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 مرداد ٢٨طراح كودتای  ،كرمیت روزولت

ده  ا : چکی ت از طراح ت روزول ای  كرمی رداد  ٢٨ن كودت ت   وم ودور روزول وه تئ یس  (ن مین رئ ت و شش ا  بیس ور امریك یالتش را در  )جمھ ود، تحص ب

ھ تحصیلی او     . ھاروارد با درجھ دكترا بھ پایان رساند و سپس بھ عنوان دانشیار تاریخ بھ تدریس پرداخت  دانشگاه ان نام الھ پای بھ گفتھ كرمیت، رس

  .ی انگلیس بود و بھ ھمین سبب او با راھھای مقابلھ بھ بحرانھای داخلی كشورھا آشنایی داشتدرباره فنون تبلیغات در جنگ داخل

 ٢۵با جنگ جھانی دوم، كه به دستور فرانكلین روزولت اولین سازمان اطالعاتی امریكـا تأسـیس شـد، كرمیـت روزولـت      

چنانكـه كرمیـت   . ور آغـاز بـه كـار كـرد    جمھ از نخستین كسانی بود كه در سازمان اطالعاتی ویژه رئیس )١٩۴١در (ساله 

ھـا بـود؛    ایران و به ویژه مطالعـه در زنـدگی قشـقایی    هنویسد، نخستین كار او پژوھش دربار روزولت در خاطرات خود می

مسـئولیت اداره   سـپس . این تحقیق سرآغازی بـود كـه سرگذشـت كرمیـت روزولـت را بـه تـاریخ معاصـر ایـران پیونـد زد          

چھـار مـاه پـس از     (نخستین سفر خود را به ایـران  ١٩۴۴در ھمین سمت روزولت در آوریل . رفترا به دست گ خاورمیانه

نویسد كه پس از این مسافرت، مرا به ایتالیا فرستادند ولـی ایتالیـا    در خاطراتش می تیرمك. انجام داد )كنفرانس تھران

  !به اندازه خاورمیانه جالب نبود

ر اوج حوادث آذربایجان نیز وارد تھران شـد و پـس از مالقـات بـا شـاه بالفاصـله       یعنی د ١٩۴۶كرمیت روزولت در تابستان 

نھضت جنوب آغـاز شـد   ، ١٣٢۵مدت كوتاھی پس از این سفر در . عازم جنوب شد و با رؤسای ایل قشقایی مالقات كرد

دولــت قــوام و ه ئــایــن حادثــه در تــاریخ ایــران بــه عنــوان توط . و بــرادران قشــقائی خواســتار خودمختــاری فــارس شــدند 

ھای جاسوسی امریكا و انگلیس برای مقابله با اشغال آذربایجان و كردستان توسـط ارتـش سـرخ شـوروی بـه       سرویس

  .ثبت رسیده است

تأسیس شد و كرمیت روزولت به فعالیت خود در این سازمان جدید ادامـه   )سیا(آژانس مركزی اطالعات آمریكا  ١٩۴٧در 

او از . بـود و ریاسـت اداره خاورمیانـه آن را بـه عھـده داشـت       بخش عملیـاتی سـیا  اولیه  كرمیت روزولت از مسئوالن. داد

ای سـیا در   در ایـن سـالھا كرمیـت روزولـت در ایسـتگاه منطقـه      . تحت مسئولیت مستقیم ریچارد ھلمز قرار گرفت ١٩۵٢

امریكایی دوستداران خاور نزدیك بیروت مستقر بود و به عنوان استاد تاریخ در دانشگاه امریكایی بیروت و ریاست انجمن 

گرانه او در این سالھا اطالع زیادی در دسـت نیسـت،    از عملیات توطئه. جست از یك پوشش فرھنگی مناسب بھره می

ولی طبیعی است كه در ھر اقدامی كه توسط سیا در خاورمیانه صورت گرفته است بایددست پنھان كرمیـت روزولـت را   

از مھمترین این حـوادث كـه بـه كـیم روزولـت منسـوب       . ه خاور نزدیك در سیا جستجو كردبه عنوان مسئول مستقیم ادار

