
  جرج بوشی خانوادگیمایس

 یعبداهللا شهباز

 آغاز سخن
تـاب  کن جلد پـنجم     ی رخ داد، تدو   1380ور  ی شهر 20/ 2001 سپتامبر   11ه حادثه   ک یزمان

ن حادثه چنان   یت ا یاهم. نجانب را به خود اختصاص داده بود      ی اوقات ا  یتمامزرساالران  
 ین را بـرا ی سنگیپژوهشش از دو ماه یردم و بکار را متوقف ک یه روند عاد کم بود   یعظ

جـرج  " را با عنوان     ی سلسله مقاالت  1380 آبان   17ش بردم؛ و از     ی آن پ  یها  شهیشناخت ر 
 عـدالت   یصـدا  در روزنامه    "سمی و پروژه جنگ با ترور     ییایمی ش -ی نظام یایبوش، ماف 

سـبب  زرسـاالران   ان بردن   یمعهذا، ضرورت به پا   . افتی شماره ادامه    6ه تا   کردم  کمنتشر  
 . نار نهمکار را موقتًا به که کشد 

ن ی سـپتامبر و تحـوالت پسـ       11ه حادثه   ک نماند   یدیم ترد ی، برا ین بررس یوران ا کدر  
ه کـ  اسـت     یافـروز  انون سـوداگر و جنـگ     کق  ی دق یامد طراح یه پ کست بل ی ن یآن تصادف 

 آن شـناخته    ی اصـل  یعنوان سـه سـخنگو       بلر به  ی و تون  ی چن کیامروزه جرج بوش و د    
سـون،  کیه در گذشـته ن    کـ  اسـت    یسی انگل -ییاکیه سوداگر آمر  کان شب ن هم یا. شوند  یم
 .  داده بودیا جاکیاالت متحده آمریجمهور ا سیگان و جرج بوش اول را در مقام رئیر

 یماسـاز ی هواپ یمپـان ک پنتـاگون بـا      یارد دالر یلیست م ی بعد، انعقاد قرارداد دو    یکاند
ـ  جد یهـا    سـاخت جنگنـده    یارداد برا ن قر یا. د زد یین نظر مهر تأ   ین بر ا  ید مارت یهکال د ی

د و متفاوت   ی جد یا  عنوان عرصه    به -"سمیجنگ با ترور  "د در دوران    یه با ک بود   35. اف
 بـزرگ را    ین قرارداد در زمـان خـود جنجـال        یا. ار گرفته شود  ک  به -با دوران جنگ سرد   

ـ خ ا ی تار یحاتیمان تسل ین پ یتر  بزرگ" آن را    ی غرب یها  خت و رسانه  یبرانگ تحـده  االت م ی
  ن موج و موجه جلوه دادن قرارداد فوق، جرج بـوش          ی مقابله با ا   یبرا.  خواندند "اکیآمر
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2 سیمای خانوادگی جرج بوش
 یجنگـ "سـم   یجنگ بـا ترور   ه  کردند  ک یرار م کر دفاع او، مرتب ت    یو دونالد رمسفلد، وز   

 یستم جنگـ  یس: گفت  ی است؛ و رمسفلد م    "د و ناشناخته  ی جد یها  کیتکتا" و با    "دیجد
 ی چـون اتحـاد شـورو      ی مقابلـه بـا ابرقـدرت      یگ سرد و برا   االت متحده در دوران جن    یا

 مقابلـه بـا اهـداف آن     ی، بـرا  22.  اف یها  ، مانند جنگنده  ینونکحات  یساخته شده و تسل   
ـ ه بـا پد کنون کا. شده است   یزمان طراح  سـم  یترور"نـام    بـه "ناشـناخته " و "نـو " یا دهی

سـتم  ی بـه س   کنـ ی ا  اسـت و   ییاراکـ هنه و فاقد    کحات آن دوران    یم، تسل ی مواجه "یجهان
ـ از دار ین دشمن ن  ید متناسب با ا   یحات جد ی و تسل  یدفاع مـن  یدر همـان زمـان، بـه        . می

 افغانسـتان بـه   یوهستانکر و کعت بی، طبCNNژه یو  به ،یا  رسانه یها  ر غول یپوشش فراگ 
ا و کـ ی آمریحاتی تسـل یهـا  یمپانکد ی جد یاالهاکغ  ی تبل یخ برا یشگاه تار ین نما یتر  بزرگ

ا کـ ین و نـه وزارت دفـاع آمر  ید مـارت یـ هک الیمپـان کنـه  ه  کن  یتر ا   و جالب .  شد ا بدل یتانیبر
 یمپـان ک خاص قائـل باشـد، حاضـر نشـدند           یتی اهم ی منافع ملّ  ید برا یه قاعدتاً با  ک،  )پنتاگون(

 کیمـان شـر  ین پیـ االت متحـده، در ا    یما در ا  ی سازنده هواپ  یمپانکن  یعنوان دوم   نگ را، به  یبوئ
 یرویـ  هزار نفـر ن    یه به اخراج س   کنگ وارد شد    ی بر بوئ  یبی مه یقتصادنسان، ضربه ا  یبد. نندک

در . د ساختی پد نگ،ی مقر بوئ اتل،ی بزرگ در شهر س   ید و بحران  یمتخصص شاغل در آن انجام    
ان یـ ه نگارنـده در جر کـ ا، یـ تانی بریحاتی بـزرگ تسـل  یها یمپانک از ی بعد گروه  یکمقابل، اند 
رز آرمسـترانگ،   کـ یو(امـل داشـت     ک ییشان آشـنا  ی ا یهاوندینه و پ  یشی با پ  زرساالرانپژوهش  

   نـورتروپ گـرومن،  ییاکـ ی آمریمپـان کنـار  ک، در )کیترکس و جنرال ال   ی، رولزرو یونکمار
 . د وارد عمل شدندیهک الکیعنوان شر به

 ماننـد  یسـان کار نبـود و از آن زمـان   کان ید پایهک با الیارد دالریلیست م یقرارداد دو 
خـواه از     ینده جمهور ینما(نگهام  یانک یو رند ) رات از واشنگتن  کمنده د ینما(ز  کینورم د 

ـ  خر ی تـالش بـرا     ر دفـاع،  یت از دونالد رمسفلد، وز    ی، با حما  )ایفرنیالک د چهـل فرونـد     ی
 کی شـر   نورتروپ گـرومن،  یمپانکله  یوس  ما به ین هواپ یا. ردندک را آغاز    2. ن ب کاف  بمب

مـت هـر فرونـد آن       یشود و ق    یاخته م ، س 35.  اف یها  د در قرارداد ساخت جنگنده    یهکال
 یهـا  ی از سـوداگر ی رونـد 2001 سـپتامبر  11نسـان، حادثـه   یبد. ارد دالر اسـت   یلیدو م 
افتـه و  یه تا بـه امـروز ادامـه    کرد ک، آغاز "سمیجنگ با ترور " را، به بهانه     ی مال کوکمش

ـ  (ارد دالر یـ لی م 380 را به رقم     2003 سال   یا برا کیاالت متحده آمر  ی ا یبودجه نظام  ش یب
 یهـا    در سـال   ین بودجه حت  یه ا کم  ینکتوجه  . رسانده است ) ارد دالر در روز   یلی م کیاز  

ن ی وابسته به ایها   رسانه یاهویمن ه ی امروزه به    ی نداشت ول  یافکه  یز توج یجنگ سرد ن  
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3 سیمای خانوادگی جرج بوش 
 1.افته است یه  ی توج "القاعده"الدن و      چون بن  ییها که سوداگر و با برافراشتن مترس     کشب

 : ردک ینیب شین پیتحوالت نگارنده در آن زمان چنن یبا توجه به ا
 یایـ  مافی فـرارو "سـم یجنـگ بـا ترور  "ه پـروژه  کـ  یا ننـده ک رهیـ با توجـه بـه ارقـام خ     

ان نخواهـد  یـ  و بـه سـرعت پا  یسـادگ   جنگ در منطقه قطعاً بـه      غرب قرار داده،   یگرا  ینظام
 ی طـوالن  ین جنگـ  یـ ه ا کنند  ک یرار م که مقامات دولت بوش مرتب ت     کست  یهوده ن یب. افتی

هـدف غـارت اسـت و       . سـت یش ن ی بـ  یا  الدن و القاعده بهانه      بن  ،ین جنگ طوالن  یدر ا . است
ا، کـ یاالت متحـده آمر   یـ  ا  شـور جهـان،   کن  ی ثروتمندتر ین غارت ثروت ملّ   ین منبع ا  یتر  مهم
 یون دالر یـ لی دو م   کگفته جرج بوش، با موش      نه شود تا، به   ید هز ی با ین ارقام نجوم  یا. است

 2. منهدم گرددیده دالرچادر 
وشد تا حاصل پـژوهش خـود را دربـاره          ک ی حاصل شده، نگارنده م    یه فراغت ک کنیا

نه یشـ ین مقالـه بـه پ  یاول. ندک عرضه یه سوداگر فوق در قالب مقاالت   کخاندان بوش و شب   
 . ان آن اختصاص داردیشندگان و حامک خاندان بوش و برکوکمش

  ییاکی آمریگوالیالک
ن یکتی و آنتـون چـا     ی وبسـتر تـارپل    یها  نام   به ییاکی دو محقق آمر   یالدی م 1992در سال   

ـ  در ا  3. جرج بـوش   یررسمینامه غ یزندگردند با عنوان    ک منتشر   ی جنجال یتابک تـاب،  کن  ی
ردند و بـر    کنه خاندان بوش عرضه     یشیسندگان فوق حاصل پژوهش خود را درباره پ       ینو

 
 میلیارد  1/116، یعنی در آغاز دولت جیمی کارتر، از حزب دمکرات،           1978بودجه پنتاگون در سال       . 1

با سـقوط دولـت کـارتر،    .  دالر رسید میلیارد5/175به  ) 1981(دالر بود که در پایان کار این دولت         
قدرت رسیدند؛ همان کانونی که جرج بوش دوم به آن  گرای ایاالت متحده به ترین محافل نظامی افراطی

 از "جنـگ سـتارگان  "آمیز  ویژه با اعالم پروژه جنون   در دوران حاکمیت این کانون، و به      . تعلق دارد 
.  میلیارد دالر رسـید    8/429 به   1985ت متحده در سال     ، بودجه نظامی ایاال   )1983(سوی رونالد ریگان    

توانست توجیهی برای   دیگر نمی"خطر کمونیسم"بهانه ) 1991دسامبر (با انحالل رسمی اتحاد شوروی 
 میلیارد دالر تقلیـل  6/274گسیخته نظامی باشد و در نتیجه بودجه نظامی آمریکا به           این سوداگری لجام  

 .یافت
 . 14، ص 1380 آبان 19شنبه صدای عدالت،   . 2

3.  Webster Griffin Tarpley and Anton Chaitkin, George Bush: The Unauthorized Biography, 

Washington, DC: Executive Intelligence Review, 1992. 
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4 سیمای خانوادگی جرج بوش
ن و  یری د ین خاندان و پپوندها   یت ا  چهره ناشناخته و شگف    4 معتبر کاساس اسناد و مدار   

، ییایمی و شـ یحاتیع تسـل ی گسترده و قدرتمنـد از صـاحبان صـنا   یا هکق آن را با شب یعم
 . ار نمودندک و سوداگران مرگ آشیادان مالیگران و ش سهیدس

ـ  فور -هیتاب در ژانو  کزه نگارش   یانگ ـ ، در جر 1991ه  ی ج فـارس، در  یان جنـگ خلـ  ی
 بـا سـوداگران   ی، در همدسـت )پـدر ( آن جرج بوش  ی ط هک ید شد؛ جنگ  یسندگان پد ینو

 یهـا    انسـان  یجمع  شتار دسته کا، با قساوت تمام به      یتانیا و بر  کیاالت متحده آمر  ی ا ینظام
هنان خود به یم  ه هم ین از روح  یکتی و چا  ین زمان، تارپل  یدر ا . گناه در عراق مشغول بود    یب

ت از بمبـاران  یـ دنـد و بـه تبع  ید یدهنـده را نمـ   انکـ ات تیه واقع ک یهراس افتادند؛ مردم  
ـ دفـاع حما  ی بیها شتار انسانک با قساوت تمام از فاجعه  یغات رسم یتبل . ردنـد ک یت مـ ی
ردنـد  ک یسندگان احسـاس مـ    یه نو ک یی به چاپ سپرده شد در فضا      1991ز  یتاب در پائ  ک

ـ  جهان را بـه  یا و تمامکیاالت متحده آمریگر انتخاب شود ایاگر بوش بار د     فاجعـه  کی
ارتـل قدرتمنـد   که با کم ید داشته باشیم امیتوانست یما چگونه م  ".  سوق خواهد داد   بزرگ

ـ ه اکسندگان آرزو داشتند ی نوی ول"م؟ینکتاب مبارزه ک کیله یوس بوش تنها به  تـاب  کن ی
سـندگان  ینو. نـد ک خاندان بوش باز     یها  تی واقع یا را به رو   کی از مردم آمر   یچشم بخش 

ردنـد و مطالـب منـدرج در        ک ی جـرج بـوش معرفـ      یقعـ  وا یوگرافیـ ن ب یاثر خود را اول   
. ات خواندنــدیــف واقعیــرا سرشــار از دروغ و تحر) 1987 ( جــرج بــوشیوگرافیــاتوب
 1992 نـوامبر  یجمهـور  اسـت یدر آٍسـتانه انتخابـات ر   جرج بـوش    یررسمینامه غ یزندگ

 . منتشر شد
 "ییاکـ ی آمر یگوالیالکـ "تـاب جـرج بـوش اول را         کن در مقدمـه     یکتی و چـا   یتارپل

ه خــود را خــدا کــز روم باســتان اســت یوانــه و خــونریگوال امپراتــور دیالکــ -دنــدینام
 : ان داشتندین بیتاب را چنک مندرج در یشه اصلیپنداشت؛ و اند یم

