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پژوهش بنیاد برتلسمن :دموکراسی در سطح جهانی در خطر است
بنیاد برتلســمن وضعیت دموکراسی در بسیاری کشورها
را مکدر توصیف نموده اســت .بر اساس گزارش این بنیاد
در شــمار فزاینده کشورها حقوق مدنی و آزادی ها محدود
گردیده و یا کام ً
ال ســرکوب شده اســت ،آنهم نه فقط در
حکومت های خودکامه جهان.
بنیاد پژوهشی آلمانی برتلســمن در شاخص خود موسوم
به «شاخص گذار برتلسمن» تصریح کرده است که در یک
پنجم کشــورهای جهان دیموکراســی به وضاحت محدود
گردیده و ســرکوب مردم در اکثر مناطــق جهان در حال
افزایش می باشد .در برابر ،فعالیت و سهم مشترک سیاسی
در این کشور روز تا روز کاهش می یابد.
از سال  2006به اینسو «شاخص گذار برتلسمن» هر دو سال
یکبار موقعیت و موقف انکشافی  129کشور در حال توسعه
و گذار را از وجه اقتصادی و سیاسی مورد ارزیابی قرار می
دهد .گروه رتبه بندی بنیاد برتلسمن در پژوهشهای مذکور
به ویژه وضعیت حکومت ها را برمبنای قواعد یک حکومت
قانونمدار و همچنان از وجه سیاســت های اجتماعی مورد

صدراعظم آلمان:

من پالن دیگری برای حل
بحران آوارگان ندارم

انــگال مرکل ،صدراعظــم آلمان در یک
مصاحبه تلویزیونی گفت که برای این که
تالش ها در راه غلبــه بر بحران آوارگان
تاثیراتش را نشان دهد ،به زمان نیاز است.
او گفت که به فکــر راه حل دیگری برای
کاهش سرازیری پناهجویان نیست .انگال
مرکل ،صدراعظم آلمان که روز یکشــنبه
در تلویزیون دولتی این کشور سخن می
گفت ،اعالم کرد که سیاست مرزهای باز
برای مهاجران ادامه پیدا می کند .مرکل
هر گونه محدودیت در این زمینه را رد کرد
و گفت که باور ندارد که بتوان این بحران
را از طریق مسدود کردن مرزها حل کرد.
صدراعظم در ادامه سخنانش گفت« :من
پالن دیگری ندارم» .او افزود که مطمئن
اســت با زحماتش در ارتبــاط با توزیع
آوارگان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در راه درستی قدم برمی دارد .او در حالی
که از مشکالتی سخن می گفت که آوارگان

را به فرار به اروپا وا می دارد ،افزود« :من
برای این طرح مبارزه می کنم».
مرکل گفت که باید برای کاهش سرازیری
آوارگان به آلمان تــاش کند ،اما بر این
پافشاری کرد که استراتژی حکومت اش
تنهــا راه «منطقی» اســت و در موردش
به خوبی تفکر شــده اســت .صدراعظم
آلمــان اذعان کرد کــه در مورد اختالف
های کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا بر
سر مهاجران نگران اســت و گفت که از
فروپاشی اروپا باید جلوگیری شود.
مرکل همچنین گفت کــه آبروی آلمان
در دنیا به چگونگی برخورد این کشــور
با بحران مهاجرت بســتگی دارد و افزود:
«این (دوره) در تاریخ ما یک مرحله مهم
اســت ».صدراعظم در ادامه این مصاحبه
تلویزیونی گفت« :این همه خشــونت و
بدبختی در آســتانه مرزهــای ما وجود
دارد»( .دویچه وله)

