٓبادیــوں کــے ســاتھ
دوســتانہ فضــاء قائــم کرنــے اور ان کــی حامیــت
حاصــل کرنــے میــں کامیــاب ہوچکــی ہــے۔
میڈیــا ســے منســلک خواتیــن اور میڈیــا کــے
ذریعــے عــام خواتیــن کــو بااختیــار بنانــے کــے
اقدامــات کــے ســاتھ ،جــس میــں ’’ذرائــع ابــاغ
میــں زیــادہ خواتیــن‘‘ اور ’’بااختیــار خواتیــن،
بااختیــار قــوم‘‘ جیســے منصوبــے بھــی شــامل
ہیــں ،عکــس میڈیــا کــی خدمــات کــو اســتعامل
کرتــے ہوئــے پاکســتانی خواتیــن کــی موجــودہ
حالــت میــں بہــری اور قــوم کــی ترقــی میــں
ا ْن کــے کــردار کــو ا ْجاگــر کرتــا ہــے۔ عاملــی

کاوشــوں جیســے کــہ ’’عاملــی منصوبــہ برائــے
نگرانــی ِذرائــع ابــاغ‘‘ ســے عالقائــی تحقیقــی
مطالعوںتــک ،مثــاًInside the News:
Challenges and Aspirations of Women
 Journalists in Asia and the Pacificتــک ،اور
میڈیــا کــے تجزیــات Covering Crime: How
 Pakistani media Reports on Rapeســے
لیکرعوامــی ســطح پــر میڈیــا کا شــعور ا ْجاگــر
کرنــے ،مثــاً The Media Literacy Project:
Promoting public discourse on media
 content in Pakistanتــک عکــس نــے صنفــی
تــوازن اور وســیع پیامنــے پــر موجــود معامــات،
مثـاً خواتیــن پر تشــدد (وی اے ڈبلیــو) ،صحت،
تعلیــم ،ایــچ ا ٓئــی وی اور ایــڈز اور خواتیــن کــی
معارشتــی ،معاشــی اور سیاســی خودمختــاری
وغیــرہ جیســے معامــات کــی تائیــد و حامیــت
کــے لیــے کثیرالجہتــی طریقــہ کار اپنایــا ہــے۔
ہمیــں ’’پرنــٹ میڈیــا کیلئــے صنفــی حساســیت
کــے اخالقــی اصــول (بعــد ازاں ترمیــم کــے بعــد
الیکٹـرا نــک میڈیــا کــو بھــی شــامل کیــا گیــا تھا)‘‘
کــی ترتیــب و تالیــف اور نــر واشــاعت میــں
مثبــت کــردار ادا کرنــے والــے ملــک کــے پہلــے
مرکــزی ادارہ شــاریات (ســی ایــس او) ہونــے کا
اع ـزاز حاصــل ہــے۔ پرنــٹ اور الیکٹرانــک میڈیــا
کیلئــے ترمیــم شــدہ صنفــی حساســیت کــے
اخالقــی اصولــوں پــر مبنــی پراجیکــٹ ’’ذرائــع
ابــاغ میــں زیــادہ ســے زیــادہ خواتیــن‘‘ Danish
 International Development Agencyاور
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کــر دیــا گیــا تھــا ،تاہــم نیشــنل اینڈومنــٹ
فــار ڈیموکریســی کــے اشـراک ســے اِســے
’’خواتیــن کا میڈیــا شــکایت ســیلـ‘‘ کــے نام
ســے ازرسنــو تشــکیل دیــا گیــا)۔

 Embassy of Denmarkکــے اشــراک ســے
وضــع کیــا گیــا تھــا۔
عــاوہ ازیــں ادارہ عکــس مندرجــہ ذیــل
کامیابیــاں حاصــل کرتــے ہوئــے اِن رسگرمیــوں
کــی تکمیــل کــر چــکا ہــے:
٭

چوتھــے ’’عاملــی میڈیــا مانیٹرنــگ
پراجیکــٹ‘‘ (جــی ایــم ایــم پــی) میــں
پہلــی مرتبــہ 2009/2010ء اور دورسی
مرتبــہ 2015ء میــں رشاکــت داری اور
پاکســتان کــی منائندگــی۔

٭

عکــس صنفــی حساســیت ایــوارڈز۔
عکــس نــے ذرائــع ابــاغ کــے ا ْن منائنــدوں/
صحافیــوں کــے لیــے جــو صنفی حساســیت
کــے اخالقــی اصولــوں پــر کار بنــد رہــے،
صنفــی حساســیت ایــوارڈ کا بھــی انتظــام
کیــا ،صنفــی حساســیت کــے موضــوع پــر
کثیــر تعــداد میــں صحافیــوں کــو تربیــت
فراہــم کــی اور خواتیــن ســے متعلــق
خــروں کــے نــر کرنــے میــں مناســب اور
غیــر روایتــی طریقــہ کار اپنایــا۔

٭

2

٭

2003ء میــں عکــس کــو جدیــد ٹیکنالوجــی
کــے حامــل ریڈیــو اســٹوڈیو ســے صنفــی
اور معارشتــی اثرپذیــری ســے مزیــن ریڈیو
پروگ ـرام نــر کرنــے والــی پاکســتان کــی
پہلــی (ہــاری معلومــات کــے مطابــق)
تنظیــم برائــے ِســول سوســائٹی ہونــے کا
اع ـزاز حاصــل ہــے۔( 13ســے زائــد ریڈیــو
سلســلے جــن میــں ســے ہــر سلســلہ  10تــا
 60پروگرامــوں پــر مشــتمل تھــا)

خواتیــن کــے حقــوق کــے مســائل ہــی انســانی
حقــوق کــے مســائل ہیــں

1997ء میــں اپنــے آغــاز ســے ہــی عکــس نــے
اپنــی متــام تــر توجــہ اِس حقیقــت کــو وضــع
کرنــے  ،ســمجھانے اور لوگــوں تــک پہنچانــے پــر
مرکــوز رکھــی کــہ صنفــی عــدم تــوازن محــض
خواتیــن کا معاملــہ نہیــں بلکــہ تعصــب پــر
پاکســتانی خواتیــن کا میڈیــا شــکایت مبنــی مســئلہ ہــے ،اس لیــے یــہ انســانی حقــوق
ســیل (پی۔ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی)۔ عکــس کا معاملــہ ہــے۔ عکــس نــے گزشــتہ  2دہائیــوں
نــے ’پاکســتان خواتیــن کا میڈیــا شــکایت میــں درج ذیــل معامــات اٹھائــے ہیــں:
ســیل ‘قایــم کیــا تاکــہ میڈیــا میــں صنفــی  1صنفی جانب داری کی نوعیت
اثرپذیــری پــر غــور و فکــر کیــا جاســکے۔
2۔ خواتیــن کــو میڈیــا پرپــوری طــرح رشیــک
یــہ شــعبہ دنیــا میــں موجــود اِس نوعیــت
بنانــے کــے بجائــے میڈیاکــی ’’آنکــھ‘‘ کا
کــے چنــد شــعبوں میــں ســے ایــک ہــے
ہــدف یــا شــے کــے طــور پــر پیــش کیــا
۔اســے’’ قومــی کمیشــن برائــے وقــا ِر
جاتــا ہــے
نســواں‘‘ کــے اشــراک ســے عکــس کــے
تحقیقــی مرکــز کــی جانــب ســے ابتدائــی 3۔ صنفی کردار اور تعلقات کی تفہیم
طــور پــر  3مــاہ یعنــی مــارچ تــا مئــی 4۔ میڈیامیــں دقیانوســیت ،دبــاؤ ،جــر اور
2014ء کیلئــے قائــم کیــا گیــا تھــا۔ (یــہ
صنفــی تعلقــات کــے بــارے میــں غــور و
ســیل وســائل کــی کمــی کــے باعــث بنــد
فکــر کــی صالحیــت پیــدا کرنــا
فاصلے کو کم کرنا

5۔ ذرائــع ابــاغ کــے منائنــدوں کــے مابیــن
صنفــی تعلقــات کــے بــارے میــں حســاس
معامــات پــر گفــت و شــنید کــے لیــے
باہمــی اعتــاد پیــدا کرنــا
6۔ میڈیــا اور اس ســے منســلک افــراد کــی
اپنــی زندگیــوں  ،ادارے کــی عکاســی اور
عــدم مســاوات کــے متاثــر کــن پہلــوؤں
کــی شــناخت کیلئــے حوصلــہ افزائــی
7۔ رپورٹنــگ اور پروڈکشــن کا صنفــی
حساســیت پــر مبنــی ہونــا
عکــس نــے صحافیــوں میــں اس حقیقــت کا
شــعور بیــدار کرنــے کــی بھــی کوشــش کــی
ہــے کــہ جنــس اور صنــف دو مکمــل طــور پــر
مختلــف الفــاظ اور تصــورات ہیــں:


جنــس ســے مــراد عــورت اور مــرد کــے
درمیــان عاملگیــر ،حیاتیاتــی فــرق ہــے۔



صنــف ســے م ـراد ایســی خصوصیــات اور
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
کرتــا ہــے۔ یــہ کــردار اور تعلقــات اپنــے
مخصــوص ســیاق و ســباق پــر منحــر
ہوتــے ہیــںاور حــاالت کــے مطابــق نســل
در نســل تبدیــل ہوســکتے ہیــں۔ صنــف
پــر معــارشے کــی دیگــر خصوصیــات مثـاً
دولــت ،ذات ،طبقــہ ،عمــر ،تعلیــم ،نســل،
مذہــب ،جنــس اور نظریــات اثرانــداز
ہوتــے ہیــں ۔ بہــت ســے معــارشوں میــں
صنفــی تعلقــات غیــر مســاوی اور درجــہ
بنــدی کــی بنیــاد پــر قایــم ہیــں۔ یــہ
مختلــف عوامــل مثـاً وســائل تــک رســائی
اور اختیــار ســے ظاہــر ہوتــے ہیــں۔ متــام

ادارے ،نظریــات ،اقــدار ،خیــاالت اور طــرز
ِ عمــل صنــف کــے رویــے کــی تشــکیل
میںاپنــا کــردار ادا کرتــے ہیــں۔
صنــف کا اہــم پہلــو ’’صنفــی مســاوات‘‘ ہــے۔
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
کــے حصــول کیلئــے گھــر ســے باہــر (مــردوں
کــی جانــب ســے)رسانجام دیئــے جانــے والــے
امــور کــو قابــل قــدر تصــور کیــا جاتــا ہــے۔ ل ٰہــذا
مــرد اور عــورت کــو یکســاں قــدر دینــے کــے
لیــے تبدیلــی کــی رضورت ہــے ،تاکــہ ا ُن امــور
کــو بھــی ،جــو عــورت رسانجــام دیتــی ہــے ،ا ُتنــا
ہــی قابــلِ قــدر اور قابــلِ اح ـرام ســمجھا جائــے
جتنــا کــہ مــردوں کــے کام کــو ســمجھا جاتــا
ہــے۔ مثــال کــے طــور پرگھــر میــں بالمعاوضــہ
کام کرنــا ا ُتنــا ہــی قابــلِ ســتائش ہــے جتنــا کــہ
تنخــواہ کــے لیــے دفــر میــں کام کرنــا۔
صنفــی مســاوات الگــو کرنــے کــے لیــے رضوری
تبدیلیــوں میــں ســے ایــک یــہ بھــی ہــے کــہ
ہــر معاملــے کــو ’’صنفــی عینــک‘‘ ســے دیکھــا
جائــے۔ صنفــی عینــک کــی اصطــاح کــی
وضاحــت کــے لیــے یــوں کہــا جاســکتا ہــے کــہ
آبــادی کــو ایســے چشــمے ســے دیکھــا جائــے
جــس میــں  2عدســے 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
رضورت ہوتــی ہــے ،ا ُســی طــرح ہمیــں خانــدان
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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
ان دقیانوســی مشــاہدات میــں کتنــی ســچائی
ہــے۔ ل ٰہــذا میڈیــا کــو روزمــرہ خــر رســانی اور
ہــے؟ خواتیــن ســاج کــے ہــر درجــے پــر ا ُنہیــں
رپورٹنــگ میــں صنفــی عینــک اســتعامل کرنــے
کــے لیــے حســاس اور تربیــت یافتــہ ہونــے کــی چیلنــج کرتــی ہیــں :موقــع ملنــے پــر انہــوں نــے
اشــد رضورت ہــے۔ آخــر میــں یــہ کہــا جائــے ہــر وہ کــردار بخوبــی نبھایــا جــو مــردوں کا
گا کــہ تعلیمــی ادارے بھــی دنیــا کــو دیکھنــے خاصــہ ســمجھا جاتــا ہــے۔ ہــم ســب جانتــے ہیں
کــے لیــے صنفــی عینــک اســتعامل کرنــے پــر کــہ رونــا انســانی فطــرت ہــے اور مــرد و خواتیــن
دونــوں روتــے ہیــں۔ خواتیــن نــے فــوج ســمیت
غــور کریــں۔
زندگــی کــے ہــر شــعبے میــں ہمــت کا مظاہــرہ
میڈیــا کــے منائنــدوں کــے ســاتھ ہــاری کیــا ہــے۔ اور جیســا کــہ ہــم ســب جانتــے ہیــں،
برســوں ســے جــاری تربیــت اور مشــاورت جنگــوں کــی بہــت ســی اقســام ہیں،نــہ رصف وہ
کــے باوجودمیڈیــا میــں چنــد روایتــی طریقــے
ـدان جنــگ میــں لــڑی جاتــی ہیــں۔
جــو میـ ِ
جــوں کــے تــوں چــل رہــے ہیــں۔ ان کامتــام
ـاالت حــارضہ ،تفریحــی تجســیم ایــک مســتعار لــی ہوئــی اصطــاح ہــے،
شــعبوں مثـاً خــروں ،حـ ِ
پروگرامــوں ،اشــتہارات اور متــام ذرائــع یعنــی جیســے لفــظ ’’تتلــی‘‘ کــو عــام طــور پــر خواتیــن
ریڈیــو ،اشــاعات ،ٹیلــی وژن اور ســاجی کــی توصیــف بیــان کرنــے کیلئــے اســتعامل کیــا
رابطــوں میــں منایــاں طــور پــر کیــا جاســکتا ہــے۔ جاتــا ہــے یعنــی ا ُســے ایــک شــے کــی حیثیــت
ســے محــدود کردیــا جاتــا ہــے ،ایــک ایســی ذات
جــس میــں ســے کچــھ یــہ ہیــں:
جــو مکمــل شــخصیت نہیــں ہــے۔ جــب عــورت
٭ دقیانوسیت
کــے لیــے ایســے الفــاظ اســتعامل کئــے جاتــے
٭ انسانی خصائل سے عدم تعلق
ہیــں تــو ا ُســے نــہ رصف ا ُس کــی شــخصیت کــے
٭ بکاؤ مال کی سی حیثیت
ایــک پہلــو تــک محــدود کردیــا جاتــا ہــے ،بلکــہ
اس کا مفہــوم توہیــن اور گالــی کــے زمــرے
٭ سنسنی خیزی
میــں بھــی آتــا ہــے۔ لیکــن جــب کســی مــرد
اس لیــے میڈیــا پــر نــر ہونــے والــی ناقابــلِ
کــو ’’بھنــورا‘‘ کہــا جاتــا ہــے ،مثــاً ســاجی
قبــول اصطالحــات مثــاً دقیانوســیت،
ســطح پــر اِس ســے مـراد ایســی خصوصیــت ہــے
تجســیم(عورت کــو شــے کــی حیثیــت ســے پیــش
جــس پــر فخــر کیــا جاســکے۔ بدقســمتی ســے
کرنــا) وغیــرہ کا انــدازہ لگانــے کــے لیــے ہــم نــے
مختلــف تحقیقــی طریقــوں جیســے دقیانوســیت یــوں تــو ہــم میــں ســے بہــت ســے لــوگ ایســی
پــر صنفــی آزمائــش وغیــرہ کا ســہارا لیــا ہــے :اصطالحــات کــے مفہــوم کــو بـرا ســمجھتے ہیــں
لیکــن اس کــے باوجــود محظــوظ بھــی ہوتــے
٭ مرد کبھی نہیں روتے
ہیــں۔ یــہ دوہــرے معیــار کــی رصف ایــک مثــال
٭ عورتیــں غیبــت کرتــی ہیــں ،مــرد گــپ ہــے جــو ہــارے معــارشے میــں ہــر جگــہ
شــپ کرتــے ہیــں
موجــود ہــے۔
٭
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مــرد بہــادر ہوتــے ہیــں ،عورتیــں باہمــت
نہیــں ہوتیــں