ن بـار   ی دومـ  ی جرج بوش برا   1992اگر در نوامبر    : ار ساده است  یتاب بس کن  یتز ا 
ان بـا  یـ شـور و جهان کن یـ د، ا ا انتخاب شو  کیاالت متحده آمر  یجمهور ا   سیعنوان رئ   به

 . م مواجه خواهند شدی در ابعاد عظیا فاجعه

 
 پسر یـاکوب چـایتکین،       ،زندگینامه غیررسمی جرج بوش   آنتون چایتکین، یکی از دو مؤلف کتاب          . 4

 -دلیل ارتباطـات شـبکه هـریمن        های جنگ دوم جهانی به      رکی، است که در سال    وکیل دعاوی نیویو  
 .بوش با آلمان هیتلری با ایشان درگیری داشت
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5 سیمای خانوادگی جرج بوش 
ـ  هشت سال بعد ا    یست خورد، ول  کش) پدر( جرج بوش    1992در انتخابات سال     ن ی

ــه ــه د فاجعــه ب ــه: افــتیگــر تحقــق یگون ــدر، جــرج بــوش پســر در مســند  یجــا ب  پ
 .  گرفتیا جاکیاالت متحده آمری ایجمهور استیر

 ن خاندان بوش شندگاکها؛ بر منیهر
عنـوان     بـه  خاندان بوش  یالدیم م کیو  ستیل سده ب  یستم و اوا  یه در اواخر سده ب    ک یانونک

سـتم بـا نـام    ی از سـده ب یشوند، در بخـش مهمـ   یندگان آن شناخته مین نمایتر  سرشناس
ه از کـ رفـت   یشمار مـ  هن و متنفذ بهک یا هکوند خورده بود و تداوم شبی پمنیخاندان هـر  

. شور نقش فائقه داشت   کن  یاست ا یا در اقتصاد و س    کیاالت متحده آمر  یا یریگ  لکبدو ش 
ـ  همبسته و منسجم از صـرافان و ماجراجو یاد گروهیه بر بنکن شب یا  -یهـود ی یان مـال ی

ـ  از ا  یبرخـ . ل گرفت ک ش ی شمال یاکی مهاجر به آمر   یآلمان گـران   سـه ین صـرافان و دس  ی
عنـوان   رار دادند، رسمًا خـود را بـه   خود قیاپوک تیز اصلک را مرکوریویه بندر ن  ک،  یمال
ن بـود  یو چنـ  . شـدند   ی شناخته م  ی صرفًا با عنوان آلمان    یردند و برخ  ک ی م ی معرف یهودی
ـ  ا یشور نوپا ک یتبار زمام امور مال    یداران آلمان کبافته از بان    بهم یا  هکه شب ک االت متحـده   ی

 . دست گرفتند ا را بهکیآمر
 

شـندگان  کان و بر  یعنوان حام   ، به )یبان( روالند   ه دو پسر او، آورل و     ک -منیادوارد هر 
 خانواده  کی به   -شوند  یا شناخته م  کیاالت متحده آمر  ی ا یاسیخاندان بوش در ساختار س    

.  مشغول بـود کوریوی در بازار بورس نیصرّاف مهاجر از آلمان تعلق داشت و از نوجوان    
ـ   یهودینامدار   زرساالر   5ف،یوب ش کایه  ی با سرما  یالدی م 1880ل دهه   یاو از اوا   س ی و رئ

آهن آغـاز     نه احدات خطوط راه   ی را در زم   یا  ت گسترده ی لوئب، فعال  -وهنک یمجتمع مال 
در آغـاز سـده     . دست گرفـت     را به  "کیفیون پاس یونی" یمپانکاست  ی بعد ر  یرد و  مدت   ک
من، یادوارد هـر  . رفـت  یشـمار مـ     االت متحده به  ی ا "آهن  غول راه "من  یستم، ادوارد هر  یب

مـز  یسِـر ج  (پ  یـ کنچیلـرد ا  . ت داشت کز شرا یپ ن یکنچیف، با لرد ا   یوب ش کایعالوه بر   
ـ        ا در شـبه   یتانی بر یارگزاران مستعمرات کاز  ) یاکما  یرانیشـت ک یمپـان کس یقـاره هنـد و رئ

 
 یاکوب شیف نیز به یک خانواده صرّاف یهودی مهاجر از آلمان تعلق داشت که در فرانکفورت بـا                   . 5

ان نماینـده بنیـاد روچیلـد عمـل        عنو  شیف در ایاالت متحده آمریکا به     . خانواده روچیلد همسایه بودند   
 . کرد می
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6 سیمای خانوادگی جرج بوش
. رفت  یشمار م    جهان به  یرانیشتکت  کن شر یتر  ه بزرگ ک بود   (P&O) 6ره و شرق  یجز  شبه

 و  یدورکـ  ساسـون و عـزرا و        ی بغـداد  یهـود ی یها   خاندان ینار اعضا کپ، در   یکنچیا
ـ ر تجـار بـزرگ تر     ی و سا  یگبا ـ  ی سـده نـوزدهم، از بن   کای نـگ و  ک  هنـگ کانگـذاران بان

 در  HSBC یکم بان ی و مجتمع عظ   P&O یرانیشتک یمپانک 8.ز بود ی ن (HSBC) 7یشانگها
ـ ن مؤسسات فعال در قاچـاق تر      یتر  عنوان مهم    به 9سونیم جردن مات  ی عظ یمپانکنار  ک  کای

 . شوند یزدهم شناخته مسده نو
ـ آهـن      راه یهـا   یمپـان کار  ک یروین ن ی تأم یپ برا یکنچیلرد ا  ف و ادوارد   یوب شـ  کای

ا کیاالت متحده آمر  یارگر ساده به ا   ک را به عنوان     ینی هزار نفر باربر چ    120من حدود   یهر
ـ نه مواد مخدر، هدف از ایا در زمیارشناس بازنشسته سکولمن، کتر جان  کد. انتقال داد  ن ی

 : سدینو یداند و م یا مکیدام را اشاعه مصرف مواد مخدر در آمراق
 برخـوردار   یشـتر ی ب ی از قـدرت بـدن     ییاکـ یاهان آمر یه در آن زمان سـ     کیدر حال 
مـال  کدادنـد، در   ی انجـام مـ  ینـ ی را بهتـر از معتـادان چ     ی عضـالن  یارهـا کبودند و   

ان یـ در م  کایـ ه تر کعلت آن بود    . شد  ی م یرت از ارجاع شغل به آنها خوددار      یح
ع هزارهـا  ی حمل و توزیپ برایکنچی بازار فروش نداشت و لرد ا   ییاکیاهان آمر یس
از مبـرم   یـ  ن ینـ یاهان ساخته نبود، به بـاربران چ      یه از عهده س   کن،  ی از چ  کایلو تر یک

 10.داشت
 فـوق   ینـ یارگران چ ک هزار نفر از     115ا، حدود   کیاالت متحده آمر  یطبق آمار دولت ا   

 یوانعـال یاش مـورد سـوءظن د       ارانهکات خالف یل عمل یدل  من به یهر.  بودند کایمعتاد به تر  
ـ ون ویسـ یمک کی 1906ا قرار گرفت و در سال      کیآمر  وضـع او  ی بـه بررسـ  ییژه قضـا ی

ه کـ رد  کـ نـد و در گـزارش خـود تنهـا اعـالم             ک را ثابـت     یزی نتوانست چ  یپرداخت ول 
، انـا کیآمرشته  نو  به.  است ی بورس برخالف منافع عموم    یمن در بازارها  ی هر یها  سهیدس

 
6.  Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. 
7.  Hongkong and Shanghai Banking Corporation 

 عضـو هیئـت     1915-1914هـای     ، پسر لرد اینچکیپ اول، در سال      )1933متوفی  ( لرد اینچکیپ دوم     . 8
 از سـوی سِـر وینسـتون        1914د و در سال     بو) بانک شاهی (مدیره بانک شاهنشاهی انگلیس و ایران       

 .چرچیل به عنوان نماینده دولت بریتانیا در هیئت مدیره کمپانی نفت انگلیس و ایران منصوب شد
9.  Jardine Matheson & Co. 
10.  John Coleman, Conspirators' Hierarchy: The Story of the Committee of 300, American 

West Publishers, 1992, p. 133. 
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7 سیمای خانوادگی جرج بوش 
 یهـا  ی فسـاد و تبـاه  ینمـاد تمـام  "عنـوان   من را بـه یا ادوارد هـر  کـ ی آمر یار عمـوم  کاف
  11.شناخت ی م" بزرگیها یمپانک

 
ـ    ی، جـردن مات   P&O یهـا   یمپـان کدر سده نـوزدهم،       یا هک شـب HSBC کسـون و بان

 مربـوط بـه امـور حمـل و نقـل            یها  تیه بخش عمده فعال   کدادند    یل م یکهمبسته را تش  
ه یـ ز اولکـ مر.  با شرق را در انحصار خود داشتندکای مرتبط با تجارت تر  یک و بان  ییایدر
ره برمودا  یجز. نگ منتقل شد  ک ه سپس به هنگ   ک بود   یه در بندر شانگها   کن شب یت ا یفعال
پ یـ کنچی لـرد ا یه بود و لقـب اشـراف      کن شب یت ا ی فعال یز اصل ک از مرا  یکیرباز  یز از د  ین
ر برمـودا اسـت و   ی از جزایکیپ یکنچیا. ( منطقه برمودا استن خاندان با یوند ا یانگر پ یب

ـ ن جز یعنوان لرد ا     به 1911ا در سال    یتانی دربار بر  ی از سو  یاکمز ما یسِر ج  ره منصـوب   ی
نـگ بـه    ک  خود را از بندر هنـگ      یزکسون دفتر مر  ی مجتمع جردن مات   1990از سال   .) شد
 . در لندن قرار دادز خود را کز مری نHSBC کرد و بانکره برمودا منتقل یجز
 مواد مخـدر شـناخته      ی تجارت جهان  یانون اصل کعنوان    ز به ی امروزه ن  یمپانکن سه   یا

ارد یـ لی م 500 تـا    400انه  یسازمان ملل متحد حجم تجارت مواد مخـدر را سـال          . شوند  یم
ن شـاخه   یشـود و دومـ      ی را شامل م   یل تجارت جهان  که ده درصد    کزند    ین م یدالر تخم 

 یتجارت نفت در رده سـوم جـا       . (رود  یشمار م    از تجارت اسلحه، به    اقتصاد جهان، بعد  
ـ آ یجا مـ کن پول از  یا": سدینو  ی، م ییاکی آمر یاسیشمند س ی، اند یکنوآم چومس .) دارد د ی

دهد   ی نشان م  یلک یها  نی تخم یبًا ناشناخته است، ول   ی تقر یین معما یرود؟ ا   یجا م کو به   
 یک چومسـ  ".شـود   یالت متحده ردوبدل مـ    ای ا یها  کق بان ین پول از طر   ی درصد ا  60ه  ک

ه کـ  ینگیل نقـد  ک درصد از    25 هر ساله    ی وزارت بازرگان  یطبق آمار رسم  ه  کدهد    یتوجه م 
ر باهامـاس و  یـ  درصـد بـه جزا  15رود،  یره برمـودا مـ  یـ شود به جز   یاالت متحده خارج م   یاز ا 
 معلـوم    سازند،  یه نم کارخانه فوالد   کها    نآ"  :دیافزا  ی م یکچومس. من و ده درصد به پاناما     یاک

  12".شود ی مین پول صرف چه تجارتیاست ا
 

همـراه   ، بـه منیام آورل هـر یـ لیو، پسر بـزرگ او،      )1909(من  یپس از مرگ ادوارد هر    
دسـت گرفـت و در     پدر را به   یم موروث ی، اداره ثروت عظ   منیهـر ) یبان(روالند   -برادرش

 
11.  Americana, 1985, vol. 13, p. 811.  
12.  http://www.november.org/Chomsky.html 
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8 سیمای خانوادگی جرج بوش
 1931ه در سـال  کـ رد کس ی را تأس13"اکمن و شر یهر. آ. و" ی خصوص ک بان 1919سال  

ـ ا. ر نـام داد   ییـ  تغ 14منی هـر  - برادران براون  کبانبه    از  یکـ یعنـوان      بـه  ین مجتمـع مـال    ی
 ی طـوالن  یمن عمـر  یآورل هـر  . شـود   ی جهان شناخته م   ی خصوص یها  کن بان یتر  بزرگ
 یاسـ یات س یـ ش از پنجاه سال در ح     یاو ب .  درگذشت 1986ست و در    ی سال ز  95: داشت

در دوران جنـگ سـرد، در       . فا نمـود  یار مرموز و مؤثر ا    ی بس یقشاالت متحده و جهان ن    یا
گرفـت و     یدست مـ     را به  کیپلماتی و د  یاسی مهم س  یها تی مأمور یخیمقاطع حساس تار  

ـ  کـ  ارچـاق ک"ن  یعنـوان متنفـذتر     به رات را بـه فرجـام      کن مـذا  یتـر  ی سـّر  "یالمللـ   نین ب
ت متحده، از روزولت تا     االی جمهور ا  یژه رؤسا یعنوان فرستاده و    من به ی هر 15.دیرسان  یم
ن، خروشـچف،   یاسـتال (ن  یشی پ ی با چهار رهبر اتحاد شورو     یرت سّر کارتر، مأمور مذا  ک

شـمار   ل بـه  ینستون چرچ ی سِر و  یمیمن دوست صم  یآورل هر . بود) برژنف و آندروپوف  
 لنـدن  ی و مـال یاسـ یق و گسـترده بـا محافـل س      یـ  عم ی شخصـ  یونـدها یرفت و از پ    یم

 یاسی و س یگران مال  سهین دس یتر   از برجسته  یکیعنوان    او را به  ن  ی مورخ 16.برخوردار بود 

 
13.  W. A. Harriman & Co. 
14.  Brown Brothers, Harriman and Co. 

، در پیوند با زرساالران 1928التحصیل شد و از سال   از دانشگاه ییل فارغ1913 آورل هریمن در سال  .  15
 حامی فرانکلین روزولت و حزب دمکرات وارد صحنه سیاست          عنوان  یهودی ایاالت متحده آمریکا، به    

