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Anotace 

Bakalářská práce „Anglo-íránská ropná krize. USA, Velká Británie a íránská ropa, 1950-

1953“ se zabývá nejen politickou, ale také vojenskou a ekonomickou činností Velké Británie 

a Spojených států amerických na území Íránu v době tzv. ropného sporu. Práce se snaží 

analyzovat dopad působení obou západních mocností na politický systém v Íránu, důkladně 

popisuje znárodnění ropného průmyslu íránskou vládou a pokusy o řešení tohoto problému 

všech tří zúčastněných států. V první části se práce zabývá reakcí Velké Británie na 

znárodnění jedné z jejich nejdůležitějších zámořských investic, procesem vyjednávání 

s íránskou vládou a rolí Spojených států při tomto vyjednávání. Právě změna postoje USA 

vůči Íránu je důležitým komponentem této práce. Další součástí bakalářské práce je analýza 

samotného státního převratu. Nejdříve se věnuji spolupráci tajných služeb obou západních 

mocností a analýze jejich přínosu, poté nástrojům použitým k destabilizaci Mosaddekovy 

vlády, jako je politická propaganda a ekonomické sankce. A nakonec samotnému plánování 

operace a jejímu průběhu.  

 

Annotation 

The Bachelor thesis "Anglo-iranian oil dispute, USA, Great Britain and Iranian oil, 1950-

1953" elaborates on political military and economic activities of Great Britain and the United 

States of America in Iran during the so-called oil dispute. The work seeks to analyze the 

impact of the two Western powers on the political system in Iran, thoroughly describes the 

nationalization of the oil industry by the Iranian government and attempts to resolve this 

problem. In the first part, the work deals with the reaction of Great Britain to the 

nationalization of one of their most important overseas investments, the process of 

negotiations with the Iranian government and the role of the United States in these 

negotiations. It is the change in the US attitude towards Iran that is an important component 

of this work. Another part of the bachelor's thesis is the analysis of the coup itself. It deals 

first with the co-operation of the secret services of the Britain and United states and analyzes 

their contributions and tools used to destabilize Mosaddek's government, such as political 

propaganda and economic sanctions. Finally, the planning of the operation itself and its 

course. 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce zpracovává vliv zahraniční politiky Spojených států a Velké Británie 

na Írán v období vlády íránského premiéra Muhammada Mosaddeka. Popisuje průběh 

bouřlivých událostí od jmenování Mosaddeka do čela vlády v březnu roku 1951 až po 

uskutečnění puče a jeho sesazení v srpnu roku 1953 a všechny aspekty činnosti těchto dvou 

zemí, ať už to byly přímé interakce mezi zástupci všech tří zúčastněných států, nebo utajená 

činnost tajných služeb CIA a MI6. 

Muhammad Mosaddek je často vnímán jako zástupce demokracie a odporu vůči cizí 

nadvládě v moderní historii Íránu. Když se Mosaddek stal v roce 1951 premiérem, téměř 

okamžitě prosadil znárodnění ropného průmyslu do té doby kontrolovaného Velkou Británií, 

a začal tak táhlý spor mezi oběma zeměmi, který postupně oslaboval jeho pozici. V roce 

1953 byl nakonec po několika letech ekonomického a diplomatického konfliktu svržen 

prostřednictvím puče zorganizovaného britskou a americkou tajnou službou. Tato událost, 

která vytvořila základ pro dvacet pět let trvající období diktatury, ekonomické devastace 

a rozsáhlých represálií nejen proti politické opozici, ale i běžným obyvatelům, zanechala 

v řadě Íránců pocit nevraživosti vůči Spojeným státům.  

Práce se dělí na dvě hlavní části. První část obsahuje popis nástupu Mosaddeka 

k moci a znárodnění ropné společnosti AIOC, analýzu sporu s Velkou Británií a postupnou 

změnu strategie Spojených států. Druhá potom pojednává o samotné Operaci Ajax1, 

konkrétně o spolupráci tajných služeb CIA a MI6, o jejich prostředcích využitých 

k destabilizaci íránské vlády, o plánování operace a konečně popisuje průběh operace.  

2. Rozbor literatury 
 

K tématu v podstatě neexistuje odborná česká literatura, a tudíž celá práce vychází z knih, 

článků a dokumentů v jazyce anglickém. V češtině o tématu Mosaddekovy vlády a jeho 

sesazení pojednává snad jen kniha Dějiny Íránu od nakladatelství Lidových novin, která ale 

v porovnání s anglickou literaturou neposkytuje dostatečné množství informací. Této části 

íránské historie se význačně věnuje ve svých dílech Mark J. Gasiorowski, politolog se 

zaměřením na Blízký východ, který sloužil jako poradce ministerstva zahraničí Spojených 

států amerických. Výraznými publikacemi jsou kniha Muhammad Mosaddek and the 1953 

 
1 Oficiální název operace, při které došlo k sesazení Mosaddeka 
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Coup in Iran (2004)2, která posloužila jako základ mojí práce, a článek The 1953 Coup 

D’etat in Iran.3  

Mezi další sekundární zdroje použité v této práci pak patří kniha Empire and 

Nationhood (1997)4 od specialistky na anglo-americké vztahy Mary Ann Heissové, která 

detailně popisuje vyjednávání mezi politickými elitami všech zúčastněných států. Tato kniha 

byla užitečná především pro popis prvotních fází ropného sporu, před zesílením iniciativy 

Spojených států. Naopak kniha The Coup: 1953, the CIA, and the roots of modern U.S. - 

Iranian relations5 od Ervanda Abrahamiana, poskytuje zásadní vhled do politiky USA vůči 

Íránu i do íránské vnitřní politiky. The life and times of the Shah6 a The Friends7 potom 

poskytují spíše doplňující údaje. První zmíněná kniha obsahuje velice detailní údaje o životě 

šáha, a tudíž i s ním spjatých osobností, jako byl Muhammad Mosaddek. Druhá zmíněná 

kniha od Nigela Westa rozebírá celkové působení britské tajné služby a sloužila pro interní 

použití v rámci CIA. Její naskenovaná podoba byla dostupná na webu CIA v sekci 

odtajněných dokumentů.  