پیــچ دار مفاہیــم اســتعامل کئــے جاتــے ہیــں جــن کــے نتیجــے میــں ایســے متاثــرہ شــخص کــے
لیــے بھــی غیرمناســب زبــان اختیــار کــی جاتــی ہــے جــس ســے’’ ہمــدردی کا ا ظہــار کرنــا‘‘
مقصــود ہــو۔ مثــال کــے طــور پــر بیشــر اردو اخبــارات جنســی زیادتــی کا شــکار ہونــے والــی
خواتیــن ســے حقیقــی ہمــدردی ظاہــر کرنــے کــے لیــے ’’عزت لُــٹ جانے‘‘ کــی اصطالح 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 ا ُس 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 خــر کــو مخصوص جملوں ســے
نــر کرتــے ہیــں ،جیســے ’’عــورت اپنــے آشــناء کــے ســاتھ فـرار ہوگئــی‘‘۔ اســی ســیاق و ســباق
میــں کوئــی مــرد بھــی اپنــا گھــر چھــوڑ کــر جاســکتا ہــے لیکــن اس کــے لئــے ’’فـرار 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
کیــا جاتــا اور تجربــہ کار صحافیــوں کــے عــاوہ انســانی حقــوق اور ہــارے معــارشے کــے
ســاجی مســائل پــر ســنجیدہ گفتگــو کرنــے والــے بھــی اســے غیــر معقــول قـرار دیتــے ہیــں۔
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صحافــت میــں ’’سنســنی خیــزی‘‘ جیســا کــہ ہــم
ســب جانتــے ہیــں ایــک ایســا طریقــہ کار ہــے
جــس کــے ذریعــے کســی ســادہ ســی کہانــی
کــی طــرف توجــہ مبــذول کروانــے کیلئــے ’’مــرچ
مصالحــے‘‘ کا طریقــہ کار اســتعامل کیــا جاتــا
ہــے۔ یــہ ذرائــع ابــاغ کــی طــرف ســے عوامــی
توجــہ حاصــل کرنــے اور حقائــق پر مبنــی محنت
طلــب خــر رســانی ،جوکــہ اچھــی صحافــت کــی
نشــانی ہــے ،کــے فقــدان پــر پــردہ ڈالنــے کا
ایــک غیرمناســب طریقــہ ہــے۔ اکــر خواتیــن
کــے حوالــے ســے کســی خــر کــو سنســنی خیــز
بنادیــا جاتــا ہــے ،اور کبھــی کبھــار مصالــہ دار
خــروں کــے شــائقین کــی توجــہ حاصــل کرنــے
کــے لیــے غیرمتعلقــہ تفصیــات کــو ہــر طــرح
ســے بڑھــا چڑھــا کــر پیــش کیــا جاتــا ہــے۔ مثــال
کــے طــور پــر اگــر کوئــی بدســلوکی کا واقعــہ
رومنــاء ہــوا ہــو تــو بجائــے اس کــے کــہ واقعــہ
میــں ملــوث اف ـراد یــا پولیــس کــے بــارے میــں
بتایــا جائــے ،خــر کــو سنســنی خیــز بنانــے کــے
لیــے زیــادہ توجــہ اس بــات پــر دی جاتــی ہــے
کــہ خواتیــن کــے ســاتھ بدســلوکی کــی گئــی۔
بہــت ســے لــوگ سنســنی خیــزی کــے چنــگل
میــں پھنــس جاتــے ہیــں ،ا س لئــے میڈیــا
اخالقــی اصولــوں کــو اپناتــے ہوئــے اس بــات کــو
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یقینــی بنائــے کــہ اس نوعیــت کا طریقــہ کار
تــرک کردیــا جائــے۔ کہانــی کــو سنســنی خیــز
بنانــے کا ایــک طریقــہ کار یــہ بھــی ہــے کــہ
خواتیــن کا دقیانوســی تصــور پیــش کیــا جاتــا
ہــے۔ خواتیــن کــے دقیانوســی تصــورات متــام
اشــاعات میــں عــام ہیــں :انگریــزی اشــاعتی
ادارے خوشــنامئی اور دکھــاوے جبکــہ اردو
اشــاعت ســے منســلک ادارے مختــر کہانیــوں
اور تبــروں کا ســہارا لیتــے ہیــں۔ ’’مشــہور‘‘
اشــاعتی ادارے عموم ـاً عورتــوں کــے اح ـرام کا
دکھــاوا کرتــے ہیــں ،خــاص طــور پــر اس وقــت
جــب خــر کا تعلــق صنفــی بنیــاد پــر کســی
جــرم ســے ہــو۔ اکــر ایســا ہوتــا ہــے کــہ جــرم
کــے وجــود ســے متعلــق مختلــف پہلــوؤں پــر
روشــنی ڈالنــے کــے بجائــے متاثــرہ خاتــون کــے
ظاہــری خدوخــال اور کــردار پــر زیــادہ توجــہ
دی جاتــی ہــے۔ اس طــرح کــی رپورٹنــگ جرائــم
پیشــہ افـراد کــے بجائــے متاثــرہ فــرد کــو عوامــی
توجــہ کا مرکــز بنادیتــی ہــے ،جبکــہ خواتیــن
کــے بــارے میــں موجــودہ منفــی رویئــے کــو
بھــی تقویــت ملتــی ہــے ،چاہــے مجــر م ریــپ
میــں ملــوث ہــو یــا بچــوں ســے جنســی رغبــت
رکھنــے پــر مائــل ہــو۔

پاکستان میں ذرائع ابالغ کا رسرسی جائزہ
پاکســتان میںمیڈیــا کــو بــڑی حــد تــک آزاد
اور عــروج پذیــر صنعــت بنانــے میــں تقریب ـاً 6
دہائیــوں کــی جدوجہــد شــامل ہــے۔ آج ہــارے
پــاس مختلــف زبانــوں (انگریــزی ،اردو اور
عالقائــی زبانیــں) کــے  90ٹــی وی چینلــز (نیــوز
اور تفریحــی) 40 ،ریڈیــو اسٹیشــنز اور  400ســے
چنــد تحریریــں ایســے فــرد یــا گــروہ کــے بــارے
زائــد اشــاعتی ادارے (روزنامــہ ،ماہانــہ اور ہفتــہ
میــں بــے انتہــاء انــدازوں اور خــود ســاختہ
وار) موجــود ہیــں۔
تصــورات پــر مبنــی پارســا لہجــہ اختیــار کرتــی
یــوں تــو ہمیــں اپنــے آپ ســے یــہ ســوال پوچھنــا ہیــں جســے ســاج کــے پہلــے ســے قائــم
چاہئــے کــہ کیــا گزشــتہ دہائــی کــے دوران میڈیــا مفروضــات ،مثــاً زن بیزاریــا بعــض تصــورات
میــں فــوری ،غیــر معمولــی اضافــے کــی وجــہ اور معامــات کــی خــاف ورزی کا مرتکــب
ســے متــوازن رپورٹنــگ میــں بہــری رومنــا ہوئی ســمجھا جاتــا ہــے۔ میڈیــا میــں متاثــرہ فــرد ســے
ہے؟گزشــتہ کئــی برســوں کــے دوران عکــس کــی ہمــدردی ظاہــر کرنــے کــے لیــے اســتعامل کــی
جانــب ســے کــی جانــے والــی تحقیــق ،جیســا جانــے والــی زبــان انســانی حقــوق اور ســاجی
کــہ ذیــل میــں دیکھــا جاســکتا ہــے یــہ ظاہــر مســائل پــر عمومــی گرفــت کــے ســاتھ افســوس
کرتــی ہــے کــہ میڈیااخالقــی اصولــوں ،صنفــی نــاک تبــرے پــر مبنــی ہوتــی ہــے۔ اســی طــرح
تــوازن اور محتــاط صحافــت کــے لحــاظ ســے قارئیــن کــی توجــہ حاصــل کرنــے کــے لیــے شــہ
مکمــل طــور پــر نــاکام نظــر آتــے ہیــں۔
رسخیــاں تراشــی جاتــی ہیــں ،جبکــہ ان شــہ
رسخیــوں میــں پیــش کیــا جانــے واال خواتیــن کا
پرنٹ میڈیا
تصــور تعلیــم یافتــہ قارئیــن کــے لیــے ایــک قابــل
پاکســتان میــں انگریــزی ،اردو اور عالقائــی ِ توجــہ معاملــہ ہــے۔
زبانــوں جــن میــں ســندھی عالقائــی اشــاعتی
ایــک شــہ رسخــی اختصــار کــے ســاتھ ایــک
ادارے ســب ســے زیــادہ منایــاں ہیــں ،خــر
نکتــہ بیــان کرتــی ہــے“ :مســری اینٹیــں لگاتــا
رســانی کــی تقریبـاً  400مطبوعــات شــائع ہوتــی
رہــا ،اوبــاش جــوان ا ُ س کــی بیــوی پلســر کــر
ہیــں۔ یــوں تــو ان میــں ســے ہــر ایــک ادارہ
گیــا۔” ‘‘۔ انــدازہ لگائیــے کــہ نائــب مدیــر ،ایــک
خربیــں ،معلومــات اور تفریحــی مــواد نــر
شــخص جــس کــے دل میــں عورتــوں کــے لیــے
ـوی کرتــا ہــے ،لیکــن انگریــزی اور
کرنــے کا دعـ ٰ
کوئــی عــزت نہیــں ہــے ،نــے کــس طــرح اپنــے
مقامــی میڈیــا میــں واضــح فــرق دیکــھ ســکتے
تخلیقــی احساســات کــو منفــی انــداز میــں
ہیــں ،مثـاً قدامــت پســندی اور آزاد خیالــی کــے
اســتعامل کیــا۔ یــہ بــات ناقابــل یقیــن ہــے کــہ
نظریــات۔ جرائــم کــی رپورٹنــگ میــں جــرم کــی
کوئــی عــورت اس طــرح کا جملــہ ســوچ ســکتی
بجائــے کہانــی میــں ملــوث خواتیــن پــر توجــہ
ہــے۔
مرکــوز کرنــے کا رجحــان مقبــول ہــے۔ جرائــم
کــی رپورٹنــگ میــں جنســی زیادتــی کا شــکار چنــد ایســے اردو روزنامــے بھــی ہیــں جــو اس

ہونــے یــا اس ســے محفــوظ رہ جانــے والــی
خواتیــن کــی تصاویــر /ویڈیــو اور انــدازوں
پــر مبنــی ایســی زبــان مسلســل اســتعامل کــی
جاتــی ہــے جــس میــں تحقیــق یــا تجزیاتــی
قــدروں کا فقــدان پایــا جاتــا ہــے۔
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مقــام پــر نہیــں پہنــچ ســکے کــہ عورتــوں اور
لڑکیــوں کــے معیــا ِر زندگــی پــر بــراہ راســت
اثرانــداز ہونــے والــے موضوعــات پــر محتــاط
انــداز اختیــار کرســکیں۔ اگرچــہ رسوے ســے
ظاہــر ہوتــا ہــے کــہ اکــر اردو روزنامــے خواتیــن
ســے متعلــق موضوعــات کــے لیــے اپنــے
صفحــات پــر پہلــے ســے متعیــن جگــہ اســتعامل
کرتــے ہیــں ،مث ـاً صحــت یــا تعلیــم ،لیکــن یــہ
معلومــات اکــر پریــس ریلیــز تــک محــدود رہتــی
ہیــں۔ خواتیــن کــے لیــے جــو باتیــں مثبــت اور
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فائــدہ منــد اثــرات رکھتــی ہیــں ،وہ خواتیــن
کــی (اســی طــرح مــردوں کــی بھــی) دلچســپی
ســے متعلــق موضوعــات پــر لکھــے گئــے گہــرے
تجزیاتــی مضامیــن ہیــں جــو اہــم اور مناســب
معلومــات فراہــم کرتــے ہیــں۔ میڈیاکــو عاملــی
ســطح پــر ســاج کــے ایســے ’’چوکیــدار‘‘ کــی
حیثیــت حاصــل ہــے جــو اس امــر کــو یقینــی
بنانــے میــں اہــم کــردار ادا کرســکتا ہــے کــہ
حکومتــی پالیســیاں عوامــی مفــاد میــں ہیــں اور
ســاج کــے شــعور میــں اضافــہ کررہــی ہیــں۔

میزان
غیر حوصلہ افزاء
حوصلہ افزاء
اخبارات
1192
)14.7( 175
)85.3( 1017
االخبار
1829
)16.0( 293
)84.0( 1536
اوصاف
1872
)13.6( 254
)86.5( 1618
ڈان
1667
)17.5( 292
)82.5( 1375
ِدن
784
)7.0( 55
)92.9( 729
فرنٹیرئ پوسٹ
2038
)22.1( 449
)77.9( 1589
جنگ۔راولپنڈی
2312
)20.2( 466
)79.8( 1846
جنگ۔ کراچی
3151
)22.9( 721
)77.2( 2430
خربیں
2167
)17.2( 372
)82.8( 1795
دی نیشن
2336
)17.3( 407
)82.6( 1929
نوائے وقت
1397
)18.9( 264
)81.1( 1133
اوبزرور
2229
)19.2( 428
)80.7( 1801
پاکستان
1437
)28.2( 405
)71.8( 1032
صحافت
1892
)17.3( 327
)82.7( 1565
دی نیوز
روزانہ شائع ہونے والے اخبارات میں خواتین سے متعلق ر ٔویوں کا موازنہ
جــدول ســے ظاہــر ہوتــا ہــے کــہ ایــک دہائــی
پہلــے متــام اخبــارات میــں خواتیــن ســے متعلــق
موضوعــات کــے لیــے مــوزوں روئیــے کــی رشح
فیصــد حوصلــہ افـزاء تھــی۔ یــہ رویہ عکــس اور
دیگــر غیــر رسکاری تنظیمــوں کــی طــرف ســے
شــعوری بیــداری اور تائیــد کــے لیــے آج تــک
باقاعدگــی ســے جــاری منظــم کوششــوں کــے
ضمــن میــں حوصلــہ افــزاء تھــا۔ ہــم بہرحــال
اس بــات ســے ا ٓگاہ ہیــں کــہ مقــدار اور معیــار

دونــوں میــں بہــری کــی گنجائــش موجــود ہــے۔
 7/24خربوں کے چینل
الیکٹرانــک میڈیــا پاکســتان کــی آبــادی اور
خواندگــی کــے اعــداد و شــار کــو مدنظــر رکــھ
کــر ســاج کــو ترقــی اور صنفــی حساســیت کــی
طــرف مائــل کرنــے کــی غیــر معمولــی صالحیــت
رکھتــا ہــے۔ تاہــم ریاســت کــی ملکیــت چینلــز
کــی نرشیــات ،جــو 1960ء کــی دہائــی میــں

انٹرنیــٹ  2014تــک اپنــے ڈھائــی کــروڑ صارفیــن (آبــادی کا تقریب ـاً  16فیصــد ،جــن میــں ســے
ڈیــڑھ کــروڑ افـراد ا ُس کــے لئــے اپنــا موبائــل فــون اســتعامل کرتــے ہیــں) کــے ســاتھ میڈیــا کــے
لیــے ایــک نعمــت ثابــت ہــوا ہــے۔ بـراڈ بینــڈ ( )Broadbandکــی رسوســز میــں بھــی ایــک کــروڑ
 70الکــھ موجــودہ صارفیــن ( )2014کــے 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 افـزاء ہــے۔
فاصلے کو کم کرنا
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ٹــی وی کــے آغــاز ســے پروگ ـرام نــر کرنــے کا معلومــات پھیالنــے میــں ریڈیــو انتہائــی کارآمــد
دعــوی کرتــے ہیــں ،ذریعــہ ہــے ،بالخصــوص پاکســتان کــے دور دراز
خصوصــی حــق رکھنــے کا
ٰ
دیہــی عالقــوں کــے عــوام کــے لیــے عــام طــور
رسکاری پالیســیوں تــک محــدود ہیــں۔
پــر اور خواتیــن کــے لیــے خصوصــی طــور پــر۔
نجــی ٹــی وی چینلــز کــو 1990ء کــی دہائــی لیکــن اس اہــم ذریعــے کــو زیــادہ تــر اســتعامل
میــں پروگرامــز نــر کرنــے کــی اجــازت ملنــے ہــی نہیــں کیــا جاســکا۔
کــے بعــد امیــد کــی جارہــی تھــی کــہ ان چینلــز
کــو اہــم معامــات مث ـاً خواتیــن کــے حقــوق ،اگرچــہ پاکســتان میــں حکومــت کــے زیــ ِر
انســانی حقــوق ،تعلیــم اور دیگــر ســاجی انتظــام واحــد ریڈیــو چینــل ریڈیــو پاکســتان
طویــل عرصــے ســے موجــود ہــے اور اب ملــک
کوششــوں کــے بــارے میــں معلومــات فراہــم
میــں نــہ رصف  100ســے زائــد ایــف ایــم چینلــز
کرنــے کــے لیــے اســتعامل کیــا جائــے گا لیکــن
بلکــہ درجنــوں تعلیمــی اداروں کــے نجــی ریڈیو
ملــک بھــر میــں میڈیــا کــی بھرمــار کــی وجــہ چینلزبھــی موجــود ہیــں لیکــن ان متام کــی زیادہ
ســے نتیجــہ اس کــے بالــکل برعکــس نــکال تــر توجــہ رضوری موضوعــات اور خــاص طــور
اور معامــات مزیــد بدتــر ہوتــے چلــے گئــے۔ پــر خواتیــن کــے حقــوق ســے متعلــق مســائل
موجــودہ وقــت میــں نجــی ٹــی وی چینلــز کــی کــی بجائــے موســیقی ،ہلکــی پھلکــی تفریــح اور
کــرت کــے باوجــود عــام طــور پــر خواتیــن کــے گفتگــو کــے مختلــف پروگرامــز تــک ہــی محــدود
حقــوق ســے متعلــق معامــات کــو اہمیــت نہیــں رہتــی ہــے۔
دی جاتــی۔ ٹــی ا ٓر پــی (ٹارگــٹ ریٹنــگ پوائنــٹ)
حکومــت کــے زیرانتظــام ریڈیــو اسٹیشــن
کــے بعــد ســے وقــت کــے ســاتھ پروگرامــز کا پاکســتان براڈکاســٹنگ کارپوریشــن (پــی بــی
معیــار بتدریــج گرتــا چــا جارہــا ہــے۔ ریٹنــگ ســی) پــر ’’خواتیــن کــے لیــے‘‘ پالیســی ســازوں
میــں منائشــی اضافــے کــی غــرض ســے الیکٹرانک کــی جانــب ســے ’’محفــوظ‘‘ ســمجھے جانــے
میڈیــا کــے خــروں کــے چینلــز خواتیــن کــے والــے موضوعــات پــر کئــی پروگ ـرام نــر ہونــے
خــاف تشــدد (وی اے ڈبلیــو ،وی اے ڈبلیــو کــے باوجــود خواتیــن کــے بــارے میــں پیــش
جــی ) وغیــرہ اور جرائــم کــی ایســی خربیــں کیــا جانــے واال تصــور درســت نہیــں ہــے۔ ان
ِ
اوقــات کار کــی وجــہ ســے ان
نــر کرتــے ہیــں جــن میــں خواتیــن کــے ملــوث پروگرامــز کــے
ہونــے کا معاملــہ سنســنی خیــز انــداز میــں کــے بــارے میــں ردعمــل غیرمتناســب ہوتــا ہــے۔
پیــش کیــا جاتــا ہــے۔ نــہ رصف یــہ بلکــہ جــرم پــی بــی ســی کــی مرکــزی نرشیــات میــں صنفــی
یــا تشــدد ســے متاثــرہ یــا حادثــے ســے محفــوظ مســائل کــو عمومــی ســمجھ کــر اکــر نظرانــداز
رہ جانــے والــے فــرد کــی تصاویــر اور ذاتــی کردیــا جاتــا ہــے۔ بدقســمتی ســے ریڈیــو کــی
معلومــات ظاہــر کرنــے ســے اخالقــی اصولــوں بہرتیــن صالحیــت کــو خواتیــن کــی بہبــود اور
ترقــی ســے متعلــق موضوعــات پــر کارآمــد
کــی ســنجیدگی ســے خــاف ورزی بھــی کــی
معلومــات کــے فــروغ کــے لیــے اســتعامل نہیــں
جاتــی ہــے۔
کیــا جاســکا ،خــاص طــور پــر ملــک کــے دیہــی
عالقــوں میــں جہــاں معلومــات کــے دیگــر ذرائــع
ریڈیو
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انتہائــی محــدود ہیــں۔
ســوال اب بھــی باقــی ہــے :اگــر م ـاّ فضــل اﷲ
ســوات کــے تقریبـاً متــام لوگــوں اور خــاص طــور
پــر خواتیــن کــی ســوچ پــر اثرانــداز ہونــے کــے
لیــے غیــر قانونــی ایــف ایــم چینــل اســتعامل
کرســکتا ہــے تــو پھــر قانونــی اور الئســنس یافتــہ
ایــف ایــم چینلــز خواتیــن کــے مســائل پــر ا ُس
ســنجیدگی اور ذمــہ داری ســے توجــہ کیــوں
نہیــں دے ســکتے جــس کــی وہ حقــدار ہیــں؟
مصیبت زدہ خواتین کی عزت افرائی