. جمهور به لندن اعـزام گردیـد        او پس از به قدرت رسیدن روزولت به عنوان نماینده ویژه رئیس           . شد
هـریمن در   . ای نزدیک و صمیمانه با سِر وینستون چرچیـل برقـرار کـرد             هریمن از این زمان رابطه    

های مهم  آمریکا در مسکو منصوب شد و در بسیاری از کنفرانس به عنوان سفیر 1946-1943های  سال
 در دولت ترومن وزیر بازرگانی شـد و در         1946او در مارس    . پس از جنگ جهانی دوم حضور یافت      

در . عنوان نماینده ویژه ترومن برای بازسازی اروپای پـس از جنـگ منصـوب گردیـد                  به 1948سال  
هـای خـارجی     مدیر کمک1953-1951های   بود و در سال     دستیار ویژه ترومن   1951-1950های    سال

جمهـوری جـان       استاندار ایالت نیویورک بود و در دوران ریاسـت         1958-1955های    در سال . آمریکا
 معـاون سیاسـی وزارت   1965-1963های     معاون خاوردور و در سال     1963-1961های    کندی، در سال  

 1969-1968های  رفت و در سال شمار می  جانسون به یکی از مشاوران اصلی1965از سال . امور خارجه
مـدت پنجـاه سـال        آورل هریمن به  . عنوان نماینده آمریکا در مذاکرات صلح ویتنام شرکت داشت          به
 .شد عنوان حامی اصلی مالی حزب دمکرات شناخته می به

رچیـل، پسـر   رانـدولف چ  . های خانوادگی نیز توأم بود     بستان  رابطه نزدیک چرچیل و هریمن با بده       .  16
مدتی بعد، پـامال از     . نام پامال دیگبی ازدواج کرد      الخمر سِر وینستون چرچیل، با دختری به       هرزه و دائم  

پامال، که اینـک بـه پـامال چرچیـل     .  ساله ازدواج کرد  80راندولف جدا شد و بعدها با آورل هریمن         
← 
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9 سیمای خانوادگی جرج بوش 
تنام یتنام و اشتعال نائره جنگ و     یا در و  کی آمر یه در مداخله نظام   کشناسند    یستم م یسده ب 

 . شدت مؤثر بود به
 

ـ  شدن صـنعت نفـت ا      یان جنبش مّل  یمن در جر  یآورل هر  ز نقـش مرمـوز و      یـ ران ن ی
 1330ر مـاه  یاو در ت.  قرار نگرفته استیرد مطالعه جدنون موکه تاکفا نمود ی ایا  دهیچیپ

 حـل اختالفـات   یا، براکیجمهور آمر سینده ترومن، رئیعنوان نما به. م 1951ه  یژوئ./ ش
تـر  ک خود بـه تهـران و لنـدن بـا د           یان سفرها ین شد و در جر    ییس تع یران و انگل  ی ا ینفت

ت نفـت  کسـتان و شـر  ارگر انگلکـ  از حزب یلمنت اتلکمحمد مصدق و مقامات دولت   
ـ من از ا  ی هـر  یهدف اصـل   نگارنده،   یطبق بررس . ره پرداخت کران به مذا  یس و ا  یانگل ن ی

ه کـ ال داچ شل بود یس به رویت نفت انگلکشگاه آبادان از شر یت پاال یکتالش، انتقال مال  
در آن زمـان،    . شـود   یه شـناخته مـ    کن شـب  ی ا ی نفت  یگذار هیز سرما کن مر یتر  عنوان مهم   به
فـرد در     بـه    منحصـر  یگـاه یشـگاه جهـان از جا     ین پاال یتر  عنوان بزرگ    آبادان به  شگاهیپاال

ن یون پونـد تخمـ    یـ لی م 120 آن حدود    ی نفت برخوردار بود و ارزش ماد      یصنعت جهان 
ردن صـنعت زغـال سـنگ       کـ  و مدرن    ی نوساز ینه احتمال یه برابر بود با هز    کشد    یزده م 

ـ  دولـت ا   یگـر   یانجیا، نقش م  کیاالت متحده آمر  ی در ا  17.انگلستان ت نفـت   کران و شـر   ی
ـ و  من، بـه  یه هـر  ک وابسته به شب   ی مال -یگران نفت  سهی از دس  یس را گروه  یانگل ژه جـرج   ی
ـ معاون و دوست آچسون وز     (یگ  کم ه بـه غـارت     کـ دسـت داشـتند        بـه  18،)ر خارجـه  ی

 یسود بخش خصوصـ     به) یوم بعد یش پترول یتیبر(س  ی نفت انگل  ی دولت یمپانکگ  یر مرده
شان با مصدق مسئله انتقـال      یرات ا کدر مذا . چشم دوخته بودند  ) داچ شل ال  یژه رو یو  به(

ن یه اک یرسد زمان ینظر م   مطرح بود و به    یطور جد   ال داچ شل به   یشگاه آبادان به رو   یپاال

                                                      
او در . الی حزب دمکرات بودهریمن شهرت داشت، از ثروتمندترین زنان ایاالت متحده و از حامیان م      

 . در این سمت درگذشت1997اواخر عمر سفیر آمریکا در فرانسه بود و در سال 
، ترجمه عبدالرضا   مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی   ،  ] گردآورندگان[جیمز بیل، ویلیام راجر لویس        .  17

 .365، ص 1368 نشرنو،  هوشنگ مهدوی، کاوه بیات، تهران،
 ایاالت متحده آمریکـا بـود یعنـی از طریـق بورسـیه رودز از          "رودزی"ن  گی از نخبگا    جرج مک   .  18

گی به جناحی از نخبگان آمریکایی تعلق داشت کـه، ماننـد           مک. التحصیل شد   دانشگاه آکسفورد فارغ  
نوشـته جیمـز بیـل،        بـه .  مالی لندن شهرت دارند    -های سیاسی   اعضای خاندان بوش، به پیوند با کانون      

هـای متنفـذ    سالیان متمادی دوستی نزدیک با شخصـیت دانست و طی   می"فیلانگلو"گی خود را      مک
 )430، ص مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی. (انگلیسی برقرار کرده بود
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10 سیمای خانوادگی جرج بوش
ـ ار ا کردن دولت مصدق در دستور      کد ساقط   یجه نرس یتالش به نت   گـر   سـه یانون دسکـ ن  ی
 19.قرار گرفت

 بوش نام تبار خاندان   بهییمعما
: ر آن محـدود اسـت     یـ نه خاندان بوش تنهـا بـه چهـار نسـل اخ           یشیاطالعات ما درباره پ   
ات که پرسـ  کـ  یزمان.  جرج بوش اول و جرج بوش دوم        ات بوش، کساموئل بوش، پرس  

د تـا  یوشـ کافت، ی دست یعنوان سناتور به شهرت و مقام      به) پدر جرج بوش اول   (بوش  
 سـوم، پادشـاه   یه از تبار هنـر ک شد  ی و مدع  ندک جعل   ی خانواده خود نسب اشراف    یبرا

 قائـل شـد و   ین اعتبـار یمترکتوان  ین ادعا نم  ی ا ی برا 20.انگلستان از خاندان آنژو، است    

 
 این  اش با مصدق در نیویورک،  ساعته80گی، در مذاکرات  یکی از محورهای اصلی پیشنهادات مک      .  19

یسی فروخته شود و شرکت مزبور کارشناسان خودش        پاالیشگاه آبادان به یک شرکت غیر انگل      ": بود
پیشنهاد گروه هریمن و آچسون در مـذاکرات بـا          .  مذاکره در این زمینه ادامه یافت      ".را انتخاب کند  
ولی این پیشنهاد واکنش نامسـاعد  . "تحویل پاالیشگاه آبادان به یک شرکت هلندی    ": مصدق این بود  

. نگریسـتند  ه، به حق، به مذاکرات نیویورک با سوءظن میدولت کلمنت اتلی را در لندن برانگیخت ک  
در طرح  دیگری که چارلز راینر، از اعضای بلندپایه وزارت کشور ایاالت متحده آمریکا، مطرح کرد، 

درنگ از موقعیتی که در شرکت نفت انگلـیس و ایـران دارد    دولت بریتانیا بی ": شد  چنین پیشنهاد می  
یـر،   نوشته رونالد فـری  به ".اً تحت اداره هلند یا آمریکا قرار گیرددست بکشد و شرکت مزبور مرجح   

العاده محرمانه موافقت کرد که پاالیشـگاه         طور فوق    به 1330 آبان   2/ 1951 اکتبر   24دکتر مصدق در    
 ".تواند در مالکیـت خصوصـی بـاقی بمانـد           ها نباشد می    که تحت کنترل انگلیسی     به شرط آن  "آبادان  

 انگلیسی است و بسته بـه موقعیـت خـود را    -ل داچ شل دارای تابعیت دوگانه هلندی      دانیم که رویا    می
گی بعدها در خاطراتش اعالم کرد کـه در جریـان ایـن مـذاکرات                 مک. خواند  هلندی یا انگلیسی می   

مصدق ابتدا پذیرفت که قانون ملّی شدن صنعت نفت ایران پاالیشگاه آبادان را شامل نشود و موافقـت      
، 441-440، 307-306، صص   مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی   . (را به کمپانی شل بفروشد    کرد که آن    

در این زمان مقامات آمریکایی فوق در پی آن بودند که فروش نفت ایران نیز در دسـت                  ) 483،  446
. های بزرگ نفتـی، قـرار گیـرد         المللی، مرکب از رویال داچ شل و سایر کمپانی          یک کنسرسیوم بین  

 شرکت   : تهران  ترجمه سرهنگ غالمرضا نجاتی،   ،  1332 مرداد   28کودتای   گازیوروسکی،   .مارک ج (
 )26، ص 1367سهامی انتشار، 

اسـت  ) آنـژو (از خاندان پالنتاژنت ) 1272-1216( هنری سوم پادشاه ستمگر و خودکامه انگلستان         .  20
ا خاندان کنونی سلطنتی    خاندان فوق هیچگونه ارتباط نسبی ب     .  رخ داد  "ها  جنگ بارون "که در زمان او     

ولـف،  (تبار و تداوم خانـدان هـانوور      آلمانی) ویندزور(خاندان سلطنتی کنونی انگلیس     . بریتانیا ندارد 
← 
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11 سیمای خانوادگی جرج بوش 
البتـه در   . ردکـ  خاندان بوش نقـل      ی از روانشناس  یا نماد ی "طنز"عنوان    د آن را به   یتنها با 
ن نام نه  ی ا یست ول ی ن  ناشناخته "بوش"ل سده نوزدهم نام     یجدهم و اوا  ی سده ه  یاکیآمر

 تعلق  یهودی یا ه به خانواده  ک از تبار شاهان آنژو بل     یحیل مس ی خاندان اص  کی یبه اعضا 
 و  Busch یها  لکز، به ش  ی ن "بوش"نام  . رده بودند که احتماًال از آلمان مهاجرت      کداشت  
Bush ر یانار سـ که در کم یشناس یاس بوش را مین خاندان، ماتیاز ا.  استی، ظاهرًا آلمان

م سـالومون، در    ی نـوح و حـا     ی، چون مانوئل مردخا   یهودی یاران نظام کمانیصرافان و پ  
ـ  پایلنل سولومون بوش و هنـر    کا فعال بود؛ و     کیصحنه جنگ استقالل آمر     بـوش و  کی

 ی جـا  یان نظـام  یاران و ماجراجو  کمانیه همه در زمره پ    کوناس بوش را    یس بوش و    یلو
ا کـ ی آمر یه فراماسـونر  یـ ش، در دوران اول   یان خو یانار همت کها، در    ن بوش ی و ا  21.داشتند

جـدهم اسـتاد اعظـم      ی مثال، سـولومون بـوش در اواخـر سـده ه           یبرا. ار مؤثر بودند  یبس
عنـوان     بـه  22یهـود یرز  یـ م سالومون و جوزف م    یه حا کا بود همانگونه    یلوانیگراندلژ پنس 

 و حمـون    23دشـدن   ی آن عصر شناخته م    یاکی آمر ی ماسون ین گردانندگان نهادها  یتر  فعال
، یافکـ ل فقدان منابع و اسـناد       یدل   به 24.رفت یشمار م    به کوریوی ن ین ماسون یبوش از فعال  

 یکه انـد  کـ ل سده نـوزدهم،     یجدهم و اوا  ی اواخر سده ه   یهودی یها وند بوش یشناخت پ 
ه از کـ  بوش، یحیاالت متحده محو شد، با خاندان مس   یخ ا یشان از صفحات تار   یبعد نام ا  

 . ستین نکرد، ممک و با ساموئل بوش ظهور یالدیستم میل سده بیاوا

                                                      
، سـلطنت بریتانیـا را   )آلمـان ( و از زمان جرج اول، شاه هـانوور  1714است که از سال  ) برونسویک

 . دست گرفتند به
21.  M. S. Levy, “Rabbi's Reply to Mark Twain”, Overland Monthly, 34 (Oct. 1899): 

http://www.boondocksnet.com/twaintexts/levy99.html 
.  دو خاندان یهودی بوش و میرز در اواخر سده هیجدهم و اوایل سده نوزدهم رابطه نزدیک داشـتند                  .  22

که جرج بوش  آیا تصادفی است    . پیوند ژنرال ریچار میرز کنونی با خاندان میرز فوق نیز معمایی است           
عنوان رئیس ستاد ارتش ایاالت      سپتامبر ژنرال ریچارد میرز را به      11دوم حدود یک ماه پیش از حادثه        

انتصاب ژنرال میرز را شوم خواند و از ) 2001 اوت 25 (گاردینمتحده منصوب کرد؟ در همان زمان،       
و عضو برجسته البی احیـای  طلب  گرا و جنگ    ترین نمایندگان جناح نظامی     عنوان یکی از شاخص     او به 

