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در  ٢٠١٢)، تولید مواد مخدر در سال ONUDCبھ قول دفتر ضد جنایت و مواد مخدره سازمان ملل متحد (

، این ٢٠١۴دیگر افزایش خواھد یافت. در سال  % ٣۶ ٢٠١٣افزایش یافتھ است و در سال  % ۴٩افغانستان 

  تریاک جھانی را تحویل خواھد داد. % ٩٠کشور 

روھای بین حالیکھ نیدر ، است بطرف مواد مخدر روگشتانده تقریبا بطور کاملیکبار دیگر اقتصاد افغانستان 

  آینده باید رییس جمھور نو انتخاب گردد.سال المللی آماده گی خروج خویش را میگیرند و در ماه اپریل 
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  AIEAایران یک توافقنامه موقت با 

  (آژانس بین المللی انرژی اتمی) امضا مینماید
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کھ سھ ماه  بر مبنای این سند ) امضا کرد.AIEAبا آژانس بین المللی انرژی اتمی ( را ایران تفاھم نامھ یی

اعتبار دارد، آژانس حق بازدید از دو مرکز جدید، دسترسی بھ اسناد ساختمان شانزده مرکز جدید و رآکتورھا 

  آورد. را بدست و در نھایت توضیحات در مورد تجھیزات غنی سازی و تخنیک الیزری این غنی سازی

نظامی پارچین. بھ قول سی آی ای، ده  ، تنھا یک مورد قابل اختالف باقی میماند : دسترسی بھ مرکزاکنون

، از این مرکز بھ ھدف تحقیقات ذره وی استفاده میشود، در حالی کھ ایران باز کردن ٢٠٠٣سال قبل، سال 

  این مرکز برای مشاھده خارجی ھا را امروز، اقدام خطرناک برای حق حاکمیت خویش میپندارد.

بھ عھده گرفتھ بود، ادا در ژنیو   5+1ی را کھ در کنفرانس با این توافق، بھ نظر میرسد کھ ایران مسئولیت

  امبر از سر گرفتھ خواھند شد.ون 20. گفتگوھا بتاریخ نموده است
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  از طریق روسیه پیشنهاد میکند تا سئول را با اروپا

  راه آهن وصل نماید
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والدیمیر پوتین رییس جمھور روسیھ در بازدید رسمی از سئول، پیشنھاد نمود تا پایتخت کوریای جنوبی را با 

  روژه از کوریای شمالی بگذرد.گمان زده میشود تا این پ اروپا از طریق راه آھن ارتباط دھد.

) و کوریای %٣۴)، کوریای جنوبی (%٣۶رییس جمھور پیشنھاد کرد تا یک شرکت بین دولتی میان روسیھ (
و ھیوندای بحری با وجود ممنوعیت کنونی تجارتی با  ، کورریلPOSCO) ایجاد گردد. %٣٠شمالی (

  کوریای شمالی، میتوانند درین پروژه شرکت جویند.

، روسیھ بھ این سو را از طریق کوریا امتداد دھد. از اواخر سپتمبر» راه ابریشم « روسیھ در نظر دارد تا 
 راه آھن ترانس سیبری را با بندر راجین مربوط کوریای شمالی وصل کرده است.
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  است اسراییل در دادن شهادت علیه چین متردد
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د کھ آیا یک مقام عالی رتبھ اسراییلی در برابر محکمھ تصمیم بگیربنیامین نتانیاھو، صدراعظم اسراییل باید 

بانک چین شھادت  در مورد انتقال وجوه مالی ایران بھ حماس و بھ جھاد اسالمی از طریقعدلی ایاالت متحده 
  میدھد یا خیر.

با شماره  تشواھدی از چنین انتقاال در جھان شناختھ شده است،نظارت بر فعالیت ھای بانکی  ، کھ دراسراییل
  .را بھ دست دارد بھ این سو ٢٠٠۵ھای حساب و تاریخ و مقدار پول از سال 

د شھادت داده بود کھ چین را از این با سوگن صدر اعظم، شلومو متھ لون انمشاور ی از، یک٢٠٠٩در سال 
  انتقاالت پول اطالع داده و در مورد عواقب قانونی احتمالی ھشدار داده بود.

خانواده قربانیان حماس و جھاد اسالمی را بررسی  ٢۵نوامبر، یک محکمھ ایاالت متحده باید شکایت  ٢۵در 
ول سابق خدمات اطالعاتی اسراییل بنام اووزی شایا، کھ نماید. قاضی شیرا شایندلین تقاضا نموده تا یک مسئ

  این مسئلھ را دنبال میکرد، استماع گردد.

تالش میورزد تا از لحاظ تجارتی با چین نزدیک شود. یک مشاور نظامی صدراعظم، در عین حال، اسراییل 
جنرال اووزی دایان، این  امنیت ملی، سابق نماینده سابق در سازمان ملل متحد بنام دوره گولد و یک مشاور

  چین باز نموده است. در برابرھفتھ بھ پکن سفر نمودند. تل ابیب صنعت دفاعی خود را 

دھد، چین بود، اما اگر اووزی شایا شھادت  شکایت بھ محکمھ ایاالت متحده را تشویق کرده ،اسراییل در آغاز

از صنعت دفاعی تل ابیب منصرف خواھد  پکنبھ این شکل،  بر اساس قانون ایاالت متحده محکوم خواھد شد.

 در غیر آن، اسراییل باید روابط با چین را بر روابط خاص خویش با ایاالت متحده ترجیح دھد. شد.
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