اشــتہاری ایجنســیاںپرنٹ میڈیــا کــے
مجموعــی کاروبــار پــر گہــرا اثــر رکھتــی
ہیــں ،چاہــے وہ روزنامــے ہــوں یــا ہفتــہ
وار رســالے۔ ســتم ظریفــی یــہ ہــے کــہ اس
شــعبے کــے ذریعــے خواتیــن کــی مسلســل
کــردار کَشــی کــی جاتــی ہــے۔ کاروبــار کــی
غــرض ســے اٹھائــے جانــے والــے ان اقدامــات
کــے نتائــج خواتیــن کــے لیــے مســتقبل
میــں بھــی کبھــی فائــدہ منــد ثابــت نہیــں
ہوســکتے۔ خواتیــن کــی دقیانوســی /روایتــی
انــداز میــں تصویــر کشــی کــی وجــہ ســے
بدلتــے ہوئــے وقــت کــے ســاتھ پیــدا ہونــے
والــے ان کــے ســنجیدہ اور ســنگین مســائل
پــوری طــرح حــل نہیــں کئــے جاســکتے۔‘‘
صفحــہ 2003-Changing Image ،48

چــادر اور چــار دیــواری کــی کســی حــد تــک
ســتائش رصف اســی صــورت میــں بامعنــی
ہوســکتی ہــے جــب گھریلــو تشــدد اور ازدواجــی
ریــپ کــی متاثــرہ خواتیــن کــو حقیقــی تحفــظ
دینــے والــے نظــام کــی ناکامــی کا اع ـراف کیــا
جائــے۔ مثالــی مــاں ،بہــن اور بیٹــی کــے تصــور ہوجاتا ہے۔
کــی حامیــت میــں التعــداد کہانیــاں پیــش کــی
جاتــی ہیــں کــہ اگــر عــورت معــارشے میــں جیســا کــہ مندرجــہ بــاال جائــزے میــں دیکھــا
تعریــف اور عــزت حاصــل کرنــا چاہــے تــو اســے گیــا ہــے کــہ جہــاں تــک حکومتــی پابندیــوں
خاموشــی ســے اپنــے حقــوق کــی محرومــی اور ســے آزادی ،ٹــی وی چینلــز کــی کــرت اور
ان ســے انــکار کا دکــھ اٹھانــا ہــوگا۔
انٹرنیــٹ کــے انقــاب کا تعلــق ہــے ،پاکســتان
اگــر وہ اپنــے دفــاع میــں یــا جــر کــے خــاف میںمیڈیــا نــے گزشــتہ ایــک دہائــی یــا ا ُس ســے
بطــور انســان اپنــے حقــوق کــے بارے میــں کچھ
زیــادہ عرصــے کــے دوران طویــل ســفر طــے کیــا
کہنــے کــی ہمــت کــرے تــو اســے معــارشے کی
جانــب ســے جھٹــا دیــا جاتــا ہــے یــا اکــر اس ہــے۔ اس کــے باوجــود خــاص طــور پــر الیکٹرانک
ســے التعلقــی کا اظہــار کیــا جاتــا ہــے اور اجنبی میڈیامعــارشے ســے متعلــق اہــم موضوعــات
یا’’غیــرـ‘‘ کا خطــاب دیــا جاتــا ہے ،جو پاکســتانی (بشــمول اور بالخصــوص خواتیــن کــے حقــوق
ســیاق و ســباق میںہــر لحــاظ ســے ’’مغربــی‘‘ ســے متعلــق مســائل) کــی عکاســی نہیــں
ہونــے کــے مــرادف ہــے ،اور ایســی شــخصیت کرتــا اوراس میــں متــوازن اور بہــر معیــار کــے
مرشقــی یــا دیســی روایــات کــے خــاف جــرم یــا
پروگرامــز کا شــدید فقــدان ہــے۔اس کــی بجائــے
گنــاہ کــی مرتکــب ہوتــی ہــے۔ اکــر خواتیــن کــے
لیــے یــہ منفــی ردعمــل اس قــد ر تیــز اور جلــد وہ سنســنی خیــزی ،انتہائــی قدامــت پســند
رومنــا ہوتــا ہــے کــہ ان کــے لئــے اپنــے انتہائــی معارشتــی اقــدار ،دقیانوســیت اور صحافــت کــی
بنیــادی حقــوق کا تقاضــا بھــی ناقابــل تصــور دیگــر برائیــوں کا ســہارا لیتــا ہیــں۔
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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 بـراہ
راســت متاثــر کرتــے ہیــں۔ عکــس کــی مسلســل
کاوشــوں پــر ایــک نظــر ڈالتــے ہیــں جــن ســے
آنــے والــے چیلنجــز کــے سلســلے اور ہــاری اب
تــک کــی کامیابیــوں کا انــدازہ لگایــا جاســکتا
ہــے۔ میڈیــا میــں خواتیــن کــی منائندگــی کــے
تجزیئــے ســے انــدازہ لگایــا جاســکتا ہــے کــہ
ہــارا معــارشہ خواتیــن کــی منائندگــی کیســے
کرتــا ہــے۔ ہــارے ســاج میــں خواتیــن ســے
متعلــق معارشتــی دقیانوســی تصــورات کــو
دانســتہ اور غیردانســتہ طــور پــر دونــوں طــرح
ســے تقویــت دی جاتــی ہــے۔ بہــت ســے
معامــات میــں خواتیــن خــود اپنــے متعصــب
رویــو ں ســے بــے خــر ہیــں۔ پاکســتان میــں
خواتیــن کــی میڈیــا تنظیمــوں تــک رســائی یــا
ترقــی کــی حوصلــہ افزائــی نہیــں کــی جاتــی۔
خواتیــن کــو میڈیــا کــے شــعبے میــں خــاص
طــور پــر فیصلــہ ســازی کــے عہــدوں پــر محــدود
مواقــع فراہــم کئــے جاتــے ہیــں۔ درحقیقــت
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پاکســتان میــں خواتیــن میڈیــا کــے اداروں میــں
ـی انتظامــی عہــدوں پــر کہیــں نظــر نہیــں
اعلـ ٰ
آتیــں۔ پاکســتان میــں چونکــہ میڈیاکــے اداروں
کا ماحــول عــام طــور پــر خواتیــن کــے لیــے
مــوزوں تصــور نہیــں کیــا جاتــا ل ٰہــذا بہــت ســی
خواتیــن ذرائــع ابــاغ کــے شــعبے کــو خیربــاد
کہــہ کــر کوئــی دورسی مالزمــت تــاش کرنــے پــر
مجبــور ہوجاتــی ہیــں۔ خواتیــن کــو اس شــعبے
میــں شــامل کرنــے کــے لیــے موجــودہ حــاالت
میــں بہــری النــے کــی غــرض ســے بہــت کــم یــا
بالــکل بھــی کوشــش نہیــں کــی گئــی۔ اس طــرح
کئــی دہائیــوں ســے عکــس کــی جانــب ســے
رشوع کئــے گئــے منصوبــوں کــے تحــت پاکســتان
میــں صحافــت کــے دائــرہ کار کــو وســیع کرنــے
کــی کوشــش جــاری ہــے۔

ورکشاپ ،تربیتی نشستیں اور مشاورت
عکــس ریــرچ کــی جانــب ســے طلبــہ،
صحافیــوں اور کمیونٹــی کــے لیــے مختلــف
مســائل اور موضوعــات پــر  200ســے زائــد
رسگرمیــوں کا انعقــاد کیــا گیــا ہــے۔

ریڈیو پروڈکشنز
عکس ریرسچ کی جانب سے  32مختلف
سلسلوں کے تحت  316سے زائد ریڈیو پروگرامز

تیار کرنے کے عالوہ مختلف منصوبوں کے تحت
 8ڈیجیٹل کہانیاں بھی پیش کی جاچکی ہیں۔

مطبوعات
عکس ریرسچ نے تقریباً  200مطبوعات شائع
کی ہیں جن میں موضوعاتی ساالنہ ڈیسک
ڈائریاں ،رسوے کی بنیاد پر عاملی اور عالقائی
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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ِ
ضابطہ اخالق کی رضورت کیوں ہے؟
صنفی حساسیت پر مبنی
معیــاری صحافــت کــے لیــے ایــک ضابطــہ ِ
اخــاق انتہــا ئــی رضوری ہــے اور یقینـاً یــہ میڈیا
کــے لیــے کوئــی رکاوٹ پیــدا نہیــں کرتــا۔ میڈیــا
کــے متــام منائنــدوں کــو خربیــں تشــکیل دیتــے
ہوئــے اور تفتیشــی صحافتــی رپورٹیــں مرتــب
کرتــے ہوئــے چنــد اخالقــی ہدایــات پــر عمــل کرنا
چاہیــے تاکــہ معلومــات کا پرچــار کرنــے ســے
بالوجــہ کســی بــے گنــاہ فــرد یــا گــروہ کــو ذاتــی
نقصــان نــہ پہنچــے۔ اس لیــے صنفــی حساســیت
پــر مبنــی ضابطــہ ِ اخــاق متــوازن رپورٹنــگ
کرنــے کــے لیــے ہمیــں ایــک طــرز ِ عمــل فراہــم
کرتــا ہــے ۔ اس کــے ذریعــے غیــر صحــت منــد
عنــارص مثـاً عورتــوں کــو محــض ایــک شــے کــے
طــور پــر پیــش کرنــا اور دقیانوســیت کــو ختــم
کیــا جاســکتا ہــے۔ کچــھ لــوگ شــاید اس صنفــی
حساســیت پــر مبنــی ضابطــہ ِ اخــاق کــی
رضورت اور اس کــے کار ا ٓمــد ہونــے پــر اعـراض
کریــں۔ لیکــن اس کــی افادیــت کا انــدازہ تــب
ہــو ســکتا ہــے جــب ہــم دور دراز کــے روایتــی
قبائلــی عالقــوں میــں رہنــے والــی الکھــوں
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
کــر دی جاتــی ہیــں۔ ان گنــت روزانــہ گھریلــو
تشــدد ،ریــپ ،اور انسیســٹ( )Incestکا شــکار
ہوتــی ہیــں اور انہیــں یــہ کہــہ کــر خامــوش
کروادیــا جاتــا ہــے کــہ خواتیــن کــے مســائل
کــو گھــر تــک محــدود رہنــا چاہیــے ۔ ســاجی
اور سیاســی قوتیــں ایســی خواتیــن کــو روکتــی
اورس ـزادیتی ہیــں جــو مــدد کــے لیــے پکارتــی
ہیــں۔ اس معاملــے میــں بہــت کــم یــا پھــر

مــدد نــہ ملنــے اور ان مســائل کا تــدارک نــہ
ہونــے کــی ایــک وجــہ خواتیــن اور ا نســانی
ـی کــہ
حقــوق کــے شــعور کــی کمــی ہــے۔ حتـ ٰ
جــب اس ملــک کا قانــون انہیــں ظــامل طاقتــوں
ســے تحفــظ فراہــم کرتــا ہــے۔ مثــال کــے طــور
پربہــت ســی خواتیــن کــو ایســے قوانیــن کــے
موجــود ہونــے کا علــم تــک نہیــں ہوتــا ۔ میڈیــا
اس کمــی کــو پــورا کــر ســکتا ہــے اور ٹــی وی،
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
حقــوق (اور صنفــی مســائل )کا شــعورہر بالــغ
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
حقــوق بلکــہ صنفــی طــور پــر ایــک متــوازن
ســاج 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
حقــوق کا معاملــہ انســانی حقــوق کــی خــاف
ورزی کــے وســیع تــر موضــوع میــں گــم ہــو
جائــے گا۔
درحقیقــت پاکســتان اپنــے قیــام ســے اب تــک
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
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وفاقــی یونیــن برائــے جرنلســٹ ‘نــے قانــون کــی
شــکل میــں ایــک ضابطــہ اخــاق مرتــب کیــا
تھــا ۔ اس ضابطــے میــں صنفــی مســائل پــر
بــات نہیــں کــی گئــی تھــی لیکــن مندرجــہ ذیــل
نــکات واضــح طــور پــر درج تھــے
٭

کســی رکــن کــو کوئــی ایســی بــات یــا
عمــل نہیــں کرنــا چاہئــے جــس ســے اس
کــی اپنــی ذات ،یونیــن یــا اس کــے اخبــار
کــی بدنامــی ہــو۔

٭

ہــر رکــن اس بــات کا پابنــد ہــے کــہ وہ
یونیــن کــے قوانیــن کا مطالعــہ کــرے اور
اســے دانســتہ یــا غیــر دانســتہ طــور پــر
			
یونین کے مفادات
کــے خــاف نہیــں جانــا چاہئــے۔

٭

واضــح طــور پــر بیــان کیــا جاتــا ہــے کــہ
خــروں کا مــواد یــا تصاویــر حاصــل کرتــے
ہوئــے کوئــی تذلیــل  ،نقصــان یــا تکلیــف
نــہ پہنچائــی جائــے۔

٭

خــروں کــی رپورٹیــں اور تصاویــر ایــان
داری ســے حاصــل کــی جائیــں۔

اس قــراد داد کــی منظــوری کــے باوجــود یــہ
ضابطــہ کبھــی بھــی مکمــل طــور پــر الگــو نہیــں
ہــو ســکا اور میڈیــا نــے بــا روک ٹــوک صحافیانــہ
غیــر اخالقــی اقــدار جــاری رکھیــں ۔ 1993ء میــں
’’مدی ـران ِ اخبــار کونســل پاکســتان ‘‘ نــے ایــک
ضابطــہ اخــاق مرتــب کیــا لیکــن اس میــں بھــی
صنفــی مســائل پــر بــات نہیــں کــی گئــی۔
نئــے ہزارئیــے کــے ا ٓغــاز 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 وقــار ِ نســواں
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کــے اشــراک ســے باہمــی تعــاون کــی بنیــاد
پراســے تیارکیــا گیــا۔
بعــد ازاں ،اس ضابطــہ ِ اخــاق کــو موجــودہ
تناظــر میــں متــا م طــرز کــے میڈیــا (الیکٹرانــک
اور پرنــٹ) کــی رضوریــا ت کــو مـ ِـد نظــر رکھتــے
ہوئــے قومــی ســطح کــی جامــع مشــاورت کــے
بعــد ترمیــم و اضافــہ کــے ســاتھ دوبــارہ تشــکیل
دیــا گیــا۔
عکــس نــے دونــوں اصنــاف (مــرد و خواتیــن)
ســے صحافیــوں  ،میڈیــا کــے منائنــدوں  ،میڈیــا
تنظیمــوں  ،یونیــن ،میڈیــا مینیجــرز کــے ســاتھ
ســاتھ ســول سوســائٹی تنظیمــوں (ســی ایــس
اوز )اور غیــر رسکاری تنظیمــوں (ایــن جــی
اوز) ،حقــوق ِ نســواں کــے کارکنــوں ،وکالء ،
پولیــس افــران اور دورسے متعلقــہ افــراد
کــی شــمولیت کــو یقینــی بنایــا۔ ( یــہ بــات
قابــل ِ ذکــر ہــے کــہ دنیــا میــں ابھــی تــک رصف
چنــد ماملــک نــے ہــی صنفــی پہلــو کــو اپنــے
صحافیانــہ ضابطــہ اخــاق کا حصــہ بنایــا ہــے) ۔
ضابطــہ اخــاق کــے مســودے پــر (پرنــٹ میڈیــا
کــے لیــے) 2000ء کــے ا ٓغــاز میــں کام رشوع ہــوا
جــس میــں میڈیــا ،ســول سوســائٹی تنظیمــوں
اورانســانی حقــوق کــے کارکنــان نــے بھرپــور
معلومــات فراہــم کیــں۔ نتیجتــاً اســے جنوبــی
ایشــیاء کــے چنــد ماہریــن کــو بھیجــا گیــا اور
باالٓخــر رضاکارانــہ طــور پــر 2003ء میــں اختیــار
کــر لیــا گیــا۔