 .پروژه جنگ ستارگان ریگان یاد کرد که کلینتون آن را متوقف کرده بود
23.  ”What is the connection between Judaism and Freemasonry?”: 

http://www.shamash.org/lists/scj- faq/HTML/faq/16-03.html 
24.  “History of Free Masonry in Herkimer County, NY”: 

http://www.rootsweb.com/~nyherkim/history/herkmasonhistory.html 
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12 سیمای خانوادگی جرج بوش
رس، از اعقـاب    یـ مـادر او، باربـارا پ     . ستیشه ن یر یز ب یالبته جرج بوش دوم چندان ن     

ـ . ، اسـت  )1857-1853(ا  کـ یجمهـور آمر    سین رئ یرس، چهاردهم ین پ یلکژنرال فران   یول
نـه  م  ی خانـدان بـوش بـدان      یایـ  سـوم را ن    یات بوش، هنـر   ک پرس ی اگر، طبق ادعا   یحت

 ی خوشـنام یایـ  سـوم، ن یز، چون هنـر   یرس ن ین پ یلک و ماسون را، فران    یهودی یها بوش
ـ  بـود و مـورد حما  یدار ان برده یاو از حام  . ستی بوش پسر ن   یبرا داران بـزرگ   ت بـرده ی

 25 داشت و اگوست بلمونـت،     کیوند نزد یداران انگلستان پ  کرس با بان  یپ. وانگلندیمنطقه ن 
ـ ن وزیلد لنـدن، مقتـدرتر  یاد روچی بنی رسمندهی و نمایهودیصرّاف نامدار    اش  نـه یابکر ی

رد و در دوران کـ ن یرس را تـأم   یـ ه مخـارج انتخابـات ژنـرال پ       کـ ن بلمونت بـود     یا. بود
 ییاکـ ین آمر یمـورخ . ت نمـود  یوبا هـدا  که  ی او را عل   یاست استعمار یرس س ی پ یزمامدار
 .دانند یهن مک یاتکقت اسی طریها رس را دولت ماسونیدولت پ

 جمجمه و استخوان فرقه 
) ات بـوش، جـرج بـوش اول و جـرج بـوش دوم             کپرسـ (ر خاندان بـوش     یسه نسل اخ  

جمجمـه و   " یماسـون   فرقـه شـبه    یعنوان اعضا   باشند و به    یل م ییل دانشگاه   یالتحص  فارغ
ن ی از متنفـذتر   یکـ یل اسـت و     ییـ ه مقر آن در دانشـگاه       کشوند    ی شناخته م  26"استخوان
 یگارشـ یشـان بـه صـفوف ال      یت نخبگـان و جـذب ا      یو ترب نش  ی گز ی پنهان برا  ینهادها

 اسـت؛ از جملـه      یبـ ی عج ک مناس یفرقه فوق دارا  . رود  یشمار م   ا به کیاالت متحده آمر  یا

 
گر مالی آلمانی مهاجر به ایاالت متحده آمریکا در حوالی نیمه سـده               ترین بانکدار و دسیسه      برجسته .  25

 بـا نـام     1837بیستم میالدی، یکی از اعضای خاندان سرشناس یهودی مندس است که در حوالی سال               
عنوان نماینده رسمی بنیاد      بلمونت فعالیت خود را در آمریکا به      . مریکا مستقر شد  اگوست بلمونت در آ   

روچیلد لندن آغاز کرد و بعدها دو پسر او در پیونـد بـا اعضـای خانـدان مهـاجر آلمـانی مورگـان             
خانـدان منـدس در سـده شـانزدهم مـیالدی      . امپراتوری مالی عظیمی را در ایاالت متحده بنیان نهادند      

دست داشت و در اقتصاد دنیای غرب از همان جایگاهی برخوردار بود  ارت ادویه اروپا را به  انحصار تج 
در نیمه دوم سده شانزدهم، از دوران سـلطنت سـلیم           . دست آورد   که خاندان روچیلد از سده نوزدهم به      

دسـت گرفـت و در اشـتعال نـائره            دوم، خاندان مندس نقشی بزرگ در اقتصاد و سیاست عثمانی بـه           
عبـداهللا  : برای آشنایی با این خانـدان بنگریـد بـه         . های ایران و عثمانی در این دوران مؤثر بود          نگج

های   مؤسسه مطالعات و پژوهش   : تهرانزرساالران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران،         شهبازی،  
 . ، جلدهای دوم و چهارم1380-1377سیاسی، 

26.  Skull and Bones 
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ـ ل ا یـ بـه دل  .  نـام دارد   27"مقبـره "شـان   ید برهنه در تابوت بخوابند و معبـد ا        یاعضا با  ن ی

اعضـا از   .  دارد ز شـهرت  یـ  ن 28" مرگ یبرادر"ن فرقه به    یه ا کپرستانه است     مرگ کمناس
ن مقـررات و    ی محققـ  یبرخـ . د نسبت به فرقه برخوردارنـد     ی شد ید و وفادار  یکانضباط ا 

  30.دانند ی م29یناتیومیلیز ایه به فرقه رازآمیار شبین فرقه را بسی اکمناس
ار یگـر و بسـ      سـه ی دس ی سازمان مخف  کیعنوان    توجه به فرقه جمجمه و استخوان، به      

 و بـا مقالـه افشـاگرانه ران    1977ا، از سـال    کـ یتحده آمر االت م ی ا یاسیات س یمؤثر در ح  
 را در   ی معهـذا، نقـش اصـل      31.ل بـود  ییـ ل  یالتحص  ه خود فارغ  کخته شد   یروزنبائوم برانگ 

 هوور دانشگاه اسـتانفورد،     یتوی ساتون، محقق برجسته انست    یتر آنتون کن فرقه د  ی ا یمعرف
ه سرانجام در سـال  کنه دست زد یمن زی در ای به انتشار مقاالت1983او از سال . انجام داد 

ه از  کـ  مسـتند اسـت      یقـ ی اثر تحق  کیتاب ساتون   ک. افتیتاب انتشار   کصورت     به 1986
رد بـا عنـوان   کـ  منتشر یتابک بعد یک ساتون اند32.ز بهره جسته است  ی فرقه ن  یاسناد داخل 

شـمار     پنهان خاندان بوش به    یوندهای پ ی بزرگ در افشا   یه گام ک 33دو چهره جرج بوش   
 .رفت یم

 
 1701ل موسـوم شـد، هـر چنـد در سـال             ییـ ه بعدها به دانشگاه     ک یمؤسسه آموزش 

 از    کمـ کافـت   یوهـاون و در   ی در واقـع از زمـان انتقـال آن بـه شـهر ن              یس شد، ول  یتأس
ـ ل  ییـ هـو   ی ال 34.ل گرفت ک ش یطور جد   ه به کبود  ) 1718(  متولـد بنـدر     ی مـاجراجو  کی

 1687-1672 یهـا  ا درآمد و در سـال   یانتی بر ی هند شرق  یمپانکه به خدمت    کبوستن بود   
ت کاو در مشـار . دست داشت  را به ) جرج  قلعه سن ( در مدرس هند     یمپانکز  کاست مر یر

 
27.  Tomb  
28.  Brotherhood of Death 

 . 468-467، صص 4، ج زرساالران:  برای آشنایی با فرقه ایلیومیناتی بنگرید به .  29
30.  DeVita Brown, “Freemasonry And Secret Societies”: 

http://www.plim.org/SkullBones.htm 
31.  Ron Rosenbaum, "Skull and Bones: An Elegy for Mumbo Jumbo", Esquire Magazine, 

September, 1977. 
32.  Antony C. Sutton, America's Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull 

and Bones, Billings, Mont.: Liberty Press, 1986. 
33.  Anthony C. Sutton, Two Faces of George Bush, Wiswell Ruffin House, 1988. 
34.  http://www.yale.edu/about/history.html 
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 کگو دوپورتـو و ژا    ینیا، دوم کگز، آلوارو فونس  ی چون بارتولمو رودر   یهودیبا سوداگران   

ـ    نه الماس، سـامان داد      یژه در زم  یو   را، به  یا   گسترده ی تجار یاپوکوا ت یدو پائ   یو بـا ثروت
ه کز بـه شـب  یـ ل ن ییـ ران دانشـگاه    یمـد انگـذاران و    یر بن ی سا 35.انبوه به انگلستان بازگشت   

 یگارشـ یال"ه به   ک تعلق داشتند    ییها   فوق وابسته بودند و به خاندان      ی تجار -یمستعمرات
 .  شهرت دارند"بوستن

و . ن نهاد ای بن 1832 در سال    نگتون راسل یام هانت یلیژنرال و فرقه جمجمه و استخوان را      
 ی ضد ماسـون   یها  ل نوشته یدل  ه، به کس شد   ی تأس ین فرقه در زمان   یه ا کنجاست  یب ا یعج

ـ   ینزیوکجان   ا کـ ی آمر یار عمـوم  کـ ، در اف  )1829-1825(ن  یشـ یجمهـور پ    سی آدامز، رئ
 یآدامـز ضدماسـون   . م بـود  ک حـا  ی سّر یها   و فرقه  ی نسبت به فراماسونر   یدی شد ینیبدب

 یسـان ک: گفـت   ی او م  36". نفرت داشت  یاز فراماسونر "ل،  یوکنوشته    سرسخت بود و، به   
تواننـد    ی نمـ  کیـ راتک جامعه دم  کیت دارند در    ی عضو ی جهانوطن ی مخف یها  ه در فرقه  ک
 .  وفادار شناخته شوندیعنوان شهروندان به

 یاکیعنوان رهبران سـند      آن به  یه اعضا ک تعلق داشت    37خاندان راسل ام راسل به    یلیو
، چهارده سـال    1818در سال   . شوند  یسده نوزدهم شناخته م    در   کای قاچاق تر  ییاکیآمر
 ژنـرال راسـل     ی، سـاموئل راسـل، پسـر عمـو        جمجمه و استخوان  س فرقه   یش از تأس  یپ

 خانـدان راسـل     38.ردکن آغاز   یران را به چ   ی و ا  ی عثمان کایر، قاچاق گسترده تر   کالذ  فوق

 
 . 204-199، صص 2ج   زرساالران،شهبازی،   .  35

36.  Henry Wilson Coil, Coil's Masonic Encyclopedia, New York: Macoy Publishing and 

Masonic Supply Company, 1961, p. p. 403. 
 .  خاندان راسل بوستن با خاندان اشرافی راسل در بریتانیا تفاوت دارد .  37
عنوان آغاز کشت گسترده تریاک در ایـران شـناخته            یالدی به  م 1870 در تاریخنگاری ایران، دهه      .  38

  معهذا، مأخذ انگلیسی و آمریکایی بر قاچاق گسترده تریاک عثمانی و ایران به چین از دهـه                . شود  می
 تا 20 "تریاک ترکی" 1820در دهه . اول سده نوزدهم داللت دارد که در انحصار تجار آمریکایی بود    

 پرکینزهـای بوسـتن     1818در سال   . شد  کای شمالی به چین را شامل می       درصد کل صادرات آمری    30
 را در بنـدر     "تریـاک ایرانـی   " هزار پونـد     80 و   "تریاک ترکی "معادل یکصد هزار پوند استرلینگ      

هـا ده    آمریکـایی 1817 و 1816هـای   طبق آمار کمپانی هند شرقی بریتانیا، در سال. کانتون فروختند 
طبق برخی  .  درصد رسید  20 به   1818کردند که در سال       انتون را تأمین می   درصد تریاک وارداتی به ک    

شـده در چـین را تـأمین           آمریکاییان یک سوم کل تریاک مصرف      1818 و   1817های    آمار، در سال  
 خود در دفاع از عملکرد دولت خویش در جنـگ بـا چـین             1840پالمرستون در نطق سال     . کردند  می

شت تریاک در بنگال به معنای پایـان واردات تریـاک بـه چـین               گفت که پایان دادن به سیاست ک      
← 

www.takbook.com



15 سیمای خانوادگی جرج بوش 
 یاعضـا ه کـ ت  داشـ یار مقتدر و ثروتمند جایشاوند بسی خویه تجارک شب کیدر رأس   

، آلسوپ و   یسولد، دا ی گر  رپونت، ادواردز، بار،  ی پ   راسل، یها  آن عبارت بودند از خانواده    
نز، اهل  یک متعلق به خاندان پر    کای قاچاق تر  یاکیه راسل سند  ک شب 1830در دهه   . هوبارد

ـ بوستن، را خر   ـ د و از ا   ی ـ طر  نی  39نـز، فـوربٍس،  یگیابوت، الول، هکـ  یهـا  ق بـا خانـدان    ی
 ی شـد و امپراتـور     کی شر کوریویان ن ی و قاچاقچ  41 و دالنو  40جیولکز،  یورگنگ، است یاشک
ها از آن زمان تا به امـروز در صـفوف             ن خاندان ی ا یاعضا. ل داد یکها را تش     راسل کایتر

ه کن شـب  یهمـ   ز بـه  یـ  ن 42نگتونیخاندان هانت . فرقه جمجمه و استخوان حضور فعال دارند      
 از  ییاکـ یسندگان آمر ی نو یبرخاند و     شتهت دا ی آن در فرقه فوق عضو     یتعلق دارد، اعضا  

ـ عنـوان مـورخ ا      ، بـه  ییاکـ یپـرداز معاصـر آمر      شهینگتون، اند یساموئل هانت  ـ ن فرقـه    ی اد ی
  43.نندک یم

                                                      
کنـد و در اختیـار        نیست، بلکه سود این تجارت را از دست کمپانی هند شـرقی بریتانیـا خـارج مـی                 

 .دهد سوداگران تریاک ترکیه و ایران، یعنی قاچاقچیان بوستن، قرار می
 (Charles C. Stelle, Americans and The China Opium Trade in The Nineteenth Century, 

Arno Press, 1981, pp. 30, 32, 141; David Edward Owen, British Opium Policy in China 

and India, Achon Books, 1968, p. 178) 
ها دالری که از طریق قاچاق تریاک اندوخت کمپـانی تلفـن بـل را                 جان مورای فوربس با میلیون      .  39