صدها آواره به حصار
مرزی میان یونان و
مقدونیه هجوم بردند

روز دوشنبه صدها آواره به حصار مرزی میان یونان
و مقدونیه حمله کردند .پولیس مقدونیه از گاز اشک
آور استفاده کرد تا جلوی آن ها را بگیرد.
طبق گزارش های رسانه ها دلیل این اقدام شایعه ای
بوده که براساس آن مقدونیه مرزش را دوباره به روی
همه مهاجران باز کرده است.
تلویزیون یونان یکی از این آوارگان را نشــان داد که
فریاد می کشید« :ما آزادیم و می توانیم به آن سوی
مرز برویم» .پولیس هــای مرزی یونان به خبرگزاری
آلمان گفتند که این شایعه حقیقت ندارد و مرز بسته
اســت .مهاجران به حصاری هجوم بردند که کشور
مقدونیه احداث کرده اســت .آن طور که تلویزیون
یونان نشان می داد ،برخی از آن ها توانستند بخشی از
حصار را از جای برکنند .همزمان پولیس های مقدونیه
در سوی دیگر مرز ،ســعی کردند جلو فروپاشی این
حصار را بگیرند .پولیس یونان نخست به خاطر هراس

از وخامت اوضاع از دخالت خودداری کرد.
طبق ارزیابی در معبر مــرزی میان یونان و مقدونیه،
بیش از  7هزار مهاجر انتظار می کشــند .طبق گفته
های ماموران پولیس یونان به خبرگزاری آلمان ،یک
شنبه شــب به  350آواره اجازه ادامه سفر به شمال
اروپا داده شد .گفته می شود که از حدود ساعت چهار
صبح این حصار مرزی مسدود می باشد( .دویچه وله)

پنج طالی کیوبا و
قهرمانی آمریکا در
مسابقات کشتی پان
آمریکن
آمریکا در هر دو رشــته آزاد و فرنگی قهرمان مسابقات
کشتی پان آمریکن شد و این در حالی بود که در کشتی
فرنگی کوبا با تنها  6کشتیگیر صاحب  5مدال طال شد.
کیوبا از پنج فینالیســتی که در مسابقات کشتی فرنگی
پان آمریکن داشــت صاحب پنج مدال طال شد و اسکار
پینو هیندس با نمایش شــگفت انگیزی که داشت و فن
ســالتو از عقب را در  130کیلوگرم اجرا کرد پایان بخش
مسابقات بود.
پینو با برتری مقابل ادوارد ســوقومونیان (برازیل) نشان
داد که کیوبا همچنان یک قدرت قارهای در کشتی فرنگی
است و این در حالی بود که آمریکا عنوان تیمی را به خود
اختصاص داد .پینو که در مسابقات صبح در سالن «داکتر
پپر» سه پیروزی با ضربه فنی به دست آورد در کشتی با
رقیب ارمنیایی االصل خود کمی صبور بود ،اما در نهایت
با فن پرتابی که به نمایش گذاشــت به پیروزی شش بر
صفر رسید.
یاســمانی کابررا قهرمان بازیهای پان آمریکن از کیوبا

نیز در مصاف با لویلیــس پرز مورا (ونزوئال) با ضربه فنی
به پیروزی رســید تا پنجمین عنوان قهرمانیاش در پان
آمریکن را جشن بگیرد.
با این حال آمریکا صاحب ســه مدال طال شد که پیروزی
با ضربه فنی گردان اســپیلر مقابــل لوئیس رودریگس
(پورتوریکــو) در فینال وزن  75کیلوگــرم به قهرمانی
این تیم استحکام بخشــید .در حالی که کیوبا تنها شش
کشتیگیر در مسابقات کشــتی فرنگی داشت ،پاتریک
اسمیت و کنی هیت در دو وزن غیر المپیکی برای آمریکا
به مدال طال رسیدند تا این تیم با  10امتیاز اختالف نسبت
به کیوبا قهرمان رقابتها شود.
در تنها مبــارزهای رودررو که بین کوبا و آمریکا رخ داد،
میگل پاالســیوس (کیوبا) به چهارمیــن پیروزیاش با
ضربه فنی دســت یافت و هشت بر صفر آلخاندرو سانچو
(آمریکا) را مغلوب کرد.
اما در کشتی آزاد جردن باروز قهرمان سرشناس آمریکایی
به میدان رفت و صاحب مدال طالی  74کیلوگرم شد.