بتدریــج  ،وقــت کــے بدلتــے تقاضــوں اور میڈیــا
کــی نئــی رضوریــات کــو مــد نظــر رکھتــے ہوئــے
ہــم نــے اس ضابطــہ اخــاق پــر نظــر ِ ثانــی کرنے
اور ترمیــم و اضافــہ کــی رضورت محســوس کــی
تاکــہ اس منصوبــے میــں پرنــٹ اور لیکٹرانــک
میڈیــا دونــوں کــو شــامل کیــا جائــے۔ نظــر ِ
ثانــی کــی رضورت الیکٹرانــک میڈیــا کــے لیــے
زیــادہ مناســب تھــی کیونکــہ نجــی ٹــی وی
چینلــوں کــے ریٹنــگ کــے مقابلــوں  ،ہفتــہ بھــر،
چوبیــس گھنٹــے خــروں کــی دوڑ اور خصوص ـاً
بریکنــگ نیــوز کــے چکــروں میــں عمومـاً صنفــی
تشــدد (جــی بــی وی  /وی اے ڈبلیــو جی)کــے
متاثریــن کــی شــناخت ،تصاویــر  ،روزمــرہ زندگــی
کــے پہلــو ٔوں ،ذاتــی اور خانــدان کــی تفصیــات
اور غیــر رضوری معلومــات کــو بھیانــک انــداز
میــں خطرنــاک حــد تــک بــا اجــازت پیــش کیــا
جانــے لــگا۔
یــہ ضابطــہ اخــاق تشــکیل دیتــے ہوئــے صنفــی
بنیــادوں پــر تشــدد اور میڈیــا پــر خواتیــن
کــی منفــی تصویــر کشــی کــے معامــات پــر
کام کرنــے کــے عــاوہ عکــس نــے اس رضورت

کــو بھــی محســوس کیــا کــہ خــود میڈیــا ســے
منســلک خواتیــن کــے مســائل پــر بھــی غورکرنــا
رضوری ہــے۔ یــہ متــام پہلــو پاکســتانی پرنــٹ
میڈیــا کــے لیــے ترتیــب دیئــے گئــے پہلــے
ضابطــہ اخــاق میــں جامــع طــور پــر بیــان کیــے
گئــے تھــے۔
ترمیــم شــدہ ضابطــہ اخــاق کا مقصــد صنفــی
حساســیت اور خواتیــن کــے معامــات میــں ان
ســے مســاوی ســلوک جیســے امــور کــی یقیــن
دہانــی کرانــا تھــا کــہ دورسے پہلــو ٔوں 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
واقعــات کــی سنســنی خیــز رپورٹنــگ کــو روک
ســکیں اور خصوصـاً الیکٹرانــک میڈیاپــر صنفــی
تشــدد میــں بــچ جانــے والــوں کــی تذلیــل اور
کھلــے عــام تصویــر کشــی کــو روکنــے کــے
لیــے ضابطــہ اخــاق کــو ســختی ســے نافــذ کیــا
جاســکے۔
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میڈیــا میــں عکــس کــے تیــار کــردہ صنفــی طــور پــر مروجــہ معمــول پــر انحصــار کرتــے
حساســیت پــر مبنــی ضابطــہ ِ اخــاق کا اطــاق ہیــں۔
اہــم میڈیــا مم ـران کــی مــدد ســے کیــے گئــے
عکــس کــے ایــک حالیــہ رسوے کــے مطابــق
ابھــی بھــی عکــس کــے ضابطــہ اخــاق کا شــعور
بہــت کــم لوگــوں کــو ہــے ۔ عمومـاً اکــر میڈیــا
گھــروں  ،پرنــٹ  ،ریڈیــو اور ٹــی وی چینلــوں
کــے اپنــے ضابطــہ اخــاق ہیــں جــن میــں
کوئــی واضــح تعریــف نــہ ہونــے کــے باعــث
ایــک چینــل کــے لیــے کوئــی قابــل ِ قبــول
بــات دورسے چینــل کــی نظــر میــں بــے ہــودہ
ہوســکتی ہے۔پم ـرا کــے کچــھ قواعــد و ضوابــط
توموجــود ہیــں لیکــن کــس حــد تــک ان کا جہــاں تــک عکــس کــے میڈیــا کــے لیــے تشــکیل
اطــاق ہوتــا ہــے اس کا رصف انــدازہ ہــی لگایــا دیئــے صنفــی حساســیت پــر مبنــی ضابطــہ
اخــاق کا ســوال ہــے ســوائے ایــک یــا دو جگہوں
جــا ســکتا ہــے۔
ســے مثبــت جوابــات کــے عــاوہ اکــر نــے اس
ڈان اخبــار کا ضابطــہ اخــاق برائــے میڈیــا اور ضابطــے ســے بــے خــری کا اظہــار کیا۔لیکــن اس
ہدایــات برائــے سوشــل میڈیــا موجــود ہیــں جــو کــے ســاتھ انہــوں نــے اس خواہــش کا بھــی اظہار
عمومــی طــور پــر میڈیــا کوریــج کــے دوران کیــا کــہ عکــس کــو اپنــا ضابطــہ اخــاق متعــارف
شائســتگی  ،معروضیــت اور دیانــت داری قایــم کروانــے کــے لیــے میڈیــا کــے پیشــہ ور اف ـراد،
رکھنــے جیســے مختلــف پہلــو ٔوں کا احاطــہ رپورٹــرز  ،مدیـران ،اور پیمراکــے عہدیــداران کــے
کرتــے ہیــں۔ان ضابطــے میــں جــو دو نــکات لئــے ورکشــاپس کا انعقــاد کرنــا چاہئــے اورمیڈیــا
مــد ِ نظــر رکھــے جاتــے ہیــں۔ ان میــں ایــک یــہ
ســے منســلک افــراد کــی معلومــات کــے لیــے
کــہ کســی کــی ذاتــی زندگــی میــں مداخلــت نــہ
تحریــری مــواد بھــی تقســیم کرنــا چاہئــے۔ بہــت
کــی جائــے ،کســی کــو تکلیــف ،رنــج یــا دکــھ نــہ
ســے لوگــوں نــے یــہ رائــے بھــی دی کــہ عکــس
پہنچایــا جائــے  ،پیشــہ وارانــہ صحافــی ہوتــے
کــو ان ورکشــاپس کــے انعقــاد کــے بعــد میڈیــا
ہوئــے کســی ســے صنفــی بنیــاد پــر امتیــازی
گھــروں کــے ســاتھ مسلســل رابطــے میــں رہنــا
ســلوک نــہ رکھــا جائــے۔ صنفــی کــردار کــی
چاہئــے تاکــہ قابــل ِ قبــول ســاجی رویــوں
دقیانوســیت پــر حساســیت کا مظاہــرہ کرتــے
کــی دانشــورانہ اوراچھــے اخالقــی معیــارات پــر
ہوئــے اســتحصالی ســوچ ســے بچــا جائــے اور
درســت پیــش کــش کــو فــروغ دیــا جاســکے ۔
کســی موضــوع پــر لکھتــے ہوئــے دونــوں اصناف
کــی طــرف دانشــورانہ اور جذباتــی تــوازن قایــم میڈیــا گھــروں اور صحافیــوں کــو صنفــی
رکھــا جائــے۔ اگرچــہ بــے ہودگــی کــی کوئــی حساســیت کــے ضابطــہ اخــاق پــر قائــم رکھنــے
مخصــوص تعریــف نہیــں ہــے لیکــن اخبــارات کــے لیــے ایــک رضوری عنــر ایــک ایســے پلیٹ
اخالقــی اور ذمــہ دارانــہ صحافــت کــے عاملــی فــارم کــی تشــکیل ہــے جہــاں میڈیــا مــواد کــے
ریڈیــو ایــف ایــم  100کا اپنــا ضابطــہ اخــاق ہــے
کــہ جارحانــہ نوعیــت کــے گانــے اور پیغامــات
نــر نــہ کئــے جائیــں اورغیــر اخالقــی زبــان کــی
اجــازت نــہ دی جائــے۔ دورسے چینلــوں کــے
اپنــے غیــر تحریــر شــدہ ضابطــے موجودہیــں
کــہ کوئــی ایســا مــواد نــر نــہ کیــا جائــے جــو
انســانی وقــار اور صنفــی مســاوات کــی خــاف
ورزی کــرے اور مذہبــی اور ســاجی جذبــات
کــو شــہ دے۔

18

فاصلے کو کم کرنا

حوالــے ســے عــوام کــی شــکایات کــو نرشکیــا جــا
ســکے۔ اس ســے عــوام اور ســاجی حامیتــی
گروہــوں وغیــرہ کــی آراء میڈیــا پروڈیــورسز تــک
بـراہ راســت پہنچائــی جاســکتی ہیںکــہ وہ جــان
ســکیں کــہ ســامعین کــے ذہــن میــں کیــا چــل
رہــا ہــے۔
ہمیــں یقیــن اورامیــد ہــے کــہ رضاکارانــہ
قــراردادوں کــے ذریعــے یــہ الزم ہــو جائــے
گا کــہ نجــی اور رسکاری میڈیــا ادارے ،ٹریــڈ
یونیــن ،ایسوســی ایشــنز ،کونســلز ،سوســائٹیاں
اور اتھارٹیــاں ان ضابطــوں کــو اپنــا لیــں۔
پاکستانی خواتین کا میڈیا شکایت سیل
میڈیــا پــر پیــش کیــے جانــے والــے مــواد کا
تجزیــہ کرنــے اور اس میــں صنفــی حساســیت
کــے بــارے غیــر ذمــہ داری کــے مســلے کــو
حــل کرنــے کــی رضورت کا ادراک کرتــے ہوئــے
عکــس نــے پاکســتانی خواتیــن کا میڈیــا شــکایت
سیل(پی۔ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی) قائــم کرنــے کا
فیصلــہ کیــا ۔ 13فــروری 2014ء کــو این۔ســی
ایس۔ڈبلیــو کــے اش ـراک ســے عکــس نــے پــی
ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی کا اســام ا ٓبــاد میــں کامیاب
ا ٓغــاز کیاجــس کــی تقریــب میــں میڈیــا ممـران،
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
گیــا تھــا۔ 2015ء میــں نیشــنل اینڈومنــٹ فــار
ڈیموکریســی کــے اشــراک ســے ’خواتیــن کا
میڈیــا شــکایت ســیل‘ کــی شــکل میــں اس کا
دوبــارہ ا ٓغــاز کــر دیــا گیــا۔

میڈیــا شــکایت سیل‘‘(ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی)کے
نــام ســے ایــک آزاد ادارے کــی حیثیــت ســے
کام کرتــا ہــے جــو پرنــٹ اور الیکٹرانــک نیــوز
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
میــں الئــے جــو صحافیــوں کــے لیــے اخالقــی
ہدایــات واضــح کرتــا ہــے۔
ہــر قــاری کا احتجــاج فــوری اور باعــزت
طریقــے ســے ســنا جانــا چاہئــے۔ یــہ ذمــہ
دارانــہ صحافــت کــے قیــام میــں مــدد گار
ثابــت ہــوگا۔
صفحہ 2003 ,Changing Image ،67
عکــس نــے 28اکتوبــر 2015ء کــو اســام ا ٓبــاد
میــں میڈیــا اراکیــن اور مختلــف ســول سوســائٹی
تنظیمــوں کــے رابطــہ کاروں اور منائنــدوں
کــی موجودگــی میــں اس ســیل کا دوبــارہ ا ٓغــاز
کیا۔خواتیــن کــے اس میڈیــا شــکایت ســیل
کا باقاعــدہ تنظیمــی ڈھانچــہ اورطریقــہ کار
ہــے۔ اس کا مشــاورتی بــورڈ ســول سوســائٹی
اور میڈیاکــے اراکیــن پــر مشــتمل ہــے۔ یــہ
عــوام کــو ایــک فــورم مہیاکرتــا ہــے جہــاں وہ
ٹــی وی  ،ریڈیــو یــا اخبــار میــں دیکھے،ســنے یــا
پڑھــے کســی بھــی نوعیــت کــے غیــر مہــذب اور
صنفــی امتیــاز کــی شــکایت درج کــروا ســکتے
ہیــں۔ یــہ شــکایات ای میــل ،فــون ،واٹــس ایــپ
اور سوشــل میڈیــا کــے ذریعــے درج کروائــی جــا
ســکتی ہیــں۔

ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی کیــس کا ریــکارڈ تیــار
کرتــا ہــے اور متعلقــہ کاغــذات اکٹھــے کرتــا
خواتین کا میڈیا شکایت سیل
ہــے۔ میڈیــا کــے ســینرئ پیشــہ ورصحافیــوں کــی
’’پاکســتانی خواتیــن کا میڈیــا شــکایت ســیل‘‘ آراء اور مشــوروں کــی روشــنی میــں ترتیــب
(پی۔ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی) اب ’’خواتیــن کا دیئــے گئــے طریقــہ کار کــے ذریعــے ڈبلیــو
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ایــم ســی ســی ان شــکایات کوغیــر ذمــہ داری
کــے مرتکــب میڈیــا کــے متعلقــہ پروڈیــورسز
کــو بھیجتــا ہــے اور اس کــے عــاوہ یــہ
شــکایات پاکســتان براڈکاسٹرزایسوســی ایشــن
(پی۔بــی۔اے) ،پاکســتان ایڈورٹائزرایسوســی
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ایشــن (پــی۔اے۔اے) ،پیمرا،پریــس کونســل ا ٓف
پاکســتان (پی۔ســی۔پی) ،ا ٓل پاکســتان نیــوز پیپــر
سوســائٹی (اے۔پی۔این۔ایــس) ،کونســل برائــے
مدی ـرانِ اخبــارات ِپاکســتان (ســی۔پی۔این۔ای)
اور میڈیــا کــی تنظیمــوں کــو بھیــج دیتــا ہــے۔

میڈیا میںصنفی مساوات کا آغاز۔ پراجیکٹ جو اثر انداز ہو
عکــس کــی معمــول کــی مانیٹرنــگ کــے عــاوہ
ایــک مخصــوص ہفتــہ “میڈیــا مانیٹرنــگ اور
مــواد کا تجزیــہ” کــے لیــے مختــص کیــا گیــا
جــس میــں گــول میــز کانفرنــس کــے دوران
پرنــٹ اور الیکٹرانــک میڈیــا کــے مــواد کــی
مانیٹرنــگ اور تجزیــہ کیــا گیــا تاکــہ میڈیــا
ایگزیکٹــوز کــو ثبــوت کــے ســاتھ یــہ تجزیــہ
پیــش کیــا جــا ســکے۔

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 ا ٓغــاز ۔ پاکســتانی میڈیــا میــں صنفی
حساســیت کــے ضابطــہ اخــاق کــو رضاکارانــہ
طــور پــر اپناتــے ہوئــے حساســیت کــو بڑھانــا ‘‘
رشوع کیــا۔ عکــس کا مقصــد میڈیــا میــں خــود
احتســابی اور صنفــی حساســیت کــے حامــل
میڈیامانیٹرنــگ کــے دوران انگریــزی ،اردو اور
مــواد کــو فــروغ دینــا تھــا۔ اس کام کــے لیــے
عالقائــی زبانــوں کــے پرنــٹ  ،براڈکاســٹ اور
صحافیــوں  ،طلبــاء اور میڈیــا تنظیمــوں کــو
ا ٓن الئــن میڈیــا ســے منونــے شــامل کیــے گئــے۔
تربیتــی کیمپــوں ،ســامعین کلبــوں اور گــول میــز
عکــس کــی تحقیقاتــی ٹیــم نــے صنفــی عدســے
مذاکــروں کــے ذریعــے مــروف کیــا گیاتاکــہ
()Gender lensکــے ذریعــے 25ســے 31مئــی
انہیــں صنفــی حساســیت کــے ضابطــہ ِا خــاق
2015ء کــے درمیــان میڈیــا مــواد کــی مانیٹرنــگ
کــے اســتعامل کــے بــارے میــں ســمجھایا جــا
کــی۔
ســکے۔
کل 9اخبــارات (4اردو 5،انگریــزی) 3 ،ٹــی وی
عکــس نــے اس شــکایت ســیل کــے ذریعــے عــوام
چینلز(نیــوز)  2 ،ریڈیــو چینلــز 4 ،ٹــی وی چینلــز
میــں ســے ایــک بــڑی تعــداد کــو بھــی شــامل
(تفریحــی)اور سوشــل میڈیــا کــے مــواد کــی
کیــا تاکــہ :
مانیٹرنــگ کــی گئــی۔
٭ میڈیــا کــے انــدر صنفــی حوالــوں ســے
کل مــا کــر الیکٹرانــک میڈیــا (خــروں ،تفریــح
میڈیــا اخالقیــات کــو مضبــوط کیــا
اور ریڈیو)کــے 230گھنٹــوں (29گھنٹــے روزانــہ
جاســکے اورصنفــی حساســیت پــر مبنــی
) کــی مانیٹرنــگ کــی گئــی ۔  3نیــوز چینلــز کــے
مــواد کــو فــروغ دیــا جائــے
ٹــاک شــوز اور خــروں اور 2ریڈیــو چینلــز کــے
٭ ســامعین میــں صالحیــت پیــدا کرنــا کــہ میگزیــن شــوز کــی مانیٹرنــگ کــی گئــی۔
وہ خواتیــن کــے شــکایت ســیل کــو فعــال
طــور پــر اســتعامل کــر تــے ہوئــے میڈیــا
مــواد کــی خــود جانــچ کــر ســکیں۔
یــہ پراجیکــٹ کئــی بنیــادی رسگرمیــوں پــر
مشــتمل تھــا جنہیــں ذیــل میــں رسرسی بیــان
کیــا گیــا ہــے:
میڈیا مانیٹرنگ اور مواد کا تجزیہ
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رسوے۔ میڈیــا کــے مــواد پــر ســامعین کــی
رائــے
٭
اکــر اوقــات میڈیــا مالــکان اور مدیــران جــواز
پیــش کرتــے ہیــں کــہ سنســنی خیــزی اور ٭
عورتــوں کــو بطــور ایــک شــے پیــش کرنــے ســے
ریٹنــگ اور حلقــہ اشــاعت میــں اضافــہ ہوتــا
ہــے اور شــاید عــوام اســی طــرح کــے مــواد کا
٭
مطالبــہ کرتــے ہیــں۔
اس دعــوے کــو ثابــت کرنــے کــے لیــے عکــس ٭
نــے ایــک ســوال نامــہ تیــار کیــا اور ملــک بھــر
کــے عــوام ســے بطــور ســامعین میڈیــا پــر
عورتــوں کــی تصویــر کشــی پــر ایــک رسوے
کروایــا۔ یــہ رسگرمــی میڈیــا ایگزیکٹــوز کــے
٭
ســاتھ گــول میــز کانفرنــس ســے پہلــے منعقــد
کروائــی گئــی تھــی تاکــہ انہیــں حقائــق پــر
مبنــی نیــوز اور تفریحــی میڈیــا کــے موادکــے
بــارے میــں عــوام کانقطــہ نظــر پیــش کیــا
جاســکے کــہ عــوام اس ســے کــس حــد تــک
مطمــن ہیــں۔
٭
٭
22