 اولین رئیس کمپانی بل است و داماد او، رالف والدو امرسون، از نویسندگان پسر فوربس. تأسیس کرد
 .معروف آمریکایی است

نام آرچیبالد کـاری کـولیج از    پسر جوزف کولیج بنیانگذار کمپانی یونایتد فروت است و نوه او به      .  40
 ." آمریکایی روابط خارجی-شورای انگلیسی"بنیانگذاران 

او پـدربزرگ فـرانکلین دالنـو روزولـت      . ی راسل در کانتون چین بـود      وارن دالنو  نماینده کمپان      .  41
 .جمهور ایاالت متحده آمریکاست رئیس

 هانتینگتون نام خاندان نامداری در ایاالت متحده آمریکاست که پیشینه آن به نیمه اول سده هفدهم                 .  42
ترین ایشان دو     ناسسرش. رسد و ظاهراً از منطقه نورفولک انگلستان به ماساچوست مهاجرت کردند            می

زیسـت و از   یکی در اواخر سده هیجدهم میالدی می    . تن است که هر دو ساموئل هانتینگتون نام دارند        
هـا در     امضاکنندگان اعالمیه استقالل بود و دیگری استاد دانشگاه هاروارد و طرّاح نظریه جنگ تمدن             

آهن در اواخر سده نوزدهم و   غول راهدار و کالیس هانتینگتون سرمایه . آستانه هزاره سوم میالدی است    
 .شریک ادوارد هریمن و یاکوب شیف نیز به این خاندان تعلق دارد

43.  Paul Goldstein, Jeffrey Steinberg, George Bush, Skull & Bones and the New World Order, 

1991: http://www.newnetizen.com/archives/gbsandbnwo.htm 
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16 سیمای خانوادگی جرج بوش
ـ  ا یهـا    از پـروژه   یکیعنوان    د به یس فرقه جمجمه و استخوان را با      ینسان، تأس یبد ن ی

ـ ا ارز کـ ی آمر االت متحـده  یش بر ا  ی خو یاسیت س یمک استقرار حا  ی برا ییایه ماف کشب  یابی
 یگـر از نهادهـا    ی د یل محدود نبـود و برخـ      ییانه به دانشگاه    یجو طرهین پروژه س  یا. ردک

ر یتـوان بـه اقـدامات سـا         یاز جمله مـ   . گرفت  یز دربرم یاالت متحده را ن   ی ا یآموزش عال 
 سه سـاختمان در دانشـگاه       44نیجان گر : ردک اشاره   کای تر ین امپراتور ی نامدار ا  یاعضا
 سـاختمان   45ل الو ین دانشگاه را متقبل شد، اب     ی ا یها  نهی از هز  یخت و بخش  نستون سا یپر

ـ .  را ساختکوریویا در نیلمبکدانشگاه   . ا، اسـت یـ لمبکس دانشـگاه  یاو پدر ست الو، رئ
نسـتون و  ی پریهـا   سـاختمان کشان بر تـار  ه نام کل الو،   ین و اب  ی چون جان گر   یاشخاص

. ردنـد ک یرانـه ثروتشـان تـالش چنـدان نمـ         اک استتار منشـاء تبه    یدرخشد، برا  یا م یلمبک
 بـر پنهـان   یز اصـرار یـ  هـاروارد ن 47ی و ولـدها 46ها نسونیگیها و ه ابوتکه  کهمانگونه  

 . رشرافتمندانه خود نداشتندینه غیشیردن پک
 ی فرقه جمجمه و استخوان در مناصب عـال ی از اعضاین، برخی پسیها در طول دهه  

. ان نهادنـد یـ ومتگر را بنکـ  ح ی موروث یگارشیال کی گرفتند و    یا جا کیاالت متحده آمر  یا
ام یـ لیآلفونسـو تافـت، دوسـت ژنـرال و        . ردکتوان به خاندان تافت اشاره        ی مثال، م  یبرا
ل کـ  دادسـتان    1877-1876 یهـا   انگذار فرقه، در سـال    ی بن ینگتون راسل و از اعضا    یهانت
 یهـا   ، در سال  )1878عضو فرقه از سال     (ام هوارد تافت    یلینام و   ا شد و پسرش، به    کیآمر

نـام رابـرت     جمهـور تافـت بـه       سیپسر رئ . االت متحده بود  یجمهور ا   سی رئ 1909-1913
 ی مقتدر دوران جنگ دوم جهـان  یاز سناتورها ) 1910عضو فرقه از سال     (آلفونسو تافت   

 . بود
 

ات کفرزند پرسـ  ا،  کیاالت متحده آمر  یجمهور ا   سین رئ یمکیچهل و    ،بوش اول جرج  
ـ ا. ل شـد ییـ  وارد دانشگاه  1913ات بوش در سال     کپرس. ر است ک وا یبوش و دوروت   ن ی

ل آغـاز  ییـ الت خود را در دانشگاه    یز تحص یمن ن یهر) یبان(ه روالند   ک است   یهمان سال 
عنوان عضو برجسته فرقه جمجمه و استخوان،         ، به یمن، برادر بزرگ بان   یرد و آورل هر   ک

ات ک پرسـ  1916 در بهـار سـال       .دسـت گرفـت     ت فرقه را به   یفلر، هدا ک را ینار پرس کدر  

 
44.  John Cleve Green (1800- 75) 
45.  Abiel Abbott Low (1811- 93) 
46.  Higginson 
47.  Weld 
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17 سیمای خانوادگی جرج بوش 
ت فرقـه  ی بـه عضـو     رفتنـد،   یشـمار مـ      به یمی دوستان صم  کنیه ا کمن،  ی هر یبوش و بان  

 . رفته شدندیپذ
 فرقـه، آورل    ی بـود، دو متـول     ی جنـگ اول جهـان     یها  ه مقارن با سال   کن زمان،   یدر ا 

هـا    آن. داشـتند  یات بـوش معطـوف مـ      ک خاص به پرس   یفلر، توجه ک را یمن و پرس  یهر
ات که پرسـ کن بود   یچن. د و مورد اعتماد بودند    یارگزاران جد ک و ارتقاء    ییدنبال شناسا  به

 ی اصـل یاک از شـر  یکـ ی بعـد او را در مقـام         یکدند و انـد   ی برگز یارک هم یبوش را برا  
ـ وی در ن"اکمن و شریهر. آ. و" ک بان 1919در نوامبر   .  دادند یش جا یخو س ی تأسـ کوری
 قبـل   یکه انـد  کـ ر،  کـ بـرت وا  . دست داشـت    ن به می را آورل هر   ک بان یاست عال یر. شد
ـ  یـی ر اجرا یس و مد  یرده بود، در مقام رئ    کات بوش با دختر او ازدواج       کپرس  قـرار   ک بان

ات کفلـر و پرسـ  ک رایمن، پرسـ ی هـر ی عبارت بودنـد از بـان  ی اصلیاکر شر یسا. گرفت
 . بوش
در . افـت یز تداوم ی بعد نیها وند خاندان بوش با فرقه جمجمه و استخوان در نسل        یپ
 جرج بـوش اول،  ییات بوش و داک، برادر زن پرس )پسر(ر  ک جرج هربرت وا   1927سال  

 1968 جرج بوش اول عضو فرقه شد و در سـال    1948در سال   . ت فرقه درآمد  یبه عضو 
 ). اکیاالت متحده آمری اینونکجمهور  سیرئ(جرج بوش پسر 

 لسون یدولت وساموئل بوش و 
نام ساموئل بوش است که در اواخـر سـده             بوش، فردی به   اولین چهره سرشناس خاندان   

های قبلی خانـدان بـوش،      درباره نسل . زیست  نوزدهم و نیمه اول سده بیستم میالدی می       
عنـوان   بجز چند نام، اطالعی در دست نداریم و لـذا بناچـار بایـد سـاموئل بـوش را بـه              

 1948داشـت و در سـال     ساموئل بوش عمری دراز      48.بنیانگذار این خاندان معرفی کنیم    
 .  سالگی درگذشت84میالدی در 

 
بوش ) عبیدیه؟(نام اوبادیا  در تبارنامه خاندان بوش، نیای پدری ساموئل بوش تنها تا پدربزرگ او به         .  48

همانگونه که در بخش اول ایـن بررسـی    . زیست  مندرج است که در نیمه اول سده نوزدهم میالدی می         
مطرح کردیم، در آمریکای سده هیجدهم نام بوش بـه برخـی از یهودیـان    ) لشماره اوایران معاصر،   (

عجیب است که در تبارنامـه جـرج    . های ماسونی اختصاص داشت     فعال در پیمانکاری نظامی و فعالیت     
که تبار مادر سـاموئل   بوش هیچ تالشی برای یافتن اسامی اسالف اوبادیا بوش صورت نگرفته در حالی         

 تعلق داشت، تا سده نهم میالدی پیگیری شده و به شـاهان آنـژو و در   (Fay)فای بوش، که به خاندان     
 : بنگرید به. های بوهم وصل شده است نهایت به دوک

← 
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 یجمهـور   اسـت ی و دوران ر   یشهرت و اقتدار خاندان بوش از زمان جنگ اول جهان         
 از زرسـاالران    یا  هکساموئل بوش با شب   . شود  یلسون و با ساموئل بوش آغاز م      یوودرو و 

لسـون،  ی و ی بر رو   یگذار هی با سرما  1912ه در انتخابات سال     ک مرتبط بود    49تیاستر  وال
ـ  یسـت و هشـتم    یرات، او را در مقام ب     کنامزد حزب دم   ـ جمهـور ا    سین رئ االت متحـده   ی

 .  دادندیجا) 1921-1913(ا کیآمر
شـان گـرد   ی ایاک و شـر یهـود ی از سـوداگران    یانون قدرتمند کلسون  یرامون و یدر پ 

ـ ا یاسـ ی س -یگـر مـال     سهیه دس کن شب یعنوان متنفذتر   ه در آن زمان به    کآمده بودند    االت ی
د بـه برنـارد بـاروخ،       یانون با کن  ی سرشناس ا  یهودی ی از اعضا   .شدند  یمتحده شناخته م  

مورگنتـو در   . ردکـ ز اشـاره    ی برانـد  ییز و لـو   یمون بامبرگر، استفن وا   ی مورگنتو، س  یهنر
دسـت   رات را بـه کـ  حـزب دم   یته مال یمکاست  ی ر 1912 سال   یجمهور  استیانتخابات ر 

 منصـوب   یا در عثمان  کیاالت متحده آمر  یر ا یعنوان سف   هلسون ب یداشت و پس از صعود و     
ه بـه   کـ  است   یا گرانه سهیت مورگنتو مقارن با حوادث مرموز و دس       ی مأمور یها  سال. شد

ـ  ا یی نهـا  ی و فروپاش  ی در جنگ اول جهان    یت عثمان کمشار ن دولـت پهنـاور و اشـغال       ی
ن او، از جمله مورگنتـو،  ارایلسون و حلقه یو. دیان زرساالر انجام یهودیله  یوس  ن به یفلسط
ـ اران نزدیز از   یمون بامبرگر ن  یس. فا نمودند ی مؤثر ا  ین حوادث نقش  یدر ا   و مشـاوران  کی
اسـتفن  . عنوان استاندار اوتـاوا منصـوب شـد         لسون به ی و یروزیه پس از پ   کلسون بود   یو
لسـون  یه در صـعود و    کـ سم بـود    یونی صه یس سازمان جهان  یز حاخام سرشناس و رئ    یوا

لسـون او   یه و کز است   ی براند ییگر لو ی سرشناس د  یهودیزرساالر  . داشت بزرگ   یسهم
ـ ه در ا  کـ  است   یهودین  یز اول یبراند.  داد یاالت متحده جا  یل ا ک یرا در مقام قاض    االت ی

 . دین مقام رسیا به اکیمتحده آمر

                                                      
 http://www.svu2000.org/genealogy/George_W.pdf 

در زمـانی  . استریت نام خیابانی است در شهر نیویورک که از برادوی تا رود شرقی امتداد دارد             وال   .  49
وسیله کمپانی هند غربی هلند در اراضی قبایل ایروکوئی ایجاد شد، در این مکان                که شهر نیویورک به   

) خیابان حصـار یـا دیـوار    ("استریت وال"ها قرار داشت و به این دلیل خیابان فوق     حصار قلعه هلندی  
ب شـرقی آن    در جنوب غربی این خیابان بازار بورس نیویورک واقع است و در جنـو             . شود  نامیده می 

داری، که اکنون به موزه تبدیل شده، نیز در ایـن             ساختمان سابق خزانه  . ساختمان مجتمع مالی مورگان   
های ایاالت متحده آمریکـا و جهـان        ترین صرافی   استریت محل استقرار دفاتر بزرگ      وال. خیابان است 

 .رود کار می است و به این دلیل نام فوق به معنی مرکز مالی ایاالت متحده آمریکا به
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ـ برنارد باروخ به     او در زمـان  .  مهـاجر از آلمـان تعلـق داشـت    یهـود ی خـانواده  کی

ن دالالن  ین و ثروتمنـدتر   یتـر    از سرشـناس   یکـ ی 1912 سال   یجمهور  استیانتخابات ر 
من داشـت و مؤسسـه      ی بـا خـانواده هـر      یارک و   ی شخص کیت بود؛ رابطه نزد   یاستر  وال

 یان مـال یـ بـاروخ از حام . من فعال بـود ی هریها یمپانک سهام یباز باروخ در امور بورس 
ـ ن زرسـاالر ا ایهودیر ینار ساکرفت و در  یشمار م رات بهک حزب دم یاصل االت متحـده  ی

لنـل هـاوس    کن، بـاروخ و     ی پسـ  یهـا   در سـال  .  بزرگ داشت  یلسون سهم یدر صعود و  
ـ پـس از پا   . االت متحده بودند  ی دولت ا  یلسون و گردانندگان واقع   ی و یمشاوران اصل  ان ی

ن یه غرامـت سـنگ  کـ دست داشت   را بهیا تهیمکاست  ی، برنارد باروخ ر   یجنگ اول جهان  
ل شـده   ی تحم ی سخت اقتصاد  یها تیمحدود. ردکل  یرا بر آلمان تحم    یارد دالر یلی م 12