انریکه :سویا قویترین حریف بارسلونا در
فصل جاری است

ســرمربی آبی اناری ها به ستایش از سویا پرداخت و این
تیم را قویترین حریف بارسلونا در فصل جاری دانست.
به نقل از  ،EFEدر یکی از حساس ترین دیدارهای هفته
بیست و ششم اللیگا ،بارسلونا و سویا در نوکمپ به مصاف
هم رفتند که این دیدار با پیروزی دو بر یک آبی اناری ها
به پایان رسید تا شاگردان لوییس انریکه عالوه بر این که
انتقام شکست در دیدار رفت را بگیرند به یکه تازی خود
در جدول رده بندی ادامه دهند.
سرمربی آبی اناری ها از پیروزی که تیمش به دست آورده
بسیار خوشحال است و در نشســت خبری بعد از بازی
تاکید کرد که سویا سخت ترین حریف بارسلونا در فصل

جاری اللیگا بوده است .انریکه گفت :بر این باور هستم که
سویا سخت ترین حریفی بود که در فصل جاری با این تیم
بازی کردیم .این تیم به خوبی می داند که چگونه بارسلونا
را اذیت و غافلگیر کند .شاگردان اونای امری در این دیدار
هم با گلی که به ثمر رســاندند در نوکمپ پیش افتادند و
باعث شدند تا ما تالش بسیار زیادی برای جبران نتیجه و
کسب پیروزی از خود نشان دهیم.
او ادامه داد :در این دیدار دیدید که بازیکنان بارســلونا
برای پیروز شدن چه تالشی از خود نشان دادند .برای سه
امتیــاز بازی تا آخرین دقیقه جنگیدیم و ثابت کردیم که
تنها و تنها برای کسب سه امتیاز به میدان آمده ایم.

مطالعه قرار می دهد.
براساس جدیدترین گزارش بنیاد برتلسمن 74 ،کشور جهان
بر مبنای دیموکراسی حکومت می کنند و  55کشور جهان
توســط زمامداران خودکامه رهبری مــی گردند .بنابر این
گزارش سرکوب شهروندان کشورهای تحت استبداد از سال
 2014به اینسو به شدت افزایش یافته است .در گزارش آمده
است که شهروندان فقط  15کشور تحت رهبری زمامداران
خودکامه بطور ناقص حمایت می گردند .در برابر حدود سه
بر چهار حکومت های اســتبدادی به شدت حقوق و آزادی
های شهروندان خود را محدود نموده و بنابر محدودیت های
وضع شده در این کشور ها می توان آنان را سیستم های «به
شدت مستبد» خواند.
در میان کشورهای شدیدا ً مستبد ،اکنون پنج سال پس از
«انقالب بهار عربی» کشور های شمال افریقا نیز شامل می
باشند .بنیاد برتلســمن با ابراز نگرانی شدید گزارش کرده
است که در کشــور های مصر و تایلند آزادی بیان و رسانه
ها به موانع جدی و عقب گرد مواجه می باشد( .دویچه وله)