 300سے زیادہ جواب دہندگان ()319
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تنا ســب
زیــادہ تــر  30-20ســال کــی عمــر کــے
افــراد
پنجــاب ،خیــر پختونخــوا اور ســندھ کــے
افــراد (زیــادہ تــر کراچــی اور راولپنــڈی،
اســام ا ٓبــاد ســے)
جــواب دہنــدہ گان میںســےزیادہ تــر لــوگ
طلبــہ تھــے یــا تنخــواہ دار افــراد
 % 57افـراد کــی ترجیــح تفریحــی نوعیــت
کا مــواد تھــا جــب کــہ  % 38افــراد نــے
کہــا کــہ وہ خــروں کــے لیــے میڈیــا ســے
رجــوع کرتــے ہیــں
خواتیــن جــواب دہنــدگان میــں ســے زیــادہ
تــر تفریحــی نوعیــت کا مــواد دیکھتــی
ہیــں جــب کــہ مــرد جــواب دہنــدگا ن
زیــادہ تــر خــروں پــر مشــتمل مــواد
دیکھتــے ہیــں
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معلومــات ،تربیــت اور ابــاغ (آئی۔ای۔ســی) کا
مــواد
ا ٓئی۔ای۔ســی کــے ابھــی تــک تیــار کــردہ مــواد
میــں دو پوســٹرز اور ایــک ڈیجیٹــل ســٹوری کــے
عــاوہ ایــک بــڑے ســائز کــے قابــل ِ چســپاں
اشــتہار کــی شــکل میــں عکــس کا صنفــی
حساســیت کا ضابطــہ اخــاق برائــے میڈیــا
شــامل ہیــں جســے میڈیــا گھــروں کــے مشــاورتی
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ڈیســکوں کــے ســامنے چســپاں کیــا جاســکتا
ہــے۔ اس تائیــد و حامیــت اور شــعور اجاگــر
کرنــے کــی مہــم کــے لیــے عکــس نــے کئــی
طــرح کــے پوســٹرز اور اشــتہار مرتــب کیــے ہیــں
جنہیــں صنفــی حساســیت اور سنســی خیــزی
کــے بــارے میــں ورکشــاپوں کــے دوران میڈیــا
منائنــدوں اورطلبــا میــں تقســیم کیــا جــا ســکتا
ہــے۔

تفریحــی میڈیــا کــے منائنــدے ،اشــتہاری
میڈیا ایگزیکٹو زکے ساتھ گول میز مالقات
عکــس نــے ایــک روزہ گــول میــز کانفرنــس کا ایجنســیاںاور ســول سوســائٹی تنظیمــوں کــے
انعقــاد کیــا جــس کا مقصــد میڈیــا تنظیمــوں  ،اراکیــن شــامل تھــے۔
ایگزیکٹــو ز ،پیشــہ ور صحافیــوں اور تعلیمــی عکــس نــے انہیــں اپنــے میڈیــا مــواد میــں
ماہریــن میــں صنفــی حساســیت کــے ضابطــہ صنفــی حساســیت کا ضابطــہ اخــاق اپنانــے کــی
اخــاق برائــے میڈیــا کا پرچــار کرنــا تھــا۔ ترغیــب دی۔عکــس نــے ہفتــہ بھــر کــی گئــی
اس کانفرنــس میــں  30ســے زیــادہ مہامنــوں میڈیــا مانیٹرنــگ اور عوامــی آراء پــر مشــتمل
نــے رشکــت کــی جــن میــں میڈیــا کــے رسوے کــے نتائــج بھــی پیــش کیــے۔
مالکان،ایگزیکٹــوزاور مینجمنــٹ کــے عــاوہ
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اس کانفرنــس میــں ملنــے والــے مشــورے
اور آراء ذیــل میــں پیــش کــی گئــی ہیــں۔ یــہ
ســمجھنا اشــد رضوری ہــے کــہ میڈیــا مــواد میــں
صنفــی تعصــب ایــک عاملــی مســئلہ ہــے۔
٭

پچھلــی دہائــی میــں پاکســتانی میڈیــا
کــی پالیســیوں اور مــواد میــں بہــت ســی
مثبــت اور منفــی تبدیلیــاں رومنــا ہوئــی
ہیــں

٭

ایــک میڈیــا شــکایت ســیل نہایــت رضوری
تھــا ،جــو بروقــت شــکایات پہنچــا ســکے

٭

میڈیــا تنظیمــوں پــر میڈیــا صارفیــن کــے
پریــر گــروپ کا قیــام بہــت رضور ی تھــا

٭

میڈیــا مــواد( خربیں اور تفریــح ) مجموعی
طــور پــر ریٹنــگ کــے تابــع ہوتــا ہــے ۔
صحافیــوں اور لکھاریــوں کــو مینجمنــٹ
ـی عہــدوں ســے ہدایــات ا ٓتــی ہیــں
کــے اعلـ ٰ
کــہ کیــا شــامل کیــا جائــے اور کیــا نــکاال
جائــے

٭

پاکســتان میںریٹنــگ کا نظــام ملــک بھــر
کــے ســامعین کــی ترجامنــی نہیــں کرتــا ۔
لہــذٰا اِس کــی تشــکیل ِ نــو رضوری ہــے۔

٭

میڈیــا میــں تبدیلــی النــے کــے لیــے
قوانیــن بنانــا اور ســختی ســے ا ُن کا اطــاق
رضوری ہــے۔

٭

میڈیــا مالــکان اور مدیــران کــو ضابطــہ
اخــاق برائــے میڈیــا الگــو کرنــے میــں
شــامل ہونــا چاہئــے
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٭

’’صنفــی مســاوات کــے ا ٓغــاز‘‘ پراجیکــٹ
کــے ســاتھ مسلســل میڈیــا مانیٹرنــگ،
صنفــی حساســیت پــر مبنــی متبــادل
الفــاظ کــی لغت(خصوصــاً پرنــٹ میڈیــا
کــے لیــے) اور ادارتــی پالیســیاں چالنــے
والــے صحافیــوں کــے ہــاں صنفــی
حساســیت کــے ادراک کــی رسگرمیــاں بھــی
شــامل کــی جانــی چاہئیــں۔

٭

میڈیــا گھــروں کــو نیــوز رومــز اور فیصلــہ
ســازی میــں خواتیــن کــو بھــی شــامل کرنــا
چاہیــے۔

٭

تبدیلــی کــے لیــے کمیونٹــی ریڈیــو چینلــز
قائــم کرنــے کــی اشــد رضورت ہــے کیــوں
کــہ ان کــی پہنــچ ســا جــی جــڑوں تــک
ممکــن ہوتــی ہــے۔

٭

میڈیــا صارفیــن کــی طــرف ســے میڈیــا
مــواد کــی نگرانــی کرنــے کــے لیــے موبائــل
فــونکــےاســتعاملکاشــعوراجاگــرکرنــا۔

٭

سوشــل میڈیــا کا اســتعامل جــو ریٹنــگ
کــے چکــروں ســے بــاال تــر ہــے جــس
میــں خواتیــن اور ان کــے نقطــہ نظــر کــی
زیــادہســےزیــادہشــمولیتممکــنہــے۔

٭

ـی عہــدوں پــر خواتیــن کــی
میڈیــا کــے اعلـ ٰ
زیــادہ شــمولیت کــو یقینــی بنانــے کــے
اقدامــات اور پیمــرا جیســے ریگولیٹــری
اداروں کــے مــروک ہوچکــے قوانیــن کــی
نئــے تقاضــوں پــر تشــکیل ِنــو

تربیــت کاروںاور رابطــہ کاروں کــی ایــک روزہ ورکشــاپ میــں ا ٓئــے اپنــے متعلقــہ عالقــوں میــں
تربیــت
واپــس جــا کــر انہــوں نــے بطــور تربیــت کار
عکــس نــے 10پیشــہ ور صحافیــوں کــے ســاتھ صحافیــوں اور میڈیــا طلبــاء کــے ســاتھ تربیتــی
صنفــی حساســیت پــر ایــک ورکشــاپ منعقــد سیشــن کئــے۔
کــی جــس میــں ہــر صوبــے ســے دو صحافیــوں رابطــہ کاروں کــے ذریعــے صحافیــوں کــی
کــو مدعــو کیــا گیــا اور دو صحافیــوں کــو گلگــت تربیــت
بلتســتان ســے دعــوت دی گئــی۔ ایــک دن کــی
ہــر صوبــے ســے ان تربیــت یافتــہ  10صحافیــوں
اس تربیتــی رسگرمــی میــں رشکا ء کــو صنــف
نــے اپنــے مقامــی پریــس کلبــوں میــں جــا کــر
کــے تصــور کــی وضاحــت کــی گئــی  ،صنفــی
کــم از کــم  25مزیــد صحافیــوں کــو تربیــت دی۔
طــور پــر ذمــہ دارمیڈیــا کــی اہمیــت اور عکــس
کــے صنفــی حساســیت کــے ضابطــہ اخــاق رشکاء میــں پرنــٹ اور الیکٹرانــک میڈیــا کــے
کا تعــارف کروایــا گیــا۔ بہــت ســی رسگرمیــوں صحافیــوں کــے عــاوہ تفریحــی اور اشــتہاری
اور پریزنٹیشــنز کــے ذریعــے اس بــات کــی میڈیــا کــے صحافیــوں نــے بھــی رشکــت کــی۔
یقیــن دہانــی کــی گئــی کــہ رشکاء صنفــی
صحافیــوں کــی تربیــت کا مقصــد انہیــں صنفــی
عدســے( )Gender Lensکــے ذریعــے میڈیــا
حساســیت پــر مبنــی مــواد تشــکیل دینــے  ،او ر
مــواد کا خــود تجزیــہ کــر ســکیں اور عکــس کــے
ا ُن میــں بــے حســی پــر مبنــی مــواد کا تجزیــہ
ضابطــہ اخــاق کــو اپنــا ســکیں۔ پہلــے ســے کــی
کرنــے اور غیــر ذمــہ داری ســے تیــار کیــے
گئــی رسوے رسگرمیــو ں اور میڈیــا مــواد کــے
گئــے مــواد کــے منفــی معارشتــی اثــرات کــو
تجزیــوں کــے ذریعــے عوامــی آراء کــی روشــنی
ســمجھنے کــی صالحیــت پیــدا کرنــا تھا۔انہیــں
میــں رشکاء کوپاکســتانی میڈیــا کــے موجــودہ
ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی اور اس کــے طریقــہ کار
رجحانــات ســے اپ ڈیــٹ کیــا گیــا۔
کــے بــارے میــں بتایــا گیــا اور ا ُن کــی حوصلــہ
رشکاء جــو رابطــہ کار کــی حیثیــت ســے افزائــی کــی گئــی کــہ وہ ضابطــہ اخــاق
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اپنائیــں۔ان تربیــت یافتــہ  10صحافیــوں نــے
دورسے صحافیــوں کــے لیــے مختلــف جگہــوں
پــر کُل 10ورکشــاپیں منعقــد کیــں۔ بشــمول
گلگــت بلتســتان کــے ہــر صوبــے میــں 2
جگہیــں منتخــب کــی گئیــں۔ یــہ 10ورکشــاپیں

کامیابــی ســے مکمــل کــر لــی گئیــں۔ 191مــرد
اور  23خواتیــن صحافیــوں ســمیت پــورے ملــک
ســے پرنــٹ اور الیکٹرانــک میڈیــا ســے کُل 214
صحافیــوں کــو تربیــت دی گئــی۔

رابطہ کاروں کے ذریعے طلباء کی تربیت
ان10تربیت یافتہ رابطہ کاروں میںسے ہر ایک
نے اپنے اپنے عالقوں 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 ۔

28
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متــوازن مــواد تیــار کرنــا ســکھایا گیــا ۔

ان صحافیــوں نــے طلبــاء کــو بتانــے کــے لیــے
کــہ کیســے صنفــی تناظــر میــں مــواد کا تجزیــہ
ملک بھر سے 10مختلف یونیورسٹیوں کے کُل
کیــا جاتــا ہــے ،ان کــے ســاتھ میڈیــا مــواد کــے
234طلباء (142مرد اور  92خواتین ) کو تربیت
تجزیــوں کــی رپورٹــوں پــر گفتگــو کــی۔ طلبــاء
دی گئی۔
کــو عکــس کــے صنفــی حساســیت پــر مبنــی
ضابطــہ اخــاق اور ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی ســے سامعین کے کلب
بھــی متعــارف کروایــا گیــا۔ رس ِ دســت عملــی طلباء اور ساتھی صحافیوں کو تربیت دینے کے
رسگرمیــوں کــے ذریعــے طلبــاء کــو غیــر ذمــہ دار بعد صحافیوں کا تیرسا ٹارگٹ گروپ عوام بطور
مــواد کــی نشــان دہــی کرنــا اور صنفــی طــور پــر میڈیا صارف تھے۔
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اس سیشــن کا بنیــادی مقصــد انہیــں ڈبلیــو
ایــم ســی ســی ســے متعــارف کروانــا اور اس
ســے اســتفادہ کرنــا ســکھانا تھــا۔ ہــر صحافــی
نــے کمیونٹــی کــے مختلــف گروہــوں کــے افـراد
کــے ســاتھ دو دو مالقاتیــں کیــں۔ چنــد گھنٹــوں
پــر محیــط ا ِن مالقاتــوں ســے میڈیــا مــواد
کــے بــارے میــں عــوام کــی پســند  /ناپســند
اور صنفــی طــور پــر غیــر حســاس مــواد کــے
معارشتــی اثــرات کا بہــر انــدازہ ہــوا۔

گیــا۔
طلباء کے آپس میں سیشن
جــن طلبــاء کــو پہلــے تربیــت دی گئــی تھــی
ان میــں ســے چنــد کــو نامــزد کیــا گیــا ۔ ہــر
طالــب علــم کــی ذمــہ داری تھــی کــہ وہ اپنــے
ســاتھیوں میــں مزیــد  20طلبــاء کــو صنفــی طور
پــر حســاس میڈیــا مــواد کــی اہمیــت کا شــعور
دینــے کــے لیــے سیشــن کــرے ۔

طلبــاء نــے صنفــی حساســیت کــے ضابطــہ
ان سیشــنوں کــے ذریعــے چــاروں صوبــوں اخــاق اور ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی کا اســتعامل
کــے دو دو اضــاع میــں کل 147( 313مــرد  ،ســکھانے کــے لیــے اپنــے ســاتھیوں میــں کتابچــے
166خواتیــن ) کمیونٹــی ممــران تــک پیغــام تقســیم کیــے ۔ اســام ا ٓبــاد  ،کراچــی ،حیــدر
ا ٓبــاد ،مــردان اور پشــاور
پہنچایــا گیــا۔
کــی پانــچ یونیورســٹیوں
ان ممـران میــں مــرد  ،خواتیــن
میــں  107طلبــاء (49مــرد،
اورنوجــو انــوں ســمیت زندگــی
58خواتیــن ) کــو عکــس
کــے ہــر شــعبے ســے تعلــق
کــے صنفــی حساســیت
رکھنــے والــے افــراد شــامل
کــے ضابطــہ اخــاق اور
تھــے ۔ ان میںگھریلــو خواتیــن،
ڈبلیو۔ایم۔سی۔ســی کــے
طلبــائ ،ســول ســائٹی کــے
بــارے میــں بتایــا گیــا۔
منائنــدے  ،طبــی معالــج،
تعلیمــی ماہریــن اور کاروبــاری
افــراد وغیــرہ کــو شــامل کیــا
30
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این ای ڈی پراجیکٹ جغرافیائی پھیال ٔو/رسائی
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شعبہ
پرنٹ
الیکٹرانک نیوز میڈیا
تفریحی میڈیا
ریڈیو
اشتہارات

شکایات کی تعداد
135
30
24
۔
8

صنف
مرد
خاتون
نام نہیں بتایا
عکس کی ڈیلی مانیٹرنگ ٹیم
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شکایات کی تعداد
35
94
8
60

عالقہ
کراچی
اسالم ا ٓباد /راولپنڈی
عکس ریرسچ(ڈیلی مانیٹرنگ)
حیدر ا ٓباد
کوہاٹ
تربت
گلگت
پشاور
مردان
ملتان
نام نہیں بتایا

شکایات کی تعداد
56
37
60
4
3
2
2
26
1
3
3
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ضابطہ اخالق کی شقوں کی خالف ورزی پر موصول ہوئی شکایات
عکس کے صنفی حساسیت کے ضابطہ اخالق برائے میڈیا کی شقیں
توہین ا ٓمیز /غیر مہذب زبان
دقیانوسی/روایتی تصویر کشی
نجی معامالت میں دخل اندازی
جنسی تجسیمیت (عورت کو بطور جنسی شے کے پیش کرنا)
پیشہ ورانہ معیا رات
تصویری عکاسی
اسپورٹس صفحے پر صنفی تعصب
دفاتر میں خواتین کو ہراساں کرنا (میڈیا گھروںمیں)
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شکایات کی تعداد
39
30
61
14
40
9
3
1

الیکٹرانک میڈیاکے خالف شکایات (تفریح اور خربوں سے متعلق)
ٹی وی چینل کا نام
ہم ٹی وی
اے ا ٓر وائی
اے ا ٓر وائی نیوز
سام ء ٹی وی
ایکسپریس نیوز
اب تک نیوز
پی ٹی وی ہوم
دنیا نیوز
 92HDنیوز چینل
چینل کا نام نہیں بتایا