  .است ١٩۵٢گردد، ماجرای براندازی ملك فاروق و كودتای نجیب  ناصر در ژوئیه  می

ی ـ  الكریج از مرز عراق وارد ایران شد تا توطئـه امریكـای  . با گذرنامه جعلی به نام جیمز ف ١٣٣٢تیر  ١۶كرمیت روزلت در 

سال تجربه پژوھش و كار در مسائل ایران داشت و طی ایـن   ١٢او در آن زمان . را رھبری كند ١٣٣٢مرداد  ٢٨انگلیسی 

 ٣٢مـرداد   ٢٨كرمیت روزولت با نقش خود در عملیـات  . كرد سالھا فعالیتھای اطالعاتی امریكا را در خاورمیانه ھدایت می

 )١٣٣٢اول شھریور (او نخستین دیدار خود را با شاه پس از كودتا . اخترضا پھلوی را برای ھمیشه مدیون خود س محمد

  :دھد چنین شرح می

تعظـیم كوتـاھی نمـود و مـرا بـه طبقـه       . آنجا مردی با لباس فراك از من استقبال كرد. ھا برد راننده مستقیمًا مرا كنار پله

دادیـم مـرد دیگـری بـا لبـاس       ه یكدیگر دسـت مـی  موقعی كه ب... شاه در اتاق پذیرایی منتظر من بود. دوم راھنمای كرد

من تاج و تخـتم را از  : اولین كلمات شاه بسیار موقر و سنگین ادا شد... فراك با گیالسھای كوچك ودكا و خاویار وارد شد
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گیالسش را برداشت و به سالمتی من دستش را بلند كرد و مـن ھـم ھمـین    . بركت خداوند، ملتم، ارتشم و شما دارم

  ).٩٣روزشمار روابط ایران و امریكا، مركز اسناد و تاریخ دیپلماسی، ص  (.ھر دو آن را نوشیدیم. كردمكار را 

سـال كـار    ١٧پـس از   ١٩۵٨كـیم در  . پس از كودتا پیوند كرمیـت روزولـت بـا ایـران قطـع نشـد، بلكـه ابعـادی دیگـر یافـت          

 ۵او بـه اسـتخدام كمپـانی گلـف یكـی از      . دازداطالعاتی از سیا كناره گرفت و ترجیح داد به كسـب و كـار خصوصـی بپـر    

كمپانی گلـف بـا   . شركت قدرتمند نفتی جھان، درآمد و به معاونت این كمپانی در امور روابط با دولت امریكا منصوب شد

بـا تثبیـت رژیـم شـاه در ایـران كرمیـت روزولـت        . درصد سھم از اعضای كنسرسیوم بود كه بر نفت ایران چنـگ انـداخت  ٧

از  ١٩۶۴او در . رضا پھلوی سود برد و فعالیتھای خود را در ایران متمركـز سـازد   اش با محمد از سوابق دوستیترجیح داد 

بدین . كمپانی گلف خارج شد و به تأسیس یك شركت داللی در واشنگتن دست زد كه رژیم شاه مشتری اصلی آن بود

دالل معتبـر معـامالت    ١٩٧٩تـا   ١٩۶۴او در سـالھای   .رضا پھلوی دریافت كرد سان كرمیت روزولت پاداش خود را از محمد

با كمپانی گرومن نیز نقش  F-5كرمیت روزولت در معامله یك میلیارد دالری خرید ھواپیماھای . اسلحه امریكا با ایران بود

ن ھـای خـود از او بـه عنـوا     گاه دین خود را به روزولـت فرامـوش نكـرد و پـس از سـقوط نیـز در مصـاحبه        شاه ھیچ. داشت

  !دوست من آقای روزولت یاد كرد

، ص ٢شمار سیاست خارجی ایران، مركـز اسـناد انقـالب اسـالمی، ج      گاه(. درگذشت ١٣٧٩خرداد  ٢٨كرمیت روزولت، 

٣٩٣.(  

   