نتانیاهو :خط قرمز ما
اقدامات خصمانه ایران از
خاک سوریه است

اعتراض ایران به عربستان
در مورد عدم صدور روادید
برای هیئت ایرانی

وزارت خارجه ایران به عدم صدور روادید برای هیئت ایرانی
جهت شرکت در اجالس سازمان همکاری اسالمی اعتراض
کرد .اجالس مقامات ارشد این سازمان روزهای یکشنبه و
دوشنبه به ریاست ترکیه در جده برگزار میشود.
حمید بعیدینژاد ،مدیرکل امور سیاسی و امنیت بینالملل
وزارت امور خارجه ایران به عدم صدور روادید برای هیئت
ایرانی توســط دولت عربســتان اعتراض کرد .به گزارش
خبرگزاری ایرنا ،بعیدینژاد گفت که ایران «نسبت به رفتار
خالف قانون و تبعیضآمیز عربستان سعودی در عدم صدور
روادید برای هیئت جمهوری اسالمی ایران جهت شرکت در
اجالس مقامات ارشد اعضای سازمان همکاری اسالمی در
جده ،مراتب اعتراض خود را به مراجع ذیربط اعالم کرده
اســت» .از نظر مدیرکل امور سیاســی و امنیت بینالملل
وزارت امور خارجه ایران هر تصمیمی که بدون مشــارکت
هیئت سیاســی ایران در جده اتخاذ شود« ،فاقد هرگونه
رسمیت و اعتباری خواهد بود» .بعیدینژاد ابراز امیدواری
کرد که عربستان سعودی با اتخاذ یک سیاست واقعبینانه
این امکان را فراهم نماید که ســازمان همکاری اســامی
بهجــای پرداختن به موضوعات فرعی ،بــه مباحث دارای
اولویت جهان اسالم مانند فلسطین ،تروریسم ،فرقهگرایی
و مشکالت مشترک امت اسالمی بپردازد( .دویچه وله)

قاتل فرماندار سابق پنجاب
پاکستان ،اعدام شد

نخستوزیر اسرائیل ضمن استقبال از
آتشبس در سوریه ،نسبت به تشکیل
یــک «جبهه تــرور» جدیــد پس از
برقراری آتشبس هشدار داد .نتانیاهو
تأکید کرد کــه خط قرمز اســرائیل
تهاجمهای ایران از خاک سوریه علیه
اسرائیل است.
بنیامیــن نتانیاهــو گفته اســت که
کشــورش از تمام تالشها برای «یک
آتشبس باثبات ،درازمدت و واقعی» در
سوریه استقبال میکند.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویترز،
نخستوزیر اســرائیل در سخنان خود
در نشست روز یکشــنبه  ۲۶فبروری
کابینه این کشور در اورشلیم اما نسبت
به گســترش نفوذ ایران در ســوریه

دوری سه هفتهای بنزما
از میادین

و اهداف تهاجمی این کشــور علیه
اسرائیل هشدار داده است.
نتانیاهو در رابطه با این آتشبس گفته
اســت که «هر گونه قراردادی باید با
صراحت شــامل متوقف کردن تهاجم
ایران از خاک سوریه علیه اسرائیل را
دربرگیرد».
نخستوزیر اســرائیل به تأکید گفت:
«ما با ارسال ســاحهای پیشرفته به
حزباهلل از طریق ســوریه به لبنان
موافق نخواهیم بود و ایجاد یک جبهه
ترور جدیــد در بلندیهای جوالن را
تحمل نخواهیم کرد».
نتانیاهو هشدار داد« :این خط قرمزی
است که ما کشیدهایم و این خط قرمز
دولت اسرائیل است( ».دویچه وله)

ممتاز قادری که در سال  ۲۰۱۱سلمان تاثیر ،فرماندار سابق
ایالت پنجاب را ترور کرد ،اعدام شده است .آقای قادری به
هنگام ترور فرماندار سابق پنجاب از محافظان او بود .آقای
تاثیر هنگامی که در یک مرکز خرید در اسالمآباد ،پایتخت،
از موتر پیاده میشد ،هدف تیراندازی این مامو محافظ خود
قرار گرفت و کشته شد .ضارب آقای تاثیر گفت که وی این
اقدام را در واکنش به مواضع فرماندار پنجاب در قبال قانون
ضد کفرگویی موسوم به «توهین رسالت» انجام داده است.
او گفته بود که «وظیفه دینیاش» بوده اســت تا این اقدام
را انجام دهد .آقای تاثیر از جمله معدود سیاســتمداران
پاکســتانی بود که آشــکارا در مخالف با این قانون سخن
میگفت .به دنبال اعالم خبر اعدام آقای قادری ،تعدادی از
هوادارانش که او را «قهرمان» میخوانند ،به خیابانها آمدند.
به گزارش خبرگزاری فرانســه نیروهای امنیتی در حالت
آماده باش قــرار گرفتهاند ،و حضــور نیروهای پولیس از
جمله نیروهای ضدشورش در اطراف منزل آقای قادری در
اسالمآباد ،محسوس است .به گزارش مقامات زندان «ادیاله»
در راولپندی ،آقای قادری در ســاعت  ۴:۳۰بامداد به وقت
محلی ( )۲۳:۳۰به وقت گرینویچ ،اعدام شد .راولپندی در
نزدیکی اسالمآباد واقع است .بسیاری از تندروهای مذهبی
در پاکســتان از آقای قادری حمایت میکنند؛ در واقع در
اولین جلســه دادگاهش ،این افراد با حضور در ساختمان
دادگاه با برگهای گل رز ،از ائ استقبال کردند( .بی بی سی)