شکایات کی تعداد
3
10
5
9
3
1
1
1
3
18
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پرنٹ میڈیا کے خالف شکایات
اُردو اور مقامیاخبارات
36
روزنامہ خربیں
16
روزنامہ اوصاف
4
روزنامہ جناح
5
روزنامہ پاکستان
17
روزنامہ جنگ
1
روزنامہ انتخاب
1
روزنامہ ایگل
1
روزنامہ انجام
روزنامہ عوامی دستک 1
انگریزی اخبارات
3
ایکسپریس ٹرائبون
1
ڈان
1
فرائیڈے ٹامئز

5
روزنامہ دنیا
6
روزنامہ نئی بات
7
روزنامہ ریاست
روزنامہ قومی اخبار 5
6
روزنامہ امت
1
روزنامہ جرات
1
روزنامہ بشارت
روزنامہ ڈیلی نیا اخبار 1
4
نام نہیں بتایا
دی نیشن
ڈیلی ٹامئز
دی نیوز

ٹی وی ڈراموں کے متعلق شکایات
ٹی وی ڈرامے کا نام شکایات کی تعداد
2
پاکیزہ
1
سنگت
2
عنابیہ
1
بے قصور
1
ا ٓبرو
1
بے چاری
1
الگا
1
دل لگی
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3
1
3

رئیلٹی شوز
جرم بولتا ہے
ہم لوگ
شبیر تو دیکھے گا
عوام کی ا ٓواز
حقیقت
واردات
ایسا بھی ہوتا ہے
کریمنل موسٹ وانٹڈ
دیسی کُڑیاں
بِگ باس
میری کہانی میری زبانی
درست  /غلط شکایات
شکایات
درست شکایات
غلط شکایات9

5
2
3
1
3
1
1
1
1
1
1

شکایات کی تعداد
197
67
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جتنا زیادہ کام کرو گے  ،اتنا زیادہ سیکھو گے
جتنــا زیــادہ کام کــرو گــے  ،اتنــا زیــادہ ســیکھو
گــے
عکــس ،ہمیشــہ کــی طــرح رصف ان
رسگرمیوںتــک محــدود نہیــں رہــا جــو اِس کــے
تحقیقــی تجویزنامــے میــں بتائــے گئــے تھــے۔
اس کــی بجائــے ہــاری ٹیــم نــے کئــی ایســے
کام بھــی کئــے جــو اِس تحقیقــی کام کــے دوران
ســامنے ا ٓئــے۔ ان میــں ســامعین کا رسوے ،
انتخابــات اور تجزیــہ کرنــا شــامل تھــے تاکــہ اس
کــے نتائــج متــام ســٹیک ہولــڈرز کــو پیــش کیــے
جــا ســکیں۔
تفریحی میڈیا
ٹــی وی ڈرامــوں کا دور گــزر گیــا جــب کســی
ڈرامــے کــی نئــی قســط دیکھنــے کــے لیــے
شــام کــو لــوگ گھــروں کــو لــوٹ جاتــے تھــے
اور ســڑکیں سنســان ہــو جایــا کرتــی تھیــں۔ اس
حقیقــت کــے باوجــود کــہ پــی ٹــی وی ایــک
رسکاری ٹــی وی چینــل تھــا  ،اس کــے ڈرامــوں
کا معیــار رشوع ســے بہــت اچھــا تھــا اور اس کا
رجحــان ترقــی پســند ہونــے کــی وجــہ ســے عوام
کــو یــہ دیکھنــے کا موقــع ملتــا تھــا کــہ اگــر
عورتــوں کــو زندگــی کــے ہــر شــعبہ میںبھرپــور
منائندگــی دی جائــے اور انہیــں باعــزت طریقــے
ســے رساہــا جائــے تــو معــارشہ زیــادہ متــوازن ہــو
ســکتا ہــے۔ اس کا زوال فوجــی ا ٓمــر ضیاالحــق
کــی تنــگ نظــر دقیانوســی پالیســیوں کــی وجــہ
ســے رشوع ہــوا اور اس کــے شــواہد ا ٓج کل نــر
کیــے جانــے والــے بہــت ســے ڈرامــوں میــں
دیکھــے جــا ســکتے ہیــں جــو دیکھــے جانــے کے
بھــی قابــل نہیــں ہیــں۔ بدتریــن بــات یــہ ہــے
کــہ اس میــں عورتــوں کــو دقیانوســی طریقــے
ســے یــا تــو کمــزور اور الچــار دکھایــا جــا تــا ہــے
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یــا پھرمیکیــا ولیائــی( )Machiavellianشــخصیت
کــی حامــل جــو خانــدان میــں اپنــی طاقــت اور
اثــر بڑھانــے کــے لیــے جھــوٹ بولتــی ہیــں،
جــوڑ تــوڑ کرتــی ہیــں اور دھوکــے بــازی کرتــی
ہیــں۔ اگــر کچــھ ڈرامــے عــورت کــو درســت
انــداز میــں ،ایــک ذمــہ دار ،ســمجھ دار ،قابــل
اور فیصلــے کرنــے کــی صالحیــت رکھنــے والــے
انســان کــے طــور پرپیــش کرتــے ہیــں تــو وہ
نہایــت کــم ہیــں۔ رصف وہــی خواتیــن اپنــے
سـرال اور شــوہر وں کــے ســامنے قابــل ِ قبــول
ہوتــی ہیــں جورضاکارانــہ طــور پــر اپنــی عــزت
ِ نفــس ،وقــار اور ہــر جائــز خواہــش قربــان
کردیــں۔ مذہــب یــا مذہبــی رســومات اور اقــدار
کــی پابنــدی بھــی ایــک عــورت کــی قــدر متعیــن
کرنــے کا پیامنــہ ہیــں۔ لہ ـذٰا ایــک عــورت جــو
دوپٹــے ســے اپنــا رس ڈھانپتــی ہــے ،اســے منــاز
پڑھتــے ہوئــے دکھایــا جائــے گا لیکــن ایســی
عــورت جــو ہــر وقــت دوپٹــہ نہیــں پہنتــی اور
ایســا لبــاس پہنتــی ہــے جســے ہــارے ہــاں
مغربــی کہــا جاتــا ہــے  ،کــو کبھــی منــاز پڑھتــے
ہوئــے نہیــں دکھایــا جاتــا۔ اگرچــہ یــہ بــات نــہ
بھــی کہــی جائــے لیکــن وا ضــح ہــے کــہ جــو
عورتیــں روایتــی لبــاس پہنتــی ہیــںاور مذہبــی
ہوتــی ہیــں انہیــں ہــی اچھــی عورتیــں ســمجھا
جاتــا ہــے ۔
لیکــن مــردوں کومعیــار کــی اس بھٹّــی میــں
ســے نہیــں گ ـزارا جاتــا اس لیــے متــام معارشتــی
خرابیــوں کــی ذمــہ داری عورتــوں اور ان کــے
لبــاس پــر عائــد کــر دی جاتــی ہــے۔ ا ٓج کل
ٹــی وی ڈراموںایــک خطرنــاک اورمکمــل غیــر
حقیقــی تاثــر یــہ پیــش کیــا جاتــا ہــے کــہ
مالزمــت پیشــہ عورتیــں ہــی اپنــی شــادی کــی
ناکامــی اور بچــوں کــے بگڑنــے کــی ذمــہ دار

ہوتــی ہیــں۔ چنــد ایــک ٹــی وی ڈرامــے حقیقــی
تصویــر پیــش کرتــے ہیــں کــہ گھــر بســانے والــی
مالزمــت پیشــہ خواتیــن اپنــی ا ٓمدنــی ســے نــہ
رصف بچــوں کــی مــدد کرتــی ہیــں بلکــہ اکــر
اپنــے شــوہر اور س ـرال کــی بھــی مــدد کرتــی
ہیــں۔ عورتیــں مــردوں کــی نســبت تیــن گنــا
ذمــہ داری اٹھاتــی ہیــں؛ وہ گھــر ســنبھالتی
ہیں،مالزمــت ســے ا ٓمــدن التــی ہیــں اور بچــوں
کــی پــرورش کرتــی ہیــں۔ ان ڈرامــوں میــں
مالزمــت پیشــہ عورتــوں کــو بـراہ راســت اچھــی
یــا بــری بیویــاں اور مائیــں نــہ بھــی کہــا جائــے
لیکــن ان کــی منائندگــی اس طــرح متعصــب اور
جذباتــی انــداز میــں کــی جاتــی ہــے کــہ وہ
عورتــوں کــے بــارے میــں ان دقیانوســی خیــاالت
کــو مزیــد مضبــوط کرتــے ہیــں۔
ســوچ میــں تبدیلــی ســے ســاجی روئیــے میــں
تبدیلــی
رصف ســو ســال پیچھــے جائیــں تــو ہــم دیکھتــے
ہیــں کــہ دنیــا کــے بیــش تــر حصــوں میــں
کیســے بــڑی تبدیلــی ا ٓئــی ہــے۔ ترقــی یافتــہ دنیا
میــں خواتیــن کــو ووٹ ڈالنــے کا حــق مانگنــے
پــر جیلــوں میــں ڈاال گیــا ؛ ایســا ســوچنا بھــی
ناممکــن ســمجھا جاتــا تھــا کــہ ایــک ’عــورت‘
کــے پــاس اتنــی عقــل یــا یــہ حــق ہــے کــہ
وہ اہــم سیاســی فیصلــے کــر ســکے۔ لیکــن
قربانیــوں اور کوششــوں ســے انہــوں نــے ووٹ
کا حــق حاصــل کــر لیــا اور اِس انقالبــی تبدیلــی
کاایــک محــرک اس وقــت کا میڈیــا تھــا ۔جــس
میــں پریــس ،ریڈیــو ،کتابیــں اور اشــتہار شــامل
تھــے۔ا ٓج پاکســتان جیســے غیــر ترقــی یافتــہ
پــدررسی معــارشے میــں بھــی زندگــی کــے ہــر
شــعبے بشــمول پارلیمنــٹ میــں خواتیــن موجــود
ہیــں ۔
اســی طــرح یــہ بھــی ممکــن ہــے کــہ زندگــی

کــے کچــھ شــعبوں میــں صنفــی کرداربــدل
دئیــے جائیــں ۔ ا ٓج خواتیــن گھــر ســے باہــر
مــردوں کــے برابــر کام کرتــی ہیــں تــو مــردوں
کــو بھــی گھریلــو کام کــی ذمــہ داری لینــی
چاہئــے ۔لہـذٰا گھریلــو شــوہر اور مالزمــت پیشــہ
بیــوی کا طریقــہ کار کئــی شــادی شــدہ جــوڑوں
کــے لیــے بہرتیــن ثابــت ہــو ســکتا ہــے ۔صنفــی
کــردار کــی اس تبدیلــی کــو بطورایــک نارمــل
عمــل قبــول کرنــے میــں معــارشے کــو کوئــی
اع ـراض نہیــں ہونــا چــا ہئــے ۔
صنفــی کــردار میــں تبدیلــی صنفــی مســاوات
کــی کنجــی ہــے ۔ میڈیــا کــو اپنــا کــردار ادا کرنــا
چاہئــے کــہ لوگــوں کــو اس بــات ســے ا ٓگاہ کــرے
کــہ کیســے مختلــف ســاجی شــعبوں میــں
صنفــی کــردار تبدیــل کیــے جــا ســکتے ہیــں اور
اس ســے کیــا مثبــت معارشتــی تبدیلیــاں واقــع
ہوســکتی ہیــں۔ اس پــدری  /زن بیزارمعــارشے
میــں اگــر میڈیــا ایســے موضوعــات عــوام کــے
ســامنے بــار بــار پیــش کــرے تاکــہ ان پــر کھــل
کربــات ہوســکے تــو کوئــی وجــہ نہیــں کہ ســوچ
تبدیــل نــہ ہــو۔ خــاص طــور پرٹــی وی ڈرامــے
اور اشــتہارات اہــم کــردار ادا کــر ســکتے ہیــں
کیونکــہ تحقیــق نــے ثابــت کیــا ہــے کــہ یــہ
کــس قــدر جلــد عــوام کــی توجــہ اور رد ِ عمــل
حاصــل کرتــے ہیــں۔
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فلــم ’’کــی اور کا‘‘ میــں صنفــی کــرداروں کــی
تبدیلــی پــر عکــس کا رسوے
حــال ہــی میــں ہندوســتان ســے ریلیــز ہونــے
والــی ایــک فلــم ــ’’کــی اور کا‘‘ صنفــی کــرداروں
میــں تبدیلــی کــی مناســب مثــال ہــے کــہ
جــس میــں مــرد گھریلــو شــوہر بــن جاتــا ہــے
اور عــورت گھــر ســے باہــر مالزمــت کرتــی ہــے
تاکــہ اپنــے کنبــے کــی معاشــی ذمــہ داری پــوری

کــر ســکے۔ عکــس نــے اس فلــم کــو بنیــاد بنــا
کــر صنفــی کــرداروں کــی تبدیلــی پــر عوامــی
رائــے کاتعیــن کیــا۔ جــواب دہنــدگان نــے ہامرے
رسوے میــں مختلــف جوابــات دئیــے۔ کچــھ
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
کا موضــوع پســند کیــا۔

فلــم ’کــی اور کا‘ ایــک منفــرد کہانــی ہــے جــس میںایــک جــوڑا کــی اور کا (کِیــا اور کبیــر) گھــر
بســانے کــے لیــے شــادی کرتــے ہیــں لیکــن اپنــے صنفــی کــردار بــدل لیتــے ہیــں تاکــہ شــوہر
گھریلــو بــن جائــے اور بیــوی گھــر ســے باہــر کام کــر کــے پیســہ کــا کــر الئــے۔ یــہ اس ســوال کــو
جنــم دیتــا ہــے کــہ پدرانــہ معــارشے میــں کیــا شــوہر اِس لیــے حاکــم ہــے کــہ وہ پیســے کــا 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 ،اعتــاد کــی کمــی ،قبضــہ اور کنٹــرول کرنــے کــی خواہــش وغیــرہ۔
صنفــی کــردار کــی تبدیلــی شــاید اِن مشــکالت 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۔ فکـ ِر
نســواں( )Feminist thoughtکــی 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 پُــر امــن ہــو گــی۔
فلــم ’’کــی اور کا ‘‘ پــر رسوے کا طریقــہ کار
اور نتائــج  :گھریلــو شــوہر اور مالزمــت پیشــہ
بیــوی

اشــتہاروںاور ٹــی وی ڈرامــوں کــے ذریعــے
ایســے موضوعــات پــر عوامــی ســطح پــر گفتگــو
کــی جائــے تــو کیــا پــدررسی /زن بیــزار ســوچ
بــدل ســکتی ہــے۔

عکــس نــے اس فلــم کــی بنیــاد پــر ایــک بحــث
کا ا ٓغــاز کیــا کــہ اگــر میڈیامیــں خصوصــاً ہــم نــے یــہ رسوے انڈیــا ســے ریلیــز ہوئــی اس
40
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فلــم ’کــی اور کا‘ کــے اعــان دســتربداری کــے
ســاتھ مــا کــر پیــش کیــا کیونکــہ اس فلــم میــں
ایســے تیــن چــار معامــات اٹھائــے گئــے ہیــں
جــن پــر خــود عکــس کام کــر تــا رہــا ہــے:

باعــث بــن ســکتی ہــے۔ لوگــوں نــے یــہ
بھــی محســوس کیــا کــہ پاکســتانی میڈیــا
نــے مجموعــی طــور پــر ایســے دقیانوســی
تصــورات کــو ختــم کرنــے اور صنفــی
حساســیت پــر مبنــی رویــے رائــج کرنــے
کــے لیــے خاطــر خــواہ کوششــیں نہیــں
کیــں ۔

 1.ســوچ کــی تبدیلــی ســے ســاجی رویــوں
میــں تبدیلــی ۔ گھریلــو شــوہر اور مالزمت
پیشــہ خواتیــن کا تصــور

جــواب دہنــدگان نــے کچــھ اس طــرح کــے
 2.ســاجی رویئــے تبدیــل کرنــے میــں
ســواالت اٹھائــے:
اشــتہارات ایــک کلیــدی کردار ادا کرســکتے
ہیــں ۔ ہیــرو ’امــول گھــی /تیل‘کــے اشــتہار ٭ کیــا میڈیا’’صنــف‘‘ کــی اصطــاح کــو
مکمــل طــور پــر ســمجھ ســکتا ہــے؟
میــں ا ٓنــے پــر ا ٓمــادہ ہــو جاتــا ہــے
 3.صنفــی کــرداروں میــں تبدیلــی صنفــی ٭
مســاوات کــی کنجــی ہــے

کیــا میڈیــا خــود صنفــی حساســیت کــی
پابنــدی کرتــا ہــے جــب کــہ ٹــی وی
ڈرامــوں میــں خواتیــن کــو توہیــن ا ٓمیــز
انــداز میــں دکھایــا جاتــا ہــے جیســے وہ
مکمــل انســان نــہ ہــوں

٭

مــرد جــواب دہنــدگان نــے اپنــی بیویــوں
کــے ســاتھ ذمــہ داری بانٹنــے پــر
رضامنــدی کا اظہــار کیــا۔ انہــوں نــے کہــا
کــہ گھریلــو کام کاج میــں اپنــی بیویــوں
کا ہاتــھ بٹانــے میںکوئــی عــار نہیں۔یــہ
اپنــے ســاتھی کا احســاس کرتــے ہوئــے اس
کــی مــدد اور عــزت کرنــا ہــے۔

٭

کچــھ رشکاء میڈیــا ســے خــوش نہیــں تھے۔
ان کــے مطابــق میڈیــا خــود خواتیــن اور
ان کــے مســائل کــے بــارے میــں تعصــب
پھیالتــا ہــے۔ انہــوں نــے محســوس کیــا
کــہ میڈیــا کارکــن صنفــی حساســیت کــے
بــارے میــں یــا تــو ناواقــف ہیــں یــا ان
کــی مناســب تربیــت نہیــں ہــے اور وہ یــہ
نہیــں ســمجھتے کــہ ان کــے مــواد کــے
کیــا اثـرات مرتــب ہوتــے ہیــں۔ انہــوں نــے

