
 
 

িবে   গণমা েমর ৩২ শ  – ‘িরেপাটাস ান ি য়াস’ (িরেপাটাস উইদাউট 
বডাস-আরএসএফ)-এর িতেবদন 

াধীনতা আরও সং িচত হেয়েছ, িতিনয়তই চ ােল  ও মিকর েখ পড়েছ সাংবািদক ও সাংবািদকতা 
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ছিব: সং হীত 
িব েড় গণমা েমর াধীনতা আরও সং িচত হেয়েছ। িতিনয়তই চ ােল  ও মিকর েখ পড়েছ সাংবািদক ও সাংবািদকতা। 
বেড়েছ সংবাদ কােশ বাধা, সংবাদপ  ব  কের দয়ার ঘটনা। হত া, আ মণ, ম ও জার বক কারাদে র িশকার হেয়েছন 

সাংবািদকরা। মািকন িসেড  ডানা  া , িমসেরর িসেড  আবেদল ফা াহ আল িসিস, রে র িসেড  িরেসপ তােয়প 
এরেদাগান, চীেনর িসেড  িশ িজনিপং, ভারেতর ধানম ী নের  মািদর মেতা রা ধানরা গণমা েমর িতপ েপ আিব ত 
হেয়েছন। 
সাংবািদক অিধকার সংগঠন ‘িরেপাটাস ান ি য়াস’ (িরেপাটাস উইদাউট বডাস-আরএসএফ)-এর এক িতেবদেন এমন ৩২ জন 
রা নায়ক ও সংগঠনেক গণমা েমর াধীনতা হরণকারী িহেসেব িচি ত করা হেয়েছ। ওই তািলকায় রেয়েছ বাংলােদেশর 
জি েগা ী আনসা াহ বাংলা েমর (এিব ) নাম। বার িব   গণমা ম িদবস উপলে  িতেবদন  কাশ কের 
আরএসএফ। আরএসএেফর শ  তািলকায় ান পেয়েছ ইরাক ও িসিরয়ািভি ক জি েগা ী ইসলািমক টও (আইএস)। ২০১৪ 
সাল থেক ইরাক ও িসিরয়ায় িতনজন িবেদিশসহ অ ত কেয়ক ডজন সাংবািদকেক হত া কেরেছ আইএস। সাংবািদকেদর ল  
কের হামলার জ  আফগািন ােনর তােলবান ও পািক ািন সামিরক গােয় া সং া আইএসআইও আেছ শ  তািলকায়। 
আরএসএেফর ত মেত, ২০১৮ সােলর থম ১১ মােসই সারা িবে  ৮০ জন াতনামা সাংবািদকেক হত া করা হেয়েছ। এর মে  
বছেরর েত ভারেতর সাংবািদক গৗরী লে শেক তার িনজ বািড়েতই িল কের হত া ও বছর শেষ সৗিদর ওয়ািশংটন পাে র 
কলািম  ও সাংবািদক জামাল খােসািগর হত াকা  সবেচেয় আেলািচত। সত  কােশর দােয় কারাদ  দয়া হেয়েছ ৩৪৮ জনেক। 
এ ছাড়া ম করা হেয়েছ ৬০ জনেক। ২০১৯ সােলও সই হত াকা  অ াহত রেয়েছ। চলিত বছেরর থম িতন মােসই হত া করা 
হেয়েছ ১০ জনেক।আরএসএেফর সারা িবে ই সাংবািদকেদর াধীনতার হতাশাজনক িচ  েট উেঠেছ। আি কার সাব সাহারা 
অ েলর দশ েলােত াধীন সাংবািদকতা চ ােল  হেয় দ িড়েয়েছ। উ র আি কা অ েল সাংবািদকেদর সে  হয়রািন বেড়েছ। 

রা  ও কানাডায় সাংবািদকরা ািত ািনক আ মেণর িশকার হে । িসেড  ডানা  া  মতায় আসার পর সবেচেয় 
রি ত সংবাদমা মও চ ােলে র েখ পেড়েছ। া ন আেমিরকায় গণমা েমর ওপর ক বাদ চািপেয় দয়ার বণতা বেড়েছ। 

এিশয়া- শা  মহাসাগরীয় অ েলর দশ েলােত রাজৈনিতক পালাবদেলর ভাব পেড়েছ গণমা েমর ওপর। ম ােচ  সাংবািদকরা 
আ া  হে ন। এিশয়ার ‘অগণতাি ক’ দশ েলােত গণমা ম িত ান েলার তঃ েণািদত হেয় ত  আটেক দয়ার বণতা 
বাড়েছ। িস া র, নাই, থাই াে  াধীন সাংবািদকতা এখন ক সা । স াদকীয় াধীনতার অ পি িতেত ‘ সলফ 
স রিশেপর’ িশকার হে  পা য়া িনউ িগিন ও টা ার গণমা ম েলা। িনবাচন, আে ালন, সংঘােতর খবর সং হ করেত িগেয় 

বাংলােদেশর সাংবািদকেদর আ া  হওয়ার ত ও েল ধেরেছ আরএসএফ। আেগর বছেরর চেয় ২০১৯ সােল বাংলােদশ 
গণমা েমর াধীনতা চেক চার ধাপ নেম ১৫০-এ এেসেছ। আরএসএেফর মেত, রাজনীিত ক ন হেয় যাওয়ায় গণমা েমর 

াধীনতা আ া  হওয়ার বণতা বাড়েছ। িব   গণমা ম িদবেসর া ােল গত ধবার ল েন ি শ পালােমে র উ কে  
আেয়ািজত সিমনাের লড ইমস বেলন, গণমা মকম রা কাজ করেত িগেয় অেহ ক চাপ বাধ করেল কােনা গণমা মই 

াধীনভােব দািয়  পালন করেত পারেব না। কখনও কখনও এ চাপ তঃ েণািদত। বাংলােদেশর উদাহরণ িদেয় িতিন বেলন, 
গণমা মকম েদর মে  এক ধরেনর চাকির হারােনার ভয় কাজ কের। এ ছাড়া কােনা কােনা গণমা ম মািলেকর রাজৈনিতক 
পিরচেয়র কারেণ িনেয়াগ ি য়ায় পশাদার সাংবািদকেদর কােজর েযাগ কমেছ। 