شکست کلیولند کاوالیرز در لیگ NBA

مهاجم رئــال مادرید نزدیک به ســه هفته نمی تواند
تیمش را همراهی کند .به نقــل از آس ،کریم بنزما در
داربی شنبه شهر مادرید به علت مشکالت جسمانی بین
دو نیمه تعویض شــد .پس از انجام آزمایش های اولیه
مشخص شــد عضله ران پای راست این بازیکن آسیب
دیده و او دو تا ســه هفته از میادین دور خواهد ماند.
مهاجم فرانسوی دیدار برابر تیمهای لوانته ،سلتاویگو،
رم و الس پالماس را از دست خواهد داد و حضورش برابر
سویا نامعلوم است .اگر همه چیز خوب پیش رود در ال
کالسیکو  2آوریل به میدان خواهد رفت.
در  9اکتبر سال گذشــته پای چپ او در بازی تیم ملی
فرانسه از همین ناحیه آسیب دید که تقریبا یک ماه او
را از همراهــی تیمش دور کرد .بنزما پس از آن در بازی
مقابل سویا به میادین بازگشت.

هدیه کوبی برایانت به
بهترین مدافع لیگ NBA

کوبی برایانت گارد تیم لس آنجلس لیکرز کفشــی امضا
شــده به تونی الن ،مدافع تیم ممفیس گریزلیز هدیه
کرد و او را بهترین مدافع خواند .به نقل از سایت USA
 ،Todayکوبــی برایانت که یکــی از بهترین گاردهای
 NBAبه شــمار میرود ،درباره تونــی الن گفت که او
یکی از سرسختترین مدافعانی است که در طول بازی
حرفهای با او روبرو شده است .برایانت پیش از این نیز
به کوین دوران ،مدافع تاندر کفش امضا شده هدیه کرده
بود .برایانت در کنار امضای خود بر روی کفش الن نوشت:
«تقدیم به تونی بهترین مدافعی که تاکنون دیدم».
برایانت در سال  2014درباره الن به لس آنجلس نیوز گفته
بود :او اساسا تهاجمی عمل میکند و سر سختتر از هر
مدافع دیگری اســت .روحیهای رقابتی دارد و دوست
دارد که به صورت فردی مبارزه کند که البته خیلی غیر
معمول است .بیشتر مدافعانی که دیدم ،دوست دارند به
آنها کمک شود .هیچ وقت ندیدم او کمک بخواهد .فکر
میکنم چالش را دوست دارد.

صبح دیروز در لیگ  NBAهفت بازی انجام شد که در
مهمترین آنها کلیولند کاوالیرز و تورنتو رپترز بازی را به
حریفان خود واگذار کردند.
به نقل از ســایت  ،ESPNدیروز در مهمترین بازی لیگ
 ،NBAکلیولند کاوالیرز با نتیجه  113بر  99از واشنگتن
ویزاردز شکست خورد.
در این بازی جان وال بهترین بازیکن ویزاردز بود .او 21
امتیاز برای این تیم کسب کرد و هفت ریباند و  13پاس
منجر به گل داشت.
کری ایروینگ نیز موثرترین بازیکن کاوالیرز بود .او 28
امتیاز کسب کرد و یک ریباند و شش پاس منجر به گل
انجام داد .در بازی مهم دیگر تورنتو رپترز با نتیجه 114