ہــم نــے ٹیلــی فــون کالــز اور ســاجی رابطــوں
کــی ویــب ســائٹس(فیس بــک ،ٹویٹــر) کــے
ذریعــے عــوام کــی رائــے جاننــے کــی کوشــش
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 ســاجی
روئیــے بــدل ســکیں۔
نتائج
ہمیــں کل  93جوابــات ملــے۔ یــہ جوابــات
مختلــف قســم کــے تھــے۔اس رسوے کــے
بنیــادی نتائــج اس ٹــول کــے پُــر اثــر انــداز میــں
اســتعامل کرنــے کــے بــارے میــں تھــے:
٭

زیــادہ لوگــوں نــے اتفــاق کیــا کــہ صنفــی
کــرداروں کــی تبدیلــی معــارشے پــر
بھرپــور اث ـرات مرتــب کــر ســکتی ہــے اور
اگــر ا ُســے پــ ُر اثــر انــداز میــں اســتعامل
کیــا جائــے تــو ذہنیــت کــی تبدیلــی کا
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ال ـزام عائــد کیــا کــہ میڈیــا خــود خواتیــن
کــے خــاف تشــدد اور روایتــی تصــورات
پھیــا نــے کــی کوشــش کرتــا ہــے تاکــہ اس
ســے معاشــی فوائــد حاصــل کــر ســکے ۔
میڈیایــہ انــدازہ نہیــں کرتــا کــہ ا ُس کــے
٭
اس عمــل ســے کــس قــدر ســاجی نقصــان
ہوتــا ہــے۔
٭ کچــھ رشکاء نــے محســوس کیــا کــہ عــوام
کا ایــک بــڑا تناســب اس فلــم کــے بــارے
میــں نہیــں جانتــا لہـذٰا اِس ســے ایــک عــام
نتیجــہ اخــذ کرنــا نہایــت مشــکل ہــے کــہ
اس تصــور کا ا ُن پــر کیــا اثــر ہــوا ہــے
٭

42

رصف معاشــی فوائــد پــر اپنــی توجــہ
مرکــوز رکھتــے ہیــں اس لیــے پســت معیــار
کا مــواد نــر کیــا جاتــا ہــے جــو روایتــی
اور سنســنی خیــزی کــی تشــہیر کرتــا ہــے۔
چنــد رشکاء خصوصـاً خیــر پختونخــوا کــے
لوگــوں نــے محســوس کیــا کــہ ایســے
تصــورات کــی حوصلــہ شــکنی کرنــی
چاہئــے۔ ان کا خیــال تھــا کــہ ان کــے
عالقــے میــں خواتیــن کــے گھــر ســے باہــر
کام کرنــے کــی حوصلــہ افزائــی نہیــں کــی
جاتــی۔ گھریلــو شــوہر اور مالزمــت پیشــہ
خواتیــن جیســے تصــورات رصف فلمــوں
میــں ہــی دیکھــے جــا ســکتے ہیــں لیکــن
حقیقــی زندگــی میــں ان کا اطــاق ممکــن
نہیــں۔

بہــت ســے رشکاء نــے محســوس کیــا کــہ
میڈیــا میــں صنفــی مســائل کــے بــارے
میںتــر بیــت ،تجربــے اورحساســیت کــی
کمــی نظــر ا ٓتــی ہــے ۔ اکــر میڈیــا ادارے عکــس نــے یــہ جاننــے کے لیــے ایــک اور رسوے
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سوچ میں تبدیلی:خواتین کا لباس اور دورسے اعرتاضات
پرنــٹ اور الیکٹرانــک میڈیــا (نیــوز ،تفریــح ،رســائل ،اخبــار  ،ٹــی وی) میــں دن بــدن خواتیــن
کــو ا ُن کــے لبــاس کــی وجــہ ســے دقیانوســیت کا نشــانہ بنایــا جــا تــا ہــے۔ خصوص ـاً ٹــی وی
ڈراموںمیــں مــرد کــردار خواتیــن پــر ان کــے لبــاس کــی وجــہ ســے ہتــک ا ٓمیــز اور بــے عــزت
کرنــے والــے جملــے کســتے ہیــں۔ اس طــرح کــے ڈائیــاگ کــہ “کیــا تــم نــے اس کا لبــاس
دیکھــا؟”“ ،وہ تــو ہراســاں کرنــے کــی کھلــی دعــوت دے رہــی تھــی”“ ،جــا ٔو اور یــہ غیر مناســب
لبــاس تبدیــل کــر کــے ا ٓ ٔو۔ 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 ا ٓج کل نــر 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 آزادیِ اظہــار کا
حــق اســتعامل کرنــا چاہتــی ہــے ،اس کــے لبــاس پــر لعنــت مالمــت کرنــے والــے جملــے کســتے
ہوئــے اس کــی توہیــن کــی جاتــی ہــے۔
ٹــی وی ڈرامــوں میــں خواتیــن پــر حملــوں کــی کئــی دورسی مثالیــں مناظــر  ،جملــوںاور
کہاوتــوں کــی صــورت میــں بیــان کــی جاتــی ہیــں جــن میــں بالواســطہ 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 ’’بُــری‘‘ 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
ـی کــہ نہایــت محبــت اور عــزت کرنــے والــے شــوہر کــو بھــی مجــازی خــدا
انــکار کــرے۔ حتـ ٰ
نہیــں کہــا جــا ســکتا کیونکــہ ایــک شــوہر اپنــی متــام تــر کمزوریــوں اور صالحیتــوں کــے ســاتھ
بالــکل عــام ســا اِنســان ہوتــا ہــے۔
پیم ـرا ســے بھرپــور درخواســت کــی جاتــی ہــے کــہ وہ ٹــی وی ڈرامــوں میــں ایســے مناظــر،
ڈائیالگـزاور 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،
گفتگــو اوراختــاف ِ رائــے کــی گنجائــش کــم ســے کــم تــر ہوتــی جــا رہــی ہــے۔ اور یقینــاً
عورتیــں ہــی اس کا ا ٓســان نشــانہ بنتــی ہیــں۔
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منعقــد کیــا کــہ میڈیــا اور عــوام پاکســتانی
میڈیــا پــر نــر کیــے جانــے والــے مــواد میــں
کــس چیــز کــو فحاشــی /برائــی ســمجھتے ہیــں۔
یــہ ســوال معــارشے کــے کئــی شــعبوں ســے
تعلــق رکھنــے والــے مــرد و خواتیــن جــن
میںطلبــائ ،اســاتذہ ،مالزمیــن ،لکھــاری ،تاجــر
اور صحافــی شــامل تھــے ،کــے ســامنے رکھــا
گیــا۔ان ســے ملنــے والــے جوابــات ان کــی عمــر
اور نظریــے کــی عکاســی کرتــے تھــے۔

سیاســی ٹــاک شــوز کوبھــی رشکاء کــی غیــر
پارلیامنــی زبــان اور غیــر شائســتہ روئیــے کــی
وجــہ ســے بــے ہــودہ قـرار دیــا گیــا۔ ا ٓئٹــم منــرز
بھــی فحاشــی اور بــے ہودگــی تصــور کیــے گئــے
کیونکــہ یــہ ہــارے معــارشے  ،کلچــر ،روایــات
اور اخالقــی و مذہنــی اقــدار کی درســت عکاســی
نہیــں کرتــے ۔ ایســی زبــان جــس میــں گالیــاں
ہــوں یــا جنســی اشــارے کنائــے ہــوں ،فحــش
اور بــے ہــودہ تصــور کــی گئیــں۔ لوگــوں کــی
ایــک کثیــر تعــداد نــے مــردوں کــی مصنوعــات
کــے اشــتہاروں میــں خاتــون ماڈلــز کا اســتعامل
بــے ہــودہ تصــور کیــا۔ چنــد لوگــوں کــے قریــب
ســینیٹری کــے رومالــوں کا ٹــی وی پــر اشــتہار
بھــی غیــر مناســب اور فحــش تصــور کیــا گیــا۔

عمومــی طــور پــر ،زیــادہ تــر لوگــوں کــی رائــے
میںٹــی وی پــر فحاشــی  /برائــی ایســے زبانــی
یــا تصویــری مــواد کــو کہیــں گــے جــو فیملــی
کــے ســاتھ بیٹــھ کــر نہیــں دیکھــا جــا ســکتا۔
پاکســتان میــں پرائیــو یــٹ ٹــی و ی چینلــوں کــے
کچــھ جــواب دہنــدگان فحاشــی اور بــے ہودگــی
ا ٓنــے ســے پہلــے بھــی اســے جانچنــے کایہــی
کــے درمیــان فــرق کــی شــناخت کرنــے کــے قابل
ایــک عــام معیــار رہــا ہــے۔
تھــے۔ ٹــی وی پــر دکھائــے جانــے والــے مــواد
یہ تعریفیں اس مواد پر مبنی ہیں جو ٹی وی
میںبــے ہــودہ ایســی بــات یــا رویئــے کــو کہــا
ڈراموں  ،ٹاک شوز ،مارننگ شوز ،ا ٓئٹم سونگز
گیــا جــو خــام ،بھونــڈا اور احمقانــہ ہــو ۔ اور
اور اشتہاروں میں پیش کیا جاتا ہے اور اس میں فحــش ایســے مــواد کــو کہــا گیــا جــس میــں
عورت کو بطور ایک شے کے پیش کیا جاتا ہے۔ کھلــے جنســی تاثـرات ہــوں جــو ہــارے میڈیــا
بہت سے لوگ ایسے ڈراموں کو فحش سمجھتے پــر نہیــں دکھایــا جاتــا۔ اکــر کــی یــہ رائــے تھــی
ہیںجن میں غیرازدواجی تعلقات عام سمجھے
کــہ جــو کچــھ ہــارے میڈیــا پــر نــر کیــا جاتــا
جاتے ہیں۔جب کہ عورتوں کے بغیر ا ٓستین کے ہــے خصوصـاً ڈرامــے  ،ان میںوہــی کچــھ دکھایــا
لباس اور مردوں کے گہرے گلے کی قمیضوں
جاتاہــے جــو کچــھ ہــارے کلچــر میــں ہــو رہــا
کو بھی بے ہودگی کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ ہــے ۔ انہیــں اس پــر یقیــن تھــا کــہ اگــر کچــھ
نامناســب مــواد میڈیــا پــر ا ٓئــے گا تــو پیمــرا
خواتیــن کــی بطــور کمــزور ،غیــر محفــوظ
فــورا ً اس پــر ســخت اقدامــات کــرے گا۔ انہــوں
اور سازشــی کــردار کــی تصویــر کشــی کــو
نــے اس بــات ســے اتفــاق کیــا کــہ ہــارے لیــے
بھــی فحــش اور بــے ہــودہ قــراد دیــا جاچــکا
رضوری ہــے کــہ ہــم اپنــے خیــاالت میــں لــرل
ہــے۔ کچــھ کــے نزدیــک تــو بــاپ اور بیٹــی کا
اور کھلــے ذہــن کــے ہــوں اوراپنــے اِرد گــرد
ایــک دورسے ســے گلــے ملنــا بھــی بــے ہــودہ
زندگــی کــی حقیقــت کــو ســمجھ ســکیں ۔
تصــور کیــا جاتــا ہــے کــہ یــہ دو فنــکار حقیقــی
زندگــی میــں ا ٓپــس میــں ایســا کوئــی رشــتہ نہیــں
رکھتــے۔
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خال ء کو ُپر کرنا۔ میڈیا کے لیے کچھ مفید مشورے
میڈیــا میــں صنفــی حساســیت ســے ا ٓگاہ چنــد
صحافیــوں کــی بہرتیــن کوریــج اور مــدد کــے
باوجــود کچــھ ایســے نہایــت کلیــدی مســائل
موجــود ہیــں جــو پاکســتانی میڈیــا میــں
خواتیــن کــی صنفــی غیــر جانــب داری (صنفــی
حساســیت) پــر مبنــی تصویــر کشــی کــے
رســتے میــں رکاوٹ ہیــں۔ بالشــبہ بہــت ســے
موضوعــات  ،خصوصـاً صنفــی بنیــادوں پرتشــدد
کــو میڈیــا میــں ســامنے الیــا گیــا اور اس ســے
متاثریــن کــو انصــاف دلوانــے میــں مــدد ملــی
۔ 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 جســانی وجذباتــی حملــوں ســے بــچ
جانــے کــے بعدمیڈیــا نــے کاملــوں  ،اداریــوںاور
ٹــاک شــوز کــے ذریعــے معاملــے کــی حساســیت
ســے ناواقفیــت اور کــم فہمــی کــے باعــث ان
کــے زخمــوں پــر منــک پاشــی کی۔ایــک اور
مثــال تحفــظ ِ خواتیــن بــل ہــے جســے میڈیــا
نــے بھرپــور طریقــے ســے اٹھایا۔لیکــن میڈیــا
کــے عمــل نــے مــدد کرنــے ســے زیــادہ اســے
نقصــان پہنچایــا کیونکــہ اس کــی کوریــج میــں
منفــی ســوچ اور دقیانوســی خیــاالت کــو بہــت
زیــادہ وقــت دیــا گیا۔موجــودہ میڈیــا ارکان
میــں ایــک اور کــم فہمــی صحافــت کــے عاملــی
معاہــدوںاور قوانیــن جیســے بــی پــی ایــف اے
 ،ســی ای ڈی اے ڈبلیــو ،یــو ڈی ایــچ ا ٓر ،ایــم
ڈی جــی اورایــس ڈی جــی ســے ال علمــی ہــے
حاالنکــہ پاکســتان ان معاہــدوں کا دســتخطی
ہے۔پرنــٹ اورالیکٹرانــک میڈیــا کــے لیــے
منعقــد کــی گئــی بہــت ســی ورکشــاپوں اور
تربیتــی کانفرنســوں کــے ذریعــے عکــس پــر یــہ