لسـون و برنـارد بـاروخ و زرسـاالران     یله دولـت و یوسـ    آلمـان بـه    ی نوپـا  یبر جمهـور  
تلـر و جنـگ دوم   ی ظهـور ه ینـه را بـرا  یه زمکـ  است یت از جمله عوامل اصل  یاستر  وال
 . فراهم ساختیجهان

االت متحده از سال    ین مرد ا  یقدرتمندترلنل ادوارد مندل هاوس را      کن،  ی مورخ یبرخ
ارگزار خاندان زرسـاالر  کلنل هاوس پسر توماس هاوس،     ک. دانند  ی م 1920 تا دهه    1912
اسـت سـتاد    ی ر 1912او در سـال     . ا، اسـت  کـ ی آمر ی جنـگ داخلـ    یهـا   لد در سال  یروچ

: روپ د یلیفرد با نام    ک منتشر   یتابکن زمان   یدست داشت و در هم      لسون را به  ی و یانتخابات
ـ ه اداره ا  کـ پ درو   یـ لینـام ف     اسـت بـه    ین رمان سرگذشت مرد   یا. ریمد االت متحـده را   ی
ـ  بزرگ پدی، تحوالت"تاتور مصلح کید"رد و با اقتدار و استبداد، در مقام         یگ  یدست م   به د ی
لسـون صـورت گرفـت،    ی ویجمهـور  استیه در دوران رک ی از اقداماتیاریبس. سازد  یم

س سـازمان   یهـا، تأسـ     ن طرح یاز جمله ا  . تاب بود کن  یالنل هاوس در    ک یها  تحقق طرح 
ه ک،  "ین جهان ینظم نو "انگاره  .  نام داشت  "مجمع ملل "ه در آن زمان     کملل متحد است    

ز در واقـع تحقـق   یـ لسـون مطـرح شـد، ن   یاالت متحده از زمـان و     ی ا یاست خارج یدر س 
 . تاب خود مطرح ساخته بودکلنل هاوس در که ک بود یآرمان
ن نفوذ را   ی داشت و هم   کی خود رابطه نزد   ی و فرانسو  یسیان انگل یا همتا انون ب کن  یا

در آن  . ردکـ  یلمانسو در فرانسه اعمال م    کدجرج در انگلستان و دولت ژرژ       یدر دولت لو  
س و  کمون مـار  یوس ساموئل و هربـرت سـاموئل و سـ         کنار مار کز در   یها، استفن وا    سال
عنوان رهبران طـراز اول       به)  اسحاق یروفوس و گادفر  (ف و برادران اسحاق     یل س یاسرائ
ـ م وا ییات ح ک تحر یه تمام کن شب یشدند و ا    یسم شناخته م  یونیصه ـ  ی جمهـور    سیزمن، رئ
لسـون  یوند و یپ. ردک یت م یها را هدا    ستیونی صه یل، و سازمان جهان   ی دولت اسرائ  یبعد

ـ  ا یهودیبا زرساالران     یه برخـ  کـ ق بـود    یـ االت متحـده تـا بـدان حـد گسـترده و عم            ی
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20 سیمای خانوادگی جرج بوش
) ی مخفـ یهـود ی( مـارانو    ی آلمـان  کیاالصل و از تبار       یهودی او را    ییاکیدگان آمر سنینو
 . دانند یهلسون مینام و به

  " مرگیسوداگر"ساموئل بوش و 
ـ  با شدت تمـام جر     ی جنگ اول جهان   1917-1914 یها  در سال  ـ    ی  هنـوز   یان داشـت ول
ها   ن سال یا، در ا  معهذ. شد  یطرف شناخته م   ی ب یطور رسم   ا به کیاالت متحده آمر  یدولت ا 

ا در تحـوالت جنـگ      یـ تانی بر یحاتی تسـل  یهـا   یمپانکوند با   یت در پ  یاستر  زرساالران وال 
بردنـد و     یالن مـ  کـ  ی و فروش اسلحه سـودها     یگر  یآنان از نظام  . نفع بودند یشدت ذ   به
ا و فرانسـه وارد جنـگ   یـ تانیسـود جبهـه بر   ا را بهکیه سرانجام دولت آمر  کنان بودند   یهم
عنـوان   ، بـه ییاکـ یرپونـت مورگـان، زرسـاالر نامـدار آمر      یهـا، جـان پ      ن سال در آ . ردندک

ا و  کهمـراه شـر     شد و بـه     یا شناخته م  کیا در آمر  یتانی بر یاسی و س  ین واسطه مال  یتر  بزرگ
ـ   یدر ا . برد  یش م یا را پ  یتانیا و بر  کیش خط اتحاد آمر   یدوستان خو   مورگـان   کن زمان بان

رتبه  یدو مشاور عال. رفت  یشمار م   االت متحده به  یاا در   یتانی دولت بر  ی مال ینده رسم ینما
وند ی پ یگر مال   سهیانون دس کن  ی ا لنل ادوارد هاوس و برنارد باروخ، با      کلسون،  یو متنفذ و  

 . ندددا ی را سامان میا  و سوداگرانهکوک مشیات مالی داشتند و عملکینزد
من یآورل هـر   یعنی،  "فرقه جمجمه و استخوان   " یوران حوادث جنگ، دو متول    کدر  
ـ  ا یاسـ ی س -یگـران مـال    سهیبازان و دس   فلر، در صفوف بورس   ک را یو پرس  االت متحـده   ی
فلـر و بـرادرزاده جـان       کام را یـ لیفلر، پسـر و   ک را یپرس.  برجسته داشتند  یگاهیا جا کیآمر
ت ی بـه عضـو    1910ان برده و در سـال       یل به پا  ییالت خود را در دانشگاه      یفلر، تحص کرا

 لوئـب و    -وهنکـ  یهـا   یمپـان کت با   کفلر در مشار  ک خاندان را  یاعضا. فرقه درآمده بود  
اسـتاندارد  : دسـت داشـتند     االت متحده را بـه    ی ا ی و مال  یمورگان اداره دو غول بزرگ نفت     

له سه زرساالر   یوس  ه به ک بود   یم مال ی لوئب مؤسسه عظ   -وهنک. کبان  یتیل و نشنال س   یاو
هـا در   منیهر. شد یورگ، اداره مس وارب کیف و فل  یوب ش کایاهن و   ک، اتو   یهودینامدار  
ونـد بـا    یآهـن در پ     هـا در عرصـه راه       ات آن یـ ه قـرار داشـتند و عمل      کن شب یت با ا  کمشار

 . گرفت ی لوئب صورت م-وهنکفلرها و مجتمع کها و را مورگان
ـ  ایع نظـام یت صـنا ی و هـدا یزیر ، برنامه1914 در سال    یبا شروع جنگ جهان    االت ی

اسـت  یه برنـارد بـاروخ ر  کدست گرفت   به50"یع نظام یه صنا ادار"نام     به یمتحده را نهاد  
ا را  کـ یع وابسته به ارتش آمر    ید سازمان صنا  یت تجد یباروخ مأمور . دست داشت   آن را به  

 
50.  War Industries Board 
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نگتـون را   ی رم یمپـان کفلـر اداره    ک را ین زمان پرسـ   یدر ا . ردک محول   کبان  یتیبه نشنال س  

ـ      ینام ساموئل پر    ارگزاران خود به  ک از   یکیدست گرفت و      به ئـت  یس ه یور را در مقـام رئ
 یحاتی تسـل  یمپـان کن  یتر  نگتون بزرگ یدر آن دوران، رم   . ردک منصوب   یمپانکن  یره ا یمد
 . رفت یشمار م ا بهکیآمر

 سـاموئل   1918االت متحده رسمًا وارد جنگ شد و باروخ در بهـار            ی ا 1917در سال   
ع یاره صـنا   و مهمـات در اد     ک سـب  یهـا   ات، سـالح  کس بخش تدار  یعنوان رئ   بوش را به  

 بـا آورل  یل دوسـت یـ دل ز بـه یات بوش، پسر ساموئل، نکپرس. ردکا منصوب کی آمر ینظام
ر ینگتــون و ســای رمیمپــانکان دولــت و یــفلــر، در مقــام رابــط مک رایمن و پرســیهــر
نسان، ساموئل بوش و پسـرش در       یبد.  گرفت یاالت متحده جا  ی ا یحاتی تسل یها  یمپانک

 و اسـتوار بـا     یگاه و ارتباطات سطح عال    ین جا یا. فتندای مهم و سودآور استقرار      یمواضع
ه بعدها پسـر و     کم را فراهم ساخت     ی عظ ی انباشت ثروت  یها  هیت، پا یاستر  زرساالران وال 

 .  دادیا جاکیاالت متحده آمریات بوش را در رأس دولت اکنوه پرس
 برنـارد بـاروخ   یحاتی مربوط به معامالت تسل یاتبات دولت کشتر اسناد و م   یمتأسفانه، ب 

 یوهایمبـود قفسـه در آرشـ      ک بـه بهانـه      ی جنگ اول جهـان    یها  و ساموئل بوش در سال    
ه در رابطـه بـا انهـدام اسـناد          ک است   یا  ن همان بهانه  یا. االت متحده معدوم شده است    یا
ز یـ ران ن ی در ا  1332 مرداد   28 یودتاکدرباره  ) ایس(االت متحده   ی ا یزک آژانس مر  یگانیبا

ات معـامالت و روابـط      یـ ه امروزه شناخت جزئ   ک است   ین در حال  ی و ا  51.شود  یعنوان م 
 مناسبات  یها  شهیتواند ر   یرا م یالعاده برخوردار است ز     ت فوق ی خاندان بوش از اهم    یاین
ـ ه در اوا  کان سازد   ی را ع  ینیرید ت را بـا دور     یگـر بشـر   ی بـار د   یالدیل هـزاره سـوم مـ      ی

معهـذا، اسـناد   .  مواجه ساخته اسـت ختهیگس  لجام یافروز  و جنگ  یگر  ی از نظام  یدیجد
ات روابـط سـاموئل بـوش بـا زرسـاالران           یـ لکم چـارچوب و     ی ترسـ  ی مانده برا  یجا  به
 خود را به    یها  ه بوش گزارش  کدهد    ین اسناد نشان م   یا. ندک یت م یفاک و لندن    کوریوین

ن بـه  انوکن یرد و اک یم میت، تقدیاستر لون، زرساالر نامدار وال   یالرن د کبرنارد باروخ و    
نگتـون مسلسـل و تفنـگ و        ی رم یمپـان ک.  اسلحه اشتغال داشـت    کوک مش یها یسوداگر
هـا    ونیـ لی جنـگ م   یهـا    سال یرد و در ط   ک ید م ی تول کی اتومات یمرک و   ک سب یها سالح

س و  ین انگل یه متحد ک را   یحاتیل تسل ک از   یمیش از ن  یب.  فروخت یه تزار یتفنگ به روس  
االت متحـده   یه ا ک را   ییها   درصد تفنگ  69 و   ردندک اول مصرف    یا در جنگ جهان   کیآمر
 
نظریه توطئه، صعود سلطنت پهلـوی و تاریخنگـاری جدیـد در ایـران،              عبداهللا شهبازی،   :  بنگرید به  .  51

 . 25-23، صص 1377های سیاسی،  مؤسسه مطالعات و پژوهش: تهران
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ات برنـارد   کـ تحر. ردک ین م ینگتون تأم ی رم یمپانکدر دوران جنگ مورد استفاده قرار داد        

 اول چنـان    ی جنـگ جهـان    یهـا   اران او، از جمله ساموئل بـوش، در سـال         یباروخ و دست  
اسـت  یرا، بـه    کـ ی آمر ی سـنا  یته تخصصـ  یمک،  1934ه بعدها، در سال     ک بود   یراخالقیغ

ـ  "تجـارت مـرگ   "ه با عنـوان     کن شب ی از اقدامات ا   52،یجرالد ن   یرد و از سـودها    کـ اد  ی
سـناتور  .  به چنگ آوردند   ی نامشروع نظام  یها ق بندوبست یه از طر  ک سخن گفت    یالنک
نگتـون و  ی رمییاکـ ی آمریمپـان کژه بـه  یو ه، و به کن شب یشدت به ا     در گزارش خود به    ین
 را  یمپانکن دو   یارگزاران و دالالن ا   کرد و   کنگ، حمله    آرمسترا -رزکی و یسی انگل یمپانک

. ن محـارب دانسـت    ی طـرف  یحاتیه تسل یشورها و تغذ  ک از   یاریمسبب بروز جنگ در بس    
ارگزاران آن کـ ه برنارد بـاروخ و سـاموئل بـوش    ک بود   یانونکز متعلق به همان     یرز ن کیو
له دو  یوسـ   دهم بـه   در اواخـر سـده نـوز       یحاتیم تسـل  ین مجتمع عظـ   یا. رفتند  یشمار م   به

ان نهـاده شـد و در   یـ لـد، بن یل روچیاسل و لرد ناتان   ک، سِر ارنست    یهودیزرساالر نامدار   
افروزانـه و     ات جنـگ  ی از عمل  یاری بزرگ و مرموز در بس     ی نقش یالدیستم م یطول سده ب  

عنـوان    نگتون، به ینار رم کرز را، در    کین و یمورخ. فا نمود یانه در سراسر جهان ا    یگرا ینظام
ارگزار کـ ن  یتـر   سرشناس. شناسند  ی م ین در دوران جنگ اول جهان     ی متفق یخانه اصل زراد

 یهودی سوداگر مرموز    کی،  یالدیستم م یل سده ب  ینگتون در اوا  یرز و رم  کی و یها  یمپانک
ن دالل اسـلحه زمـان خـود شـهرت         یتـر   عنوان بزرگ   ه به کل زاهاروف بود    ینام سِر باز    به