به  101از دیترویت پیستونز شکست خورد.
در این مســابقه آندره دراموند برای پیستونز خوب عمل
کــرد .او  15امتیاز آورد و  18ریبانــد و دو پاس منجر به
گل داشت.
ترنــس راس نیز برای رپترز خوب عمل کرد .او  27امتیاز
کسب کرد و یک ریباند و یک پاس منجر به گل داشت.
** نتایج دیگر بازیهای دیروز:
آتالنتا هاکس  – 87شارلوت هورنتس 76
پورتلند تریل بلیزرز  – 111ایندیانا پیسرز 102
اورالندو مجیک  - 130فیالدلفیا سونی سیکسرز 116
داالس موریکس  – 128مینه سوتا تیمبرولوز 101
میامی هیت  – 98نیویورک نیکس 81

مسی بازهم رکورد شکست

واکنش بالن بعد از نخستین
شکست پاری سن ژرمن

سرمربی پاری ســن ژرمن اعتراف کرد تیمش عملکرد
بســیار بدی برابر لیون داشت و مستحق شکست بوده
است .به نقل از رویترز ،نخســتین شکست پاری سن
ژرمن در فصل جاری لیگ فرانسه رقم خورد .شاگردان
لوران بالن که با فاصله زیــادی با دیگر تیم ها در صدر
جدول رده بندی قرار دارند ،در هفته بیســت و هشتم
لوشامپیونه در خانه لیون به میدان رفتند و با نتیجه دو
بر یک تن به شکســت دادند تا نخستین شکست آنها
بعد از گذشــت  28هفته رقم خورد .بالن در نشســت
خبری بعد از بازی گفت :نمــی توان در همه دیدارهای
خود به پیروزی رســید .به هر حال این خاصیت فوتبال
است و نمی توان بعضی از بازیها را پیش بینی کرد .در
این دیدار عملکرد ضعیفی از خود نشــان دادیم و باید
اعتراف کنم مستحق شکست بودیم .لیون بازی خوبی را
به نمایش گذاشت و شایسته این پیروزی بود .بالن ادامه
داد :اشتباهات زیادی در این دیدار داشتیم .این شکست
در زمان خوبی رقم خورد .باید قبل از دیدار بزرگ برابر
چلســی به خود بیایم و دوباره اتحاد و همبستگی الزم
را پیدا کنیم .انتظار می دادیم که بازی سختی پیش رو
داریم اما نه تا این اندازه ســخت .باید تفکر پیروزی در
بازیکنان یک بار دیگر نهادینه شــود و چنین شکست
هایی را متحمل نشویم.

لیونل مسی ستاره بارسلونا نه تنها با داشتن  ۵توپ طال
رکورددار عنوان بهترین بازیکن جهان اســت ،بلکه این
نابغه ارجنتینی به شکســتن رکوردهای مختلف عادت
کرده است.
مســی در بازی این هفته در اللیگا مقابل سویا گل زد تا
هم کار را برای تیمش به تســاوی بکشاند و هم رکورد
تــازهای در گلزنی ثبت کند؛ او برای هشــتمین فصل
متوالی دستکم  ۳۰گل وارد دروازه حریفان کرده است.
عالوه بر این،با درخشــش مسی بارسلونا هم توانست با
رکورد  ۲۷ســاله رئال مادرید مساوی کند؛ رکوردی که

در فصل  ۱۹۸۸-۸۹بدست آمده بود :بارسلونا  ۳۴مسابقه
است که نباخته و اکنون با  ۸امتیاز اختالف نسبت به تیم
دوم ،اتلتیکو مادرید ،در صدر جدول لیگ فوتبال اسپانیا
است.
رئال مادرید حاال نه تنها نگران شکســته شــدن رکورد
قدیمیاش است ،بلکه فاصله زیاد این تیم با بارسلونا هم
مطلوب هواداران این تیم نیست.
با باخت  ۱-۰شاگردان زینالدین زیدان در داربی مادرید
مقابل اتلتیکو ،فاصله رئال با بارسا در صدر جدول به ۱۲
امتیاز افزایش یافت( .بی بی سی)