انکشــاف ہــوا کــہ جونیــر رپورٹــروں اور ڈیســک
پرســن ســے لــے کــر مدیــران اور ســینرئ نیــوز
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
زیــادہ پھیالیــا جــا ســکے ۔
پچھــا ســال 2015 ،ئ ،بیجنــگ 20 +ملکــوں
کا ســال تھــا۔ کیــا ہــارے میڈیــا کــو علــم
ہــے کــہ بیجنــگ پلیــٹ فــارم فــار ایکشــن
(1995ئ) میــں 12ســب ســے زیــادہ قابــل ِ
توجــہ مســائل میــں ســے ایــک ’خواتیــن اور
میڈیــا‘ قــرار دیــا گیــا۔ اس کــے مقاصــد میــں
ســے ایــک خواتیــن کــی میڈیــا اورذرائــع ابــاغ
کــی جدیــد ٹیکنالوجیــوں کــے ذریعــے منائندگــی
کــو زیــادہ کرنــا اور خــود میڈیــا میــں فیصلــہ
ســازی کرنــے والــے اہــم عہــدوں تــک خواتیــن
کــی رســائی کــو زیــادہ کرنــا ہــے۔ مزیــد ب ـراں
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 پروگـرام
نہایــت کــم تھــے اور خصوصـاً ا ٓج کــے معروضــی
حــاالت میںپاکســتانی میڈیــا کــے پروگرامــوں
کــے معیــار کــے حوالــے ســے تونــہ ہونــے کــے
برابــر تھــے۔ ســتم ظریفــی یــہ کــہ خواتیــن کــے
عاملــی دن 8 ،مــارچ جیســے نہایــت اہــم موقــع
پــر میڈیــا اِســے مناســب توجــہ دینــے میــں
نــاکام رہــا جســے میڈیــا تنظیمــوں کــی کمرشــل
اور کاروبــاری ترجیحــات نــے یرغــال بنــا لیــا
ہــے۔اس عاملــی دن پــر خواتیــن کــے بــارے
میــں پیــش کیــے جانــے والــے مــواد کــی مالــی
معاونــت کارپوریــٹ ســیکٹر کرتاہــے اور اس کا
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مقصدزیــادہ ســے زیــادہ نفــع حاصــل کرنــے کــے نوجــوان نســل میــں مــرد اور عــورت کــے رشــتے
لیــے رصف اپنــی تشــہیر کرنــا ہوتاہــے۔
کــے بــارے میــں منفــی روئیــے اور غیــر حقیقــی
تفہیــم پیــدا کرتــے ہــے۔
حقیقــت یــہ ہــے کــہ پرنــٹ اور الیکٹرانــک
میڈیــا کا زیــادہ وقــت اور جگــہ سیاســت کــی میڈیــا ایــک متــوازن اور ســنجیدہ گفتگــو کا
نــذر ہــو جاتــا ہــے اور خواتیــن نیــوز اور حــاالت ا ٓغــاز کــر تــے ہوئــے اس بــات کا تجزیــہ کــرے
ِ حــارضہ کــے پروگرامــوں میــں بطــور سیاســی کــہ کیســے دقیانوســی تصــورات کیســے اف ـراد/
تجزیــہ کار شــازو نــادر ہــی مدعــو کــی جاتــی گروہــوں ،خصوص ـاً نوجوانــوں کــو عورتــوں کــے
ہیں۔بلکــہ اکــر اوقــات ان ٹــاک شــوز میــں خــاف متشــدد  ،جانــب دار اور جارحیــت کــی
خواتیــن کــی توہیــن کــی جاتــی ہــے اور متســخر طــرف لــے جاتــے ہیــں۔ میڈیــا خواتیــن کــے
اڑایــا جاتــا ہــے۔ تفریحــی میڈیــا عورتــوں کــو مجموعــی تاثــر کــو بہــر بنانــے کا حــل پیــش
ایســے کــرداروں میــں پیــش کرتــا ہــے جــو نــہ کــر کــے مثبــت اقدامــات کــر ســکتا ہــے۔ جــو
تــو مثبــت ہوتــے ہیــں اور نــہ حقیقــت پســندانہ ســواالت اٹھانــے کــی رضورت ہــے مثـاً کیــا میڈیا
ہوتــے ہیــں۔ اشــتہار ســاز بھــی زیــادہ ســے غیــر دانســتہ طــور پــر صنــف اور جنســیت کــے
زیــادہ ان کــی جســانی اور جنســی خوبصورتــی بــارے میــں منفــی ســوچ اور دقیانوســیت کــو
پــر توجــہ دیتــے ہیــں اور ایــک عــورت کا کــردار تقویــت دیتــا ہــے؟
رصف چہــرے اور جســم تــک محدودہوجاتــا
ہــے۔ یــہ رویــہ پاکســتان میںخواتیــن اور ان کیــا میڈیــا کارکنــان ایســا مــواد تیــار کرتــے ہیــں
کــی معارشتــی حیثیــت کــے بــارے میــں منفــی جــو عــورت کــو محــض مظلــوم ہونــے کــے عــاوہ
ســوچیں تعمیــر کرتــا ہــے۔ اس طــرح کا مــواد بھــی کچــھ دکھــا ســکے؟ کیــا میڈیــا مــواد میــں
ہــر ســاجی طبقــے پــر منفــی اثــر ات مرتــب عوتوںکــی ســا جــی خدمتــوں اور کامیابیــوں
کرتــا ہــے  ،خصوصـاً پاکســتان کــی نوجــوان نســل کــی قــدر کرتــے ہوئــے انہیــں رساہــا جاتــا ہــے؟
پــر اوراس معاملــے پــر ہــر متعلقــہ طبقــے کــے یــہ عــام طــور پــر مانــا جاتــا ہــے کــہ پاکســتا ن
ســاتھ بــات کرنــے کــی رضورت ہــے جــس میــں ایــک روایتــی اور پدرانــہ معــارشہ ہــے اور اکــر
میڈیــا  ،مختلــف شــعبوں کــی خواتیــن  ،ماہــر لوگــوں کا طــرز ِزندگــی Male Chauvinism
یــن ِ تعلیــم  ،ســاجی ماہریــن اور نفســیات دان پــر مبنــی ہــے۔ اس طــرح کــے عنــارص جمــود
وغیــرہ شــامل ہیــں۔ موجــودہ صــورت ِ حــال کــو قائــم رکھتــے ہیــں جــس کا مطلــب یــہ
میں،نوجــوان نســل جــو تبدیلــی کــے اصــل ہــوا کــہ متعصــب روئیــے اور عــورت مخالــف
پیشــوا ہیــں  ،ان پــر مسلســل ایســے تصــورات پالیسیوںجیســے ہتــھ کنــڈے اســتعامل کرتــے
کــی مببــاری کــی جارہــی ہــے جــن میــں عــورت ہوئــے انہیــں ‘ان کــے مقــام’ پــر رکھــا جائــے۔
کوئــی لطــف دینــے والــی شــے یــا قابــل ِ رحــم
یــہ ســوچ عــورت کــی پیدائــش ســے ہــی رشوع
چیــز ،کمــزور اور ایــک بوجــھ کــے طــور پرپیــش
ہــو جاتــی ہــے جــب اســے ایــک بوجــھ تصــور
کــی جاتــی ہــے۔
کرتــے ہوئــے بدقســمتی ســے تعبیــر کیــا جاتــا
میڈیــا کــو ادراک ہونــا چاہئــے کــہ یــہ عــوام کــو ہــے اور اســے ایــک اثاثــے کــے طــور پــر کبھــی
ترغیــب دالنــے والــے مناظــر ہیــں اور خصوص ـاً قبــول نہیــں کیــا جاتــا۔ جــب لڑکــے اس ســوچ
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کــے ســاتھ بــڑے ہوتــے ہیــں کــہ عورتیــں کــم
درجــے کــی انســان ہوتــی ہیــں تــو اپنــا غصــہ
اتارنــے کــے لیــے وہ انہیــں ا ٓســان حــدف
ســمجھتے ہیــں۔ لہـذٰا عورتــوں اور لڑکیــوں کــے
خــاف تعصــب ذ ہنــی اور جســانی تشــدد کــی
صــورت میــں ســامنے ا ٓتــا ہــے۔
ان میــں شــک نہیــں کــہ میڈیــا کــے ایــک
سیکشــن نــے محــدود ســطح پــر ریڈیــو ،ٹــی وی
اور ســٹریٹ تھیٹــر کــے ذریعــے خواتیــن کــے
خــاف تشــدد اور دورسے مســائل کا شــعور
اجاگــر کرنــے کــے لیــے کچــھ اقدامــات کیــے
ہیــں۔ لیکــن اس مســئلے کــو پــوری توجــہ دینــے
کــے لیــے اس پــر باقاعدہ عوامــی گفتگــو کروانے
کــی اشــد رضورت ہــے ۔ مزیــد بـرا ٓں میڈیــا میــں
خواتیــن کــے خــاف تشــدد(وی اے ڈبلیــو) کــے
بــارے میــں خواتیــن کا اپنــا نقطــہ نظــر پیــش
ہــی نہیــں کیــا جاتــا کیونکــہ نیــوز رومــز اور
فیصلــہ ســازی پــر مــردوں کا قبضــہ رہتــا ہــے۔
ذیــل میــں صنفــی تــوازن اور صنفــی حساســیت
کــے چنــد عنــارص بیــان کیــے گئــے ہیــں جنہیــں
رپورٹنــگ کرتــے ہوئــے ،لکھتــے ہوئــے  ،خــروں
اور تفریحــی نوعیــت کا مــواد تیــار کرتــے ہوئــے
مــد ِ نظــر رکھنــا چاہئــے:
٭

متــوازن کوریــج جــو مــرد اور خواتیــن
دونــوں کــو شــامل کــرے

٭

صنفی طور پر متوازن نقطہ نظر

٭

ایســے مــواد ســے اجتنــاب جو دقیانوســیت
کــی عکاســی/حوصلہ افزائــی کــرے

٭

جوابــی بیانــہ پیــش کرنــے کــے لیــے
صنفــی عدســے کا اســتعام ل جــو مــواد
میــں صنــف کــے بــارے منفــی تاثــرات
کــی مخالفــت کــرے

٭

نیــوز اور حــاالت ِ حــارضہ کــے پروگرامــوں
میــں شــعوری کوشــش ســے اس تصویــر
کــو ســامنے النــا جــس میــں پاکســتانی
خواتیــن اور ان کــے مســائل کــی درســت
عکاســی ہــو

٭

عــوام کــو صنفــی تعصــب کــے بــارے میــں
شــعور دینــا اور اس ســے پیــدا ہونــے والــے
منفــی اث ـرات ســے ا ٓگاہ کرنــا

٭

خواتیــن کــو میڈیــا کــی ’ا ٓنکــھ‘کا نشــانہ،
یــا شــے کــے طــور پــر پیــش کرنــے کــی
بجائــے پــورے فــرد کــے طــور پــر برابــر
رشیــک کیــا جائــے

٭

میڈیــا میںصنفــی تعصــب اور دقیانوســیت
کــے خــاف صنفــی حساســیت کــے
ضابطــہ اخــاق کــو بطــور فصیــل اپنانــا

٭

میڈیــا میــں خواتیــن کــے مســائل کــو
نظــر انــداز کرنــے اور عــدم توجــہ جیســے
مســئلے کــو حــل کرنــے کــے لیــے زیــادہ
وقــت اور کوشــش رصف کرنــا

٭

مــردوں اور خواتیــن کــی نیــوز اور نیــوز
رومــز میــں مســاوی منائندگــی (خواتیــن
ا ٓبــادی کا  %48حصــہ ہیــں) ۔ ابھــی تــک
اس شــعبہ میــں خواتیــن کــی نہایــت کــم
منائندگــی ہــے

٭

زیــادہ خواتیــن کــی میڈیــا میــں شــمولیت
کــے لیــے جامــع پالیســاںبنانا۔ خواتیــن
کــے اســتحکام اور ترقــی کــے لیــے
معــارشے اور میڈیــا میــں ان کا اپنــا نقطــہ
نظــر ســامنے ا ٓنــا رضوری ہــے

٭

میڈیــا اداروں میــں ایســا ماحــول پیــدا کرنــا
جہــاں خواتیــن افقــی اور عمــودی دونــوں
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یہاںہــم ســواالت کــی ایــک اور فہرســت پیــش
کــر رہــے ہیــں۔ جــو مثبــت جوابــات دیــں
و ہ لــوگ عکــس کــو لکھیــں ،ہــم ان کا نــام
’’صنفــی حساســیت کا شــعور رکھنــے والــے
‘‘میڈیــا کارکنــان کــی لســٹ میــں شــامل کریــں
گــے۔ ســواالت یــہ ہیــں :
٭

کیــا غیــر محفــوظ ســاجی گروہــوں کــو
متــام طــرز کــے میڈیــا میــں مناســب،
متــوازن اور معیــاری منائندگــی دی جاتــی
ہــے؟

٭

کیــا خواتیــن اور ا ُن کــے مســائل کــی
رپورٹنــگ کا طریقــہ کار (نیــوز ا ٓئٹمــز)
عموم ـاً خواتیــن کــی حامیــت میــں ہوتــا
ہــے یــا مخالفــت میــں؟

کیا میڈیا:
٭ تســلی کرتــا ہــے کــہ کوئــی بھــی
ایســا مــواد جــو خواتیــن کــے خــاف
ســمتوں میــں ترقــی کــر ســکیں۔
٭

ایســا مــواد تیــار کرنــا جــو خواتیــن پــر
تشــدد جیســے مســائل کــی وضاحــت
کــرے اور خواتیــن کــی کامیابیــوں ،
صحــت اورتعلیــم پــر بــات کــرے

٭

خواتیــن اور ان کــے مســائل کــی کوریــج
کــو بڑھانــے کــے لیــے قومــی اور عاملــی
گروہــوں کــی مہمــوں میــں حصــہ ڈالــے

تشــدد(جی۔بی۔وی)کو اکســائے یــا ا ُس
کــی اجــازت دے ،اســتعامل نہیــں کیــا
گیــا؟
٭

جی۔بــی۔وی کــے واقعــات کــی
رپورٹنــگ کرتــے ہوئــے قانــون برائــے
حقــوقِ نســواںاور غیــر امتیــازی ســلوک
کــی نشــان دہــی کرتاہــے؟

٭

جی۔بــی۔وی کــی خــروں کــے متــام
ذرائــع کــو مســاوی توجــہ دیتــا ہــے؟

٭

حقــوق ِنســواں کــے مســائل کــو انســانی
حقــوق کــے مســائل کــے طــور پــر لیتــا
ہــے اور عــوام میــں صنفــی بنیــادوں پــر
ہونــے والــے ہــر نوعیــت کــے تشــدد کا
شــعور بیــدار کرتــا ہــے؟

٭ صنفــی حساســیت کا پرچــار کرتــا ہــے اور
صنفــی طــور پــر حســاس زبــان اســتعامل
کرتــا ہــے؟
کــے ہونــے کاجــواز تھــا۔ اســی طــرح مــردوں
کــی مرکــزی کــردار اســٹوریز میــں کبھــی ان کــی
ازدواجــی زندگــی یــا بچــوں کا ذکــر نہیــں کیــا
جاتــا جــب تــک کــہ یــہ اســٹوری میــں رضوری
نــہ ہــو۔ مــرد ہمیشــہ اپنــے پیشــے ،مقــام
اور کامیابیــوں ســے پہچانــے جاتــے ہیــں۔وہ
خواتیــن جــو امتیــازی ســلوک اور ظلــم ســہتی
ہیــں ،انہیــں مثالــی ماں/بہن/بیٹــی کــے طــور
پرشــناخت کیــا جاتــا ہــے جــب کــہ ان کــی
بہــادری ،ہمــت اور ظلــم کــے خــاف مزاحمــت
کــو بیــان کرنــا ناقابــل ِ قبــول ســمجھا جاتــا ہــے۔

نیــوز اســٹوریز میــں خواتیــن کــی ذہانــت کا ذکــر
نہیــں کیــا جاتــا۔ ترقــی کــے ســفر میــں ان کــی
بطــور برابــر رشیــک صالحیتــوں کــو رساہــا نہیــں صنفــی حساســیت پــر میڈیــا مــواد کا معیــار
جاتــا۔ لیکــن ان کــی شــناخت دقیانوســی لیبلــز بہــر بنانــے کا ایــک اور پہلــو مجموعــی طــور
ســے کروائــی جاتــی ہــے جیســے تیــن بچــوں پــر مــاس کمیونیکیشــن کــے طلبــاء کــو میڈیــا
کــی مــاں ،فــاں کــی بیــوی ،جیســا کــہ یہــی ا ُن اداروں میــں کام کرنــے کــی حوصلــہ افزائــی
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کرنــا ہــے ۔ مزیــد یونیورســٹیوں اور میڈیــا
اداروں کــو ا ٓپــس میںالحــاق کرنــے کــی رضورت
ہــے تاکــہ طلبــاء کــی تربیــت ہــو اور مالزمــت
کــے مواقــع پیــدا ہــو ســکیںاور یونیورســٹیاں
میڈیــا اداروں ســے تکنیکــی معامــات میــں مــدد
حاصــل کرتــے ہوئــے تعلیمــی اورہــر کــی بنیــاد
پــر نصــاب تشــکیل دے ســکیں۔
تعلیمــی فورمــوں پــر بھــی ســاجی ســائنس
میــں میڈیــا اور صنــف کــے موضوعــات کــو
شــامل کرنــے پرغــو ر کرنــا چاہئــے۔
میڈیــا رپورٹــس ،میڈیــا ہدایــت نامــوں اور ریڈیو
پروگرامــوں کــے ذریعــے عکــس کــی کوشــش
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
مثبــت تبدیلــی الئــی جــا ســکے۔
یــہ کتابچــہ انہیــں عوامــل میںســے ایــک عمــل
ہــے جــن کا مقصــد ا ُس خــا کــو پُــر کرنــا ہــے
جــس کــی وجــہ ســے میڈیــا اراکیــن اور عــوام
پــر ایســا گمــراہ کــن موادمســلط کیــا جاتارہــا
ہــے جــو خواتیــن کــے لیــے جارحیــت پــر مبنــی
ہے۔ایســا مــواد کســی بھــی معــارشے میــں مــرد
و خواتیــن کــے ایــک متــوازن اور صحــت منــد
تعلــق کــے لیــے عــدم اســتحکام کا باعــث ہــے۔

صنفی غیر جانب داری پر مبنی اشتہارات
کــے اللــچ کــے ذریعــے کنٹــرول کیــا جاتــا رہــا
ہــے۔ ا ٓپ اس ســے ’اشــتہارات‘ کــی طاقــت کا
کیوں نہیں؟
انــدازہ لگائیــں۔ عوامــی ســوچ پــر بھــی ان کا
خــواہ وہ عــوام ہــوں ،میڈیــا کارکــن یــا صنفــی
غیــر معمولــی اثــر ہوتــا ہــے اور یــہ لوگــوں کــی
ماہریــن ہــوں ،ہــر چیز’کاروبــاری مفــاد‘ کــے عادتیــں ،ترجیحــات ،خــواب  ،خواہشــات اور
تحــت چلتــی ہــے۔ اس لیــے اشــتہارات میڈیــا ذہنیــت تــک بــدل ســکتے ہیــں۔ ہــم میــں ســے
پــر راج کرتــے ہیــں۔ خصوصـاً الیکٹرانــک میڈیــا اک ـراس بــات کــو پــوری طــرح ســمجھ نہیــں
پــر جــس میــں میڈیــا کا زیــادہ وقــت اشــتہار پاتــے کــہ یــہ ہــاری نفســیات میــں کــس قــدر
کــے وقفــوں میــں رصف ہوجاتــا ہــے اور کئــی گہرائــی تــک رسایــت کــر جاتــے ہیــں جــب
بــار تــو پروگــرام کا زیــادہ حصــہ اشــتہارات کــہ ہــم رصف ان اشــتہارات کــے کاروبــاری
کــی نظــر ہــو جاتــا ہــے۔ پرنــٹ میڈیــا بھــی پہلــو ٔوں پــر پریشــان ہوتــے رہتــے ہیــں کــہ
اشــتہارات کــو ترجیــح دیتــا ہــے کیونکــہ یــہ یــہ صارفیــت اور محــروم طبقــے کــے چھوٹــے
ا ٓمــدن کا بــڑا ذریعــہ ہے۔بہــت ســے اخبــاوں /جرائــم جیســی ســاجی بیامریوںکــو بڑھاتــے
رســالوں کــو ایــوارڈز اور رسکاری اشــتہارات ہیــں۔
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مثبــت تبدیلــی کــی طــرف پہــا قــدم ایســی
اصطالحــوں ،لفظیــات اور تصــورات کــی شــناخت
کرنــا ہــے جــو عــورت مخالــف اور زَن بیــزار ی
کــے لیــے اســتعامل ہوتــی ہیــں اور ان میــں ســے
اکــر اصطالحــات روزمــرہ میــں بغیــر محســوس
کیــے قابــل ِ قبــول تصــور کــی جاتــی ہیــں جــب
تــک کــہ کوئــی صنفــی حساســیت رکھنــے واال
شــخص ان کــی نشــان دہــی نــہ کــرے۔ اس کا

ادراک کــر لینــے کــے بعــد ارادے اور ثابــت
قدمــی کــی رضورت ہــے کــہ متــام لــوگ جــو
میڈیــا مــواد کــی تشــکیل اور نــر و اشــاعت
ســے وابســتہ ہیــں شــعوری طــور پــر صنفــی
غیــر جانــب داری  ،صنفــی تــوازن اور صنفــی
حساســیت کــے ضابطــہ اخــاق کــو اپنائیــں اور
اســے اســتعامل کرتــے ہوئــے اس پــر قائــم رہیــں۔
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’’۔۔۔یہــی وقــت ہــے کــہ ہــم متحــرک ہــو کــر میڈیــا چینلــز کــو اپنــا فیــڈ بیــک دیــں۔ ان کــی
ریٹنــگ اور ا ٓمدنــی ہــم پــر ہــی منحــر ہــے کــہ ہــم ان کــے کســٹمر ہیــں۔ ا ٓئنــدہ جــب بھــی ا ٓپ
ٹــی وی چینــل پــر کســی پروگـرام یــا کســی ڈرامــہ میــں خواتیــن کــے خــاف کوئــی توہیــن ا ٓمیــز
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 ہــارا حصــہ ہــوگا۔
http://www.dawn.com/news/681468/picture-imperfect-stereotyping-in-electronic-media-
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