ا را  یـ تانی بر ی امپراتـور  ی عنـوان شهسـوار    1918 سال   زاهاروف در . افته است ی یا افسانه
د یوی از دولتمردان غرب مانند د     ی برخ یمیدوست صم انا،  کیآمرنوشته    رد و، به  کافت  یدر
ـ وز  نخست(لمانسو  ک، ژرژ   )ایتانیر بر یوز  نخست(دجرج  یلو ـ د بر یسـت ی، آر )ر فرانسـه  ی ان ی
ن ی ا ی تمام 53.بود) انونیر  یوز  نخست(زلوس  یو ون ) ر خارجه فرانسه  یر و وز  یوز  نخست(

 یهـا  شیرونـد، بـه گـرا       یشـمار مـ      دوران جنـگ اول بـه      یها  ن چهره یه متنفذتر کافراد،  
 شـهرت فـراوان     یحاتی و تسل  ی با سوداگران بزرگ مال    کوک مش یوندهای و پ  یستیونیصه

 ی تنـ  23000د به فروش رزمنـاو      ی با "سوداگر مرگ "ه  کن شب یاز اقدامات مرموز ا   . دارند
رد؛ کـ نگ اشاره   یون پوند استرل  یلی م 5/2 به مبلغ    یان جوان در عثمان   ک تر ه به دولت  یرشاد

 
52.  Gerald Nye (1892-1971) 

 ریاست کمیته سنا بـرای      1936-1934های    در سال . خواه از ایالت داکوتای شمالی      سناتور جمهوری 
 .دست داشت بررسی فعالیت صنایع تسلیحاتی در دوران جنگ اول جهانی را به

53.  Americana, 1975, vol. 29 , p. 740.  
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ـ ا و فرانسه و ایتانیه در زمان جنگ در جبهه متخاصم با بر ک یدولت ا کـ یاالت متحـده آمر ی
 .  داشتیجا

 "تلریپروژه ه"ات بوش و کپرس
 جنـگ   یها  ات بوش از دوران اقتدار پدرش در سال       ک پرس یاسی و س  ی تجار یها  تیفعال
ر کـ ار هربرت وایعنوان دست ها و به منیه هرکوند با شبیول آغاز شد و پس از جنگ در پ  ا

ـ وند نزد ی مورگان پ  یه با مجتمع مال   کر از دالالن بورس بود      کهربرت وا . افتیتداوم    کی
. رفـت   یشمار م   من به یارگزاران مورد اعتماد و سرشناس ادوارد و آورل هر        کداشت و از    

ـ وی را در ن   "اکمن و شـر   یهـر . آ. و" ی خصوص کر بان کا هربرت و  1919در نوامبر     کوری
ـ یاسـت عـال  یر.  شـد کن بانی اییر اجرایس و مد یرد و خود رئ   کس  یتأس  را آورل ک بان
 یمن، پرسـ یهر) یبان( او عبارت بودند از روالند ی اصلیاکدست داشت و شر من به یهر
ـ ات بـوش در ا   کپرس. ات بوش کفلر و پرس  کرا شـمار   ر بـه کـ ن زمـان دامـاد هربـرت وا   ی
ر بـوش   کـ  بـه تولـد جـرج هربـرت وا         1924ه در   کـ  است   ین همان وصلت  یرفت و ا    یم

ـ عنـوان نا    ات بوش بـه   ک پرس 1926ن پسر، در    یدو سال پس از تولد ا     . دیانجام ـ   بی س یرئ
 .  بودکس بانیر همچنان رئکن زمان هربرت وایدر ا. من منصوب شدی هرکبان

ن یان ا یبن. گرفت  ی با آلمان صورت م    من در رابطه  یت مجتمع هر  ی از فعال  یبخش مهم 
ـ ر از طر  کـ من و هربـرت وا    یه آورل هـر   کـ  نهـاده شـد      یت از زمان  یفعال  یق زدوبنـدها  ی
 مصادره شده آلمان در زمـان جنـگ را بـه           یها  یشتک ییاکی با مقامات آمر   ی مال کوکمش
 جهـان   یرانیشـت کن خطـوط    یتر   از بزرگ  یکینسان،  یبد.  خود درآوردند  یمپانکت  یکمال
) 1940-1920(سـت سـال     یه بـه مـدت ب     کـ س شد   ی تأس "اکی آمر -خط هامبورگ "م  نا  به
ـ  هـامبورگ و بنـادر ا      یان بنـدر مهـم تجـار      ی م یرانیشتک یها  تی فعال ینترل تمام ک االت ی

ت بـا  کر مشـار کـ من و هربرت وای آورل هریاقدام بعد. دست داشت ا را به  کیمتحده آمر 
 کبان.  مورتن صورت گرفت   ک و بان  منی هر کق ادغام بان  یه از طر  کمجتمع مورگان بود    

 .  ها بود  مورگان" تراستیگارانت" ی از مجتمع مالیمورتن بخش
 ی نقش بزرگ  ی دو جنگ جهان   یانی م یها  ا در سال  کی آمر - هامبورگ یرانیشتک یمپانک

ـ ب اقتصـاد ا   یفا نمود و در تخر    یاست آلمان ا  یدر اقتصاد و س    شـور و فـراهم آوردن   کن  ی
ونـد بـا خانـدان واربـورگ انجـام          ین اقـدامات در پ    یا.  مؤثر بود  سمی ظهور ناز  یها  نهیزم
سـتم شـناخته   ی سـده ب یهودی زرساالر یها ن خاندانی از مقتدرتریکیعنوان    ه به کشد    یم
س ی خود را تأسـ    کن بان یر شاخه برل  کمن و هربرت وا   ی آورل هر  1922در سال   . شود  یم
ـ     ی واربورگ ارتباطـات مـال     ک بان کمکردند و به    ک ع و معـادن آلمـان      یا صـنا   خـود را ب
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ا آغاز شـد، آورل     کیافته در آمر  ی  سازمان یارکه موج تبه  ک،  1925از سال   . گسترش دادند 

ن عرصه پرداختند و قمارخانـه بـزرگ        ی در ا   یگذار هیز به سرما  یر ن کمن و هربرت وا   یهر
ل یـ دل  من به ی هر ک بان 1931در سال   . ردندک برپا کوریویسون شهر ن  یدان مد یخود را در م   

ـ " به " برادران براون کبان"ت با   کارمش . ر نـام داد ییـ  تغ"منی هـر - بـرادران بـراون  کبان
 بودنـد  یم مـال ین مجتمع عظی ایران اصلیات بوش، از مدکر و دامادش، پرس کهربرت وا 

 . ردکفا ی بزرگ ایاالت متحده نقشی ایاسی و سیات مالی بعد در حیها ه در دههک
 :  سندینو ی م جرج بوشیررسمینامه غیزندگن یمولف

د به  یت دارد با  ی بشر یر بوش برا  که جرج هربرت وا   ک یزان خطر ی م ک در یبرا"
دسـت    تلـر بـه   یجـه پـروژه ه    یه ثروت خاندان او در نت     ک توجه نمود    یدرست  ن امر به  یا

ه بعـدها جـرج بـوش را بـه          کـ  ییاکـ ی آمر -یسـ یه قدرتمند انگل  کآن شب . آمده است 
 پدر او یاک همان شر ردند،کد وارد یفاخ سکو سپس ) ایس( اطالعات   یزکآژانس مر 
  ".تلر هستندیدر پروژه ه
سـم بـه   یت در صـعود ناز    یاسـتر   نه نقش زرساالران وال   یه در زم  ک ینیطبق نظر مورخ  

ـ منظـور از ا   .  آغاز شـد   یالدی م 1920 یها   از سال  "تلریپروژه ه "اند،    پژوهش پرداخته  ن ی
ا و  یتانیا، بر کیاالت متحده آمر  یران ا  از زرساال  ینیانون مع ک ک مشتر  یگذار هیعنوان، سرما 
 . تلر استیدن آدولف هی و به قدرت رسانی حزب نازیآلمان بر رو

، ده مـاه پـس از ورود        1942تبـر   ک ا 20ه در   کـ ار شد   ک آش یب از زمان  یوند عج ین پ یا
 یهـا   تک و شـر   یکات بـان  یه عمل یلکف  ی دوم، دستور توق   یاالت متحده به جنگ جهان    یا

 ییانون آشنا کات را همان    ین عمل یا. دی صادر گرد  کوریوی در شهر ن   یزمتعلق به آلمان نا   
 متعلـق بـه آلمـان    یهـا  تکن شـر یتر از مهم. میا  ه درباره آن سخن گفته    کرد  ک یت م یهدا
ـ له دولـت ا یوسـ   ن زمان به  یه در ا  ک یناز ون یـ ونی"ا مصـادره شـد،   کـ یاالت متحـده آمر ی
دسـت داشـت و اوراق        ن را به  ت آ یریات بوش مد  که پرس ک است   "شنیورپورکنگ  یکبان

نـگ  یکون بانیـ ونی"م مصـادره  کـ در ح. من بودی هریات بوش و بان کنام پرس   سهام آن به  
] منی هـر یبان[من یروالند هر. یا: ر شده استکن ذ ی سهامداران چن  ی اسام "شنیورپورک
نگتـون  یونس چهار سهم، هارولد پن    یس ل یورنلک سهم،   3991ره،  یئت مد یس و عضو ه   یرئ
 سـهم، جـان   کیوونهافن  ک سهم،   کیات بوش   ک پرس   سهم، کیس  ی مور یا سهم، ر  کی

ره یئـت مـد  ی هی دولـت آلمـان و اعضـا       یارگزاران مـال  کافراد فوق   .  سهم کینگر  یگرون
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شـمار     بـه  ی از مأموران برجسته و فعال آلمان ناز       54وونهافنک فوق بودند و     یمؤسسه مال 

 . رفت یم
قـا، دولـت   ی به شـمال آفر ین آلمان ناز، دو روز بعد از ورود قشو   1942تبر  ک ا 28در  

: ردک را مصادره    یتلریگر متعلق به آلمان ه    ی اموال دو مؤسسه د    ی فرمان یاالت متحده ط  یا
ـ ن تر کی آمـر  -هلند" ـ ا. "شـن یورپورکل  یملس اسـت  یسـ " و   "شـن یورپورکنگ  یدی ن دو  ی

 در. ران آن بـود   یات بـوش از مـد     کشد و پرس    یمن اداره م  ی هر کله بان یوس  ز به یمؤسسه ن 
ل ارتباط با دولت آلمـان مصـادره   یدل  به"شنیورپورکن  کین آمر یلسیس" 1942 نوامبر   17
ر، اداره  کـ ات بـوش و پـدرزنش، جـرج هربـرت وا          کله پرسـ  یوس  ز به یت ن کن شر یا. شد
 یاکد و سـهام شـر     یر تنها اموال متعلق به دولت آلمان مصادره گرد        یدر فرمان اخ  . شد  یم

 . مصادره نشد-وشر و بکمن و وای هریعنی -ییاکیآمر
ات بـوش در    کر و پرسـ   کـ من، هربـرت وا   ی هـر  ی آورل و بـان    ی اصل یاک از شر  یکی
 1923تبـر  که از اکـ  بـود  55زنیـ تـز ت ینام فر  بهیدار بزرگ آلمان    هی سرما کیات فوق،   یعمل
ـ در گزارش دولـت ا . رفت یشمار م   تلر به ی ه یان مال ین حام یتر   از مهم  یکی االت متحـده  ی

ـ ویمن در نیزن و هـر  یتدر زمان مصادره اموال      من ی آورل هـر  :ن آمـده اسـت  ی چنـ کوری
دار   ارخانـه کزن،  یتز ت ی در اروپا فعال بود و در همان زمان با فر          1924ش از سال    ی پ یکاند

ـ وی در ن  یکاً بان که مشتر کردند  کزن موافقت   یمن و ت  یهر. ، آشنا شد  یآلمان س ی تأسـ  کوری
ـ وین، وارد ن  زیارگزار ت کوونهافن،  کن عمل،   ی تحقق ا  یبرا. نندک ران ی شـد و بـا مـد     کوری
 1942االت متحده در سال     ی ا ییقات مقامات قضا  یتحق. ردک ییها  من مالقات ی هر یمپانک

 "ون فـوالد آلمـان  یورپوراسـ ک"وند تنگاتنگ بـا  یمن در پ  ی هر که بان ک از آن است     یکحا
ـ   ن مجتمـع بـزرگ    یا. شد  یزن و دو برادرش اداره م     یتز ت یله فر یوس  ه به کقرار داشت    ن یرت

 درصد از مـواد     35 از آهن و فوالد و       یمیب به ن  یرفت و قر    یشمار م   غول فوالد آلمان به   
 در سـال  "ون فـوالد آلمـان  یورپوراسـ ک". ردکـ  ین می را تأم یاز آلمان ناز  یمنفجره مورد ن  

ون دالر یـ لی م70، بـا  ییاکـ یالرنس دلون، زرساالر آمرکس شد و مقارن با آن   ی تأس 1926
ـ ویت در صنعت فوالد آلمـان در ن       ک مشار ی برا ینه سازما یه اول یسرما . ردکـ جـاد   ی ا کوری

پـدر  ( ساموئل بـوش     یمی دوست صم  یدلون از زمان تجارت اسلحه در جنگ اول جهان        
ا ارتباط فعـال    یتالیست آلمان و ا   یمن با سران فاش   ین زمان، آورل هر   یدر ا . بود) اتکپرس

 
54.  H. J. Kouwenhoven 
55.  Fritz Thyssen 
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ه کـ سـد  ینو یر مکبه هربرت وا خود ی خصوصیها  از نامه یکی مثال، او در     یبرا. داشت
 ".رده استکب ی ما را تصویشنهادیاو قرارداد پ"رده و ک مالقات ینیا با موسولیتالیدر ا

 آغـاز  "منی هر-برادران براون"د ی جدکار خود را در بان   کات بوش   ک پرس 1931در  
  برادران براون و   ک بان یان اصل کن مؤسسه تاچر براون، از مال     ی او در ا   ی اصل کیشر. ردک
 ی مفصـل  ینه مسـتعمرات  یشیمؤسسه برادران براون پ   .  بود   مونتاگ نورمن،  یمیدوست صم   

