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 William Blum: نويسنده

" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ھمکار پورتال : برگردان از  

٢٠١٢ جوالی ٠۵  

 

و سی آی ایش بارک اوباما، مادر  
 

 تحصيلشدست آوردن يک شغل بعد از ختم ه يا ھا از پدرم، بارک اوباما در بارۀ بؤردر نگارش شرح زندگی اش، 

اطاق مشورتی به "  او کار فرمايش  را در نيويارک به اسم . می نويسد١٩٨٣در پوھنتون کولمبيا در سال 

  .  بود" امور مالی"و نويسندۀ  " معاون تحقيق"شرح می دھد که وظيفه ای او "  کورپوريشن ھای چند مليتی

 اکتوبر ٣٠ ر چند که داستان نيويارک تايمز مؤرخھ.  که اوباما نام استخدام کننده اش را ذکر نمی کند  عجيب اين

به که نيويارک تايمز  ھمچنان عجيب اين.  ياد می نمايد" کورپوريشن دادوستد بين المللی"نام ه  بی، از کمپني٢٠٠٧

کورپوريشن دادوستد بين " افشاء نموده بود که ١٩٧٧زنامه در سال شود که خود رو خوانندگان خود يادآور نمی

  .     در کشور ھای مختلف  بود١٩۶٠ و ١٩۵۵ کارکنان سی آی ای بين ساليان تن ازيک پوششی برای چھار"  المللی

 که با وجود نام ناسازگارش، يک نشريۀ بين المللی قابل احترام در –) Lobster(ژورنال انگليسی البستر 

در دھۀ ھشتاد در حمايت از کانديدان " داد وستد بين المللی" گزارش داده است  که –باراتی است موضوعات استخ

،  سی آی ای حکومت فيجی را بعد از يکماه ١٩٨٧در سال .  ستراليا و فيجی فعال بودامورد عالقۀ واشنگتن در 

ود که بر مبنای آن کشتی ھای حامل سالح ی بمت فيجی حامی منطقۀ آزاد غير ھسته ئسرنگون ساخت زيرا حکو

حمايت از که را ی ائبعد از کودتای فيجی، کانديد.  ھای اتمی امريکا در بنادر اين کشور لنگر انداخته نمی توانستند

 قدرت ۀی واشنگتن قابل پذيرش بود، دوباره به اريکبه آرزو ھای ھسته ئ و  برخوردار بود"  دادوستد بين المللی"

، صدراعظم يا رئيس جمھور فيجی ١٩٨٧ به استثنای يک ماه در ٢٠٠٠ تا ١٩٧٠ از R.S. Mara.  درسانيده ش

  .   بود

شود که چه وقت آنجا کار نموده  برده، بلکه ھمچنان متذکر نمیتنھا از استخدام کننده اش نام ناوباما در کتاب خود نه 

دادوستد بين "که  ممکن است اين حذفيات مھم نباشد، الکن با در نظر داشت اين.  و چرا وظيفۀ خود را ترک کرد

پيوستگی طوالنی با جھان جاسوسی، فعاليت ھای مخفی و سعی در نفوذ کردن چپ راديکال به شمول " المللی
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 را به  متعجب بود که اوبامای مرموز چيزیدمتعلمان برای يک جامعۀ دموکراتيک  دارد، اين منطقی است که باي

  .ارتباط ھمکاری اش با اين جھان پنھان می نمايد

 مستخدم، ١٩٨٠  و ١٩٧٠در دھه ھای ) Ann Dunham(ين، واقعيتی است که مادرش  ان دونھم امزيد بر

ديک و سری  آی ای در جريان جنگ سرد روابط نزمشاور، صاحب امتياز يا متعلم حد اقل پنج تشکيل بود که با سی

.   غرب ھاوائی– ادارۀ انکشاف بين المللی، ايشيا فونديشن، شرکت انکشاف متناوب و مرکز شرق بنياد فورد،: داشت

اکثر اين اوقات، مادر اوباما به حيث انترپولوجيست در اندونيزيا و ھاوائی اجرای وظيفه نموده و در موقفی بود که 

  .  بتواند اطالعات در مورد اجتماعات محلی جمع آوری نمايد

رئيس ای آی دی  John Gilligan رتباطات اين سازمان ھا را با سی آی ای، مالحظۀ گفتار افشاء کنندۀ يک مثال ا

مورين ای آی أ سی آی ای در ميان بسياری مافراددر يک زمانی، . "است) ١٩٨١-١٩٧٧(در زمان ادارۀ کارتر 

يت ھائی که  در ماورای ابحار داشتيم مانند ن را در تمام فعالمقصود اين بود عامال.  دی از باال به پائين نفوذ کردند

او .  کرد شرکت انکشاف متناوب تشکيلی است که آلن گروس کار می.  حکومت، داوطلب، و يا مذھبی داخل سازند

در کيوبا بازداشت شده و متھم در داشتن نقش به عمليات مداوم امريکائی شد که برای بی ثبات ساختن دولت کيوبا 

  .          بود
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