
 فصل اول

 (Koch)خ کُ: تاریخچه خانواده هاافراطی

 

دیکتاتورهای   تا از ونها با د ارتباط آدلیل  خ، بهکُمیلیاردر و  )libertarian(1 لیبرتاریان  خانوادهمعروفیتِ  

 باشد.می   (Joseph Stalin)زف استالین وجو   (Adolf Hitler)دولف هیتلر بدنام تاریخ یعنی آ

،  در نهایتارتقا داد.    را  نفت از  فرایند استخراج گازوئیل  تاجری در حوزه نفتی بود که  ،  (Fred Koch)فِرِد کُخ  

  تصفیه برای خود پاالیشگاههایی را جهت    1940و    1930های  بتوانند در دهه   اوخانواده  این روند باعث شد که  

 اندازی کنند.  نفت خام در آلمان و روسیه راه

ر پا  ، و به رژیم استالین دمهندسان را شروع کردکار آموزش   (Winkler-Koch)خر کُینکلِو، 1930در دهه 

خ مبلغ نیم میلیون دالر بابت این کار دریافت کرد که در شرایط  کُ  کمک نمود.مدرن  اه نفت  گ شپاالی  15  گرفتن

گذاشتن او    غازی برای پاآ  ،مبلغ    این  شد. دریافتی آن زمان مبلغ هنگفتی محسوب میآمریکااقتصادی راکد  

 در جاده کسب ثروت بود.  

اطالعات زیادی از   ، اندازی کردشرکت جدیدی را راه فِرِد کُخ که  1940به مدت دو سال پس از آن و تا سال 

اغلب اوقات برای کمک  فِرِد کُخ  در همین سالهای خاموش بود که    ، در واقع.  خ در دسترس نیستکار خانواده کُ

 لمان پرواز داشت.  آ  مدام به  (Third Reich)دولف هیتلر و رایش سوم  به آ 

   (Hamburg)پاالیشگاهی در شهر هامبورگ، کار ساخت  خد کُرِ تحت نظارت مستقیم خود فِ  ،1935در سال  

تامین  یفیت را برای  توانست گازوئیل با کاتی بود که می سیدر واقع این پاالیشگاه از معدود تاس به پایان رسید. 

 هواپیماهای جنگنده تولید کند.  سوخت 

 
 حق تفکر و بیان آزادانه است. کسی که معتقد به آزادی اراده و  1



پرواز نافرجام  سوار بر قرار بود تا طبق برنامه  1937لمان ادامه داد. در سال خود در آ وکارکسب خ به کُ

 باعث  ، هواپیما رخ داد خر در برنامه پروازاما تغییراتی که در لحظه آباشد.  (Hindenburg)  بورگ نهینِد

 شد تا سفرش به طور کل لغو شود.  

،  او اعتقاد داشت ایتالیا ، بر اساس اخالقیات کاری. های سیاسی جالب توجهی داشتخ دیدگاه کُدر این دوران،  

 .  ای باثبات دنیا هستند تنها کشوره ،لمانژاپن و آ 

طرف   و از  نام کند در ارتش ثبتبه جنگ جهانی دوم متحده ایاالتبعد از کشیده شدن پای  خ سعی کرد تا کُ

.  یی فراهم کند آمریکاان باال برای هواپیماهای جنگنده کتاُدارای ِسوخت از او خواسته شد تا  کشور متبوعش

 .  بود متفقینحمله هوایی  یکی از اهداف اصلی یه نفت او در هامبورگ، پاالیشگاه تصف

ورد و تاثیرات تفکرات  هایی به ذهن او هجوم آدر نهایت دغدغه ،شورویحاد جماهیر ات با کار کردن برای 

ملحق   (John Birch Society)رچ سپس به اجتماع جان بِ. مشاهده نمودمتحده ایاالترا بر  کمونیستی

در مورد کمونیسم   توطئههای تئوری هدفش را اشاعه که  هکارانه بودمحافظه شد. این اجتماع یک گروه فوق 

جالی  گروهی از زنان را که از پیوستن به این گروه جناو  ،ای در کانزاس . در طی سخنرانی تعریف کرده بود

اجسادشان  شان شلیک کنند و ای برپیشانی به نظرشان اگر گلوله . از آنها پرسید بیمناک بودند خطاب قرار داد 

ها ین حرف نشان بدهد اگر خطرکمونیستر واقع او قصد داشت با اتر نیست؟ درا در گودالی بیندازند، آیا جنجالی

 . شد  به این حد خطرناک خواهد  آمریکا وضعیت   ،را جدی نگیرند 

و مبارزات حزب دست راستی او برای نامزدی     (Barry Goldwater)ر  لدواتِری گُشتیبانی زیادی را از ب  خ پکُ

 به عمل آورد.   1964در سال جمهوری ریاست در انتخابات 

در صحبتهایش از  ، به طور اخص. چارلز شدند هایی افراطی رتاریانلیبِ، دو تا از چهار پسر او و دیوید چارلز 

ت این کشور به طورکلی دگرگون  کنونی حکومخواست که شکل  ی . او مبردبا تحقیر فراوان نام می متحده  ایاالت

 .  شود

 