ا را بـه  کـ ی درصد پنبه جنـوب آمر  75 یمپانکن  ی ا یها  یشتک یدر زمان جنگ داخل   . دارد
ات بـوش و تـاچر بـراون،      کگر پرس یمونتاگ نورمن، دوست د   . ردندک یانگلستان حمل م  

ـ یان مدی سالی و طبه خاندان زرساالر نورمن تعلق داشت   ـ ید رئ .  انگلسـتان بـود  کس بان
 در زمان جنگ    ین مؤسسه برادران براون بود و پدربزرگ و       یشی پ یاک از شر  یکینورمن  
مـه  کمونتاگ نورمن در محافـل حا     . دست داشت   ن مؤسسه را به   یاست ا یا ر کی آمر یداخل
ـ عنـوان      بـه  ی و ینـون کشد و مقـام       یتلر شناخته م  ی ه یعنوان حام   ا به یتانیبر ـ  یرئ  کس بان

ـ ویش بـه ن   ینورمن در سفرها  .  داشت "تلریپروژه ه " در   یگاه مهم یانگلستان جا   در  کوری
 معامله با آلمان بود     یات بوش متول  که پرس کن شب یدر ا . دیگز یخانه تاچر براون اقامت م    
 . و تاچر براون با انگلستان

ه کـ رد کـ دار شـرودر اشـاره   کـ  خاندان بانید به اعضایه فوق باکگر شب ی د یاکاز شر 
ـ وند داشتند و از رابطه نزد ی پ یتلریر و بوش با آلمان ه     ک و وا   منیمانند هر   بـا آلـن و   کی

ـ ا. جان فوستر دالس برخوردار بودند     ـ  ی دعـاو  یالکـ ن دو بـرادر در آن زمـان و        ی  ک بان
 مهـم   یهـا   انونکـ  از   یکیعنوان    مه دوم سده نوزدهم به    ی شرودر از ن   کبان. شرودر بودند 

ه کـ  بـود    کن بان یشد و هم    یشان شناخته م  ی ا یاکا و شر  یتانیالران بر  زرسا  یگذار هیسرما
ـ ینول در تأسی گر - والپول یمپانک ساسون و    یهودی یمپانکهمراه    به  ی شاهنشـاه کس بان
ـ   یت نمود و امت   کشر) ی شاه کبان(س  یران و انگل  یا ـ  ا یهـا  ناسکن اسـ  یاز نشر اول ران را  ی
 ی اصـل یاکر و بوش از شرکمن و واینار هرکورت فن شرودر در  کبارون  . دست آورد   به

ش ی خـو  یاکشـرودر در جمـع شـر      . رفـت   یشمار مـ    ا به کی در آمر  یمؤسسات آلمان ناز  
ـ همراه فردر عهده داشت و به      را به  ی حزب ناز  ی ارتش خصوص  ین مال یت تأم یمسئول  کی

بارون رودلف فـن    . فا نمود ی ا یتلر نقش مؤثر  ی ه یی و مونتاگ نورمن در صعود نها      کیفل
 . ا بودکی آمر- هامبورگیرانیشتک یمپانکره یئت مدیس و عضو هیرئ بیشرودر نا

 خود به واشنگتن از مبارزات      یها  ن در گزارش  یا در برل  کی سفارت آمر  1932در سال   
 300 یجاد ارتش خصوصـ   ی ا یه برا ک یتلر خبر داد و از پول هنگفت      ینه ه ی پرهز یانتخابات

ـ  صرف شده اسـت و ا      ی حزب ناز  ی  هزار نفر   400 یال ه کـ رد کـ ن پرسـش را مطـرح      ی
 آلمـان دسـتور     ین سال دولـت قـانون     ی هستند؟ در ا   یسانک چه   ی حزب ناز  یان مال یحام

ن گـزارش  یا در بـرل  کـ یرد و سفارت آمر   ک را صادر    ی حزب ناز  یانحالل ارتش خصوص  
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ه دولـت آلمـان و      یـ  را عل  یدیغـات شـد   یا تبل کی آمر - هامبورگ یرانیشتک یمپانکه  کداد  
 ی مخالف حزب نـاز   یه هزاران آلمان  ک است   ین در زمان  یا. رده است کتلر آغاز   یسود ه   به
ق یون تحق یسیمکبعدها، گزارش   . دندیرس  ین حزب به قتل م    ی ا یله ارتش خصوص  یوس  به
ح ی در تسـل   ینگتون نقش مهمـ   ی رم یمپانکن دوران   یه در ا  کا روشن ساخت    کی آمر یسنا

 یبـًا تمـام   یتقر": تن آمـده اسـ    یدر گـزارش سـنا چنـ      . نموده اسـت    یفا م ی ا یحزب ناز 
 ییاکـ ی آمریهـا  ، مسلح به همه نـوع تفنـگ      ی آلمان، مانند حزب ناز    یاسی س یها  سازمان
ـ شـود و از طر     یا بـه آنتـورپ حمـل مـ        کیه از آمر  کهستند    هلنـد وارد آلمـان   کق خـا ی

  ".گردد یم
ات بــوش در کش پرســکیس واربــورگ از آلمــان بــه شــرک مــا1933 مــارس 27در 

 یتلـر را بـرا    یاو دولت ه  . تلر بود ید فراوان از ه   یه متضمن تمج  ک نوشت   یا   نامه کوریوین
ار بهتر از انتظار مـا      یدر چند سال گذشته تجارت بس     "  :رد و نوشت  کف  ید توص یآلمان مف 

وجـود آورده      بـه  ی نـامطلوب  یه آلمـان فضـا    ید عل یغات شد ی متأسفانه تبل  یول. شده است 
د با  یدولت جد . نندک یان اغراق م  العاده درباره تحوالت آلم      فوق یمطبوعات خارج . است
ـ دنبال اعاده صلح و نظم در آلمـان اسـت و مـن از ا                ت به یجد امًال احسـاس   کـ ن نظـر    ی
 یهـا   ن خاندان یتر   از سرشناس  یکین مطالب را عضو     یه ا کم  ینک توجه   ".نمک یت م یرضا

 . ستم نگاشته استی نوزدهم و بیها  سدهیهودی
ـ نـام ار    س واربـورگ، پسـر او بـه       که مـا  ، دو روز بعد از نامـ      1933 مارس   29در   ش ی

ـ فردر.  واربـورگ فرسـتاد    کیش فردر ی پسرعمو ی برا کوریوی به ن  یواربورگ تلگراف   کی
ـ او از فردر. ا بـود کـ یمن در آمریآهـن هـر      راه یمپـان کره  یئت مـد  یواربورگ عضو ه    کی

 در  ی ضـدناز  یها  تیردن فعال ک متوقف   ی نفوذ خود برا   یاز تمام "ه  کواربورگ خواست   
ـ فردر. نـد ک استفاده   "ردوستانه در مطبوعات و اجتماعات    یغات غ یا از جمله تبل   کیآمر  کی

 را  ی آلمـان  یاالهـا کوت  کینجا با ی در ا  یچ گروه مسئول  یه"  :ش پاسخ داد  یواربورگ به ار  
ه تحـت نفـوذ     کـ  56،یهـود ی -ییاکـ یتـه آمر  یمک 1933 مـارس    31 در   ".نـد ک یغ نمـ  یتبل

ه یـ شد، اطالع   ی اداره م  58له شولزبرگرها یوس   به هک 57ث،یبر  یها بود، و سازمان بن      واربورگ
وت آلمـان را    کی بـا  ییاکـ یچ آمر یهـ "ه  کـ ردند و اعالم نمودنـد      ک منتشر   یک مشتر یرسم
 یهـود یه بـه خانـدان      کمز،  ی تا کوریوین،  1922 در سال      دهه قبل،  کی ".ندک یق نم یتشو

 
56.  American- Jewish Committee 
57.  B'nai B'rith 
58.  Sulzberger 
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28 سیمای خانوادگی جرج بوش
 " زمانـه  یومتکـ ن تجربه ح  یتر  جالب"عنوان     را به  ینیشولزبرگر تعلق دارد، دولت موسول    

 یهـا   تنهـا در سـال    .  نموده بـود   یار او ابراز شادمان   کشرفت مقتدرانه   یرده و از پ   ک یمعرف
ـ وین ینـون ک ک مال ،)پسر(ه آرتور شولزبرگر ک، است 2001ه یر، در ژانو  یاخ ، مزی تـا کوری
ـ خـاطر حما  ن روزنامه، بهیر اینز، سردب یهمراه هاول را    به سـم از  یشـان از فاش  ت اسـالف ی

  59.ردندک یعذرخواهان یجهان
س ی تأسـ  ی ارائـه دادنـد بـرا      یتلری به آلمان ه   یشنهادیها پ   منیه هر ک شب 1933در مه   

االت ی به ا  ی آلمان یاالهاک یه صادرات تمام  ک مؤسسه و فرد     150ل از   کا متش کی سند کی
طـرف  . ره قـرار گرفـت    کن مورد مـذا   یشنهاد در برل  ین پ یا. دست داشته باشد    متحده را به  

.  جـان فوسـتر دالـس      ییاکـ یتلر، بود و طـرف آمر     یر اقتصاد ه  یشاخت، وز  هالمر   یآلمان
 یکـ یم او بعدها بـه  یدان یه مک چنان.  بودی نازیها مؤسسه اقتصاد   ده یل دعاو یکدالس و 
ـ ر خارجه مقتدر ا   یخواه بدل شد و در مقام وز        ی حزب جمهور  ی اصل یها  از چهره  االت ی

در . ز بودند یمؤسسات خاندان بوش ن    یالکبرادران دالس، هر دو، و    .  گرفت یمتحده جا 
 اقتصـاد آلمـان     ی در بازسـاز    یگـذار  هی سـرما  ی جان فوستر دالـس بـرا      1930طول دهه   

ـ  از ا  ی گـزارش برخـ    ییهـا    داشـت و در نامـه      ی با دولت حزب ناز    یرات فراوان کمذا ن ی
 جان فوسـتر  1937 سپتامبر   22از جمله، در    . نمود  یات بوش ارائه م   کرات را به پرس   کمذا

 کیـ  آتالنت- تلگـراف آلمـان  یمپـان کات بوش دربـاره قـرارداد   ک به پرسیا   در نامه  دالس
ـ    1920 یهـا    از سال  یمپانکن  یا.  ارائه داد  یحات مفصل یتوض  -رکـ  وا -منی هـر  ک بـا بان

 با جـان فوسـتر دالـس و         یدوست. گرفت  ی داشت و از آن وام م      ی مال کیبوش رابطه نزد  
الـت  یعنوان سـناتور ا  ات بوش بهک پرسیابی در راه) ای سیس بعد یرئ(برادرش آلن دالس    

 کمـ کن رابطه بعدها بـه جـرج بـوش اول       یا مؤثر بود و هم    کیت به پارلمان آمر   کیتکانک
) ایسـ (ا کـ یاالت متحده آمری اطالعات ایزک را در آژانس مر    یه مدارج ترق  کرد  ک یفراوان

 .دیمایسرعت بپ به
ن یکتی و پـدر آنتـون چـا       کوریوی اهل ن  یل دعاو یکن، و یکتیوب چا کای 1934از سال   

 از یالــت تعــدادک و ،) جــرج بــوشیررســمینامــه غیزندگتــاب ک از دو مؤلــف یکــی(
ه ک شـب  کوک مشـ  یهـا   یبـاز   ه در اثـر بـورس     کـ دست گرفت      را به  ییپا سهامداران خرده 

 ین گروه مبـارزه سـخت  یا. ست شده بودندکتلر ورشیسود ه    واربورگ به  - بوش -منیهر
ن مبـارزه  یا به ا  کیار آمر کون  ی بعد فدراس  یکرد و اند  ک آغاز   یتلریم آلمان ه  ی تحر یرا برا 

 ی سـودها  یتلـر یه از تجارت بـا آلمـان ه       ک داشتند   ی جا یسانکدر جبهه مقابل    . وستیپ
 

59.  http://www.washington-report.org/backissues/010201/0101023.html 
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ات کارزار پرسـ  کن  ی داشت و در ا    یمن جا یه هر کن جبهه شب  یدر رأس ا  . بردند  یالن م ک

 . شدت فعال بود من، بهینده آورل هریعنوان نما بوش، به
ـ هودیته یمکها را  ات واربورگیم، منو یه گفت ک نانچ ـ بر یا و سـازمان بنـ  کـ یان آمری ث ی

 60(ADL) "ت ضدافترا یجمع"ه امروزه به    ک است   یث همان سازمان  یبر  یبن. ردک یدنبال م 
ه کـ  ینیسـندگان و مـورخ    یه نو ی عل ییم قضا ک در محا  یل اقامه دعو  یدل  ر نام داده و به    ییتغ

ـ  یتلـر ی بـا آلمـان ه     یهودیوند زرساالران   یدرباره پ  اسـت سـخن    که افسـانه هالو   یـ ا عل ی
 یر رسـم یـ نامـه غ یزندگسندگان یه نوک معهذا، چنان. افته استی یند، شهرت جهان یگو  یم

 ییها  ه چرا سازمان  کن پرسش به جد مطرح است       یاند، ا   ردهک توجه   یدرست  بهجرج بوش   
قـات فـراوان    یتحقرغـم اسـناد و        ، بـه  "ها ی ناز یا  ان حرفه یارچکش"ر  ی و سا  ADLچون  

ننـد و دربـاره آن سـخن        ک یشـف نمـ   کچگاه منشاء ثروت خانـدان بـوش را         یموجود، ه 
  رانند؟ ینم

ق یـ  استوار و عم   یوندهای درگذشت و پ   ی سالگ 77 در   1972ات بوش در سال     کپرس
 و ثـروت  یاسـ ی و س  یگران مال  سهی دس کوک مش یها  هک، ساموئل بوش، با شب      او و پدرش  

ر بوش، را به مقـام      ک بستر صعود پسرش، جرج هربرت وا       ده بود، راث نها یه به م  ک یالنک
 . ا فراهم ساختکیاالت متحده آمریجمهور ا سین رئیمکیچهل و 
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