Jelikož se literatura zabývající se problematikou ropného sporu a Mosaddekovy 

vlády nenacházela v pražských knihovnách, byl jsem v rámci shromažďování zdrojů 

odkázán na spolupráci s univerzitní knihovnou v Jinonicích, která na moji žádost některé 

z uvedených publikací zakoupila.  

Dalším velice důležitým materiálem pro zpracování tohoto tématu jsou odtajněné 

dokumenty CIA, které byly uvolněny k 60. výročí převratu v roce 2013, a výrazně usnadnily 

zpracování tématu. Zásadní vhled do průběhu puče poskytuje popis operace AJAX od jejího 

 
2 Mark Gasiorowski a Malcolm Byrne, Muhammad Mosaddek and the 1953 Coup in Iran (Syracuse: 

Syracuse University Press, 2004) 

3 Mark Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, International Journal of Middle East Studies 2, č. 3. 

(Cambridge University Press, 1987) https://www.jstor.org/stable/163655 

4 Mary Ann Heiss, Empire and nationhood: the United States, Great Britain, and Iranian oil, 1950-1954 

(New York: Columbia University Press, 1997)  

5 Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the CIA, and the roots of modern U.S. - Iranian relations, (New 

York: The New Press 2015) 

6 Gholam Afkhami, The life and times of the Shah (CA: University of California Press, 2009) 

7 Nigel West, The Friends, Britain’s Post-War Secret Intelligence Operations, (George Weidenfield & 

Nicolson Limited, 1988) 
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architekta Donalda Wilbera v odtajněném dokumentu Overthrow of Premiere Mossadeq8, 

který poskytuje detailní informace o plánování a provedení puče. Dále také dokument 

Probable Developments in Iran 19539, který popisuje strategii USA.  

Tyto materiály hrály a stále hrají zásadní roli ve zkoumání této problematiky. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o téma do značné míry zahrnující činnost tajných služeb, jsou 

historici, kteří se tímto tématem zabývají, na odtajněných materiálech závislí. Ačkoliv již 

velká část odtajněna byla, stále existují materiály na jejichž zpřístupnění se čeká.  

3. Metodologický základ práce 
 

Tato práce je případovou studií, zkoumající zasahování Spojených států a Velké Británie do 

íránské vnitřní politiky mezi lety 1950 až 1953. Tento konkrétní případ je důležitý nejen 

proto, že se jednalo o přímé porušení nezávislosti Íránu a práva íránského lidu zvolit vlastní 

politické zástupce, ale také proto, že puč, kterým tento časový úsek vyvrcholil, vytvořil 

precedent, který byl později využit pro jiné podobné převraty během studené války.10  

Práce je založená na kvalitativním interpretačním výzkumu primárních 

a sekundárních zdrojů, analyzuje vývoj vzájemných vztahů mezi všemi třemi zúčastněnými 

státy a také prostředky vynaložené Velkou Británií a Spojenými státy na postupné obracení 

veřejného mínění proti Mosaddekovi a jeho sesazení prostřednictvím puče.  

Klíčovými pojmy pro tuto práci jsou puč neboli státní převrat jako násilné ilegální 

převzetí moci. Ačkoliv není zcela jasné, zdali definovat puč s negativní konotací, a dle 

definice Miriam-Websterové lze jako puč označit náhlou a rozhodnou demonstraci síly 

v politice, je zřejmé, že se v tomto případě nemusíme negativní konotaci slova puč 

vyhýbat.11  

Dále AIOC jako zkratka pro Anglo-íránskou ropnou společnost a BEDAMN jako 

 
8 National Security Archive, „Overthrow of Premier Mossadeq of Iran“ odtajněný dokument (March 1954) 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB28/ 

9 CIA, „Probable Developments in Iran through 1953“ odtajněný dokument (12.09.2012) 

https://www.cia.gov/library/readingroom/home 

10 Janko Sćepanovič, „Looking Back at the 1953 Coup in Iran: Structural- and Unit-Level Views“ Chinese 

Political Science Review 345-358, č. 3, (2018) 

11 Leonid Bershidsky, „Does guiado s overthrow attemt in venezuela fit coup definition.“ Blomberg.com 1, 

(2019) 
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program americké propagandy, který vznikl v roce 1948 jako nástroj na konkurování 

sovětskému vlivu.12 V mé práci několikrát zmiňuji termín Majles, který označuje íránský 

parlament. Jako další pojem je třeba vysvětlil termín rudá hrozba (red threat anglicky). 

Tento pojem byl v rámci americké snahy o vytvoření narativu, který by démonizoval 

Mosaddekovu činnost a dění v Íránu, často používán politiky a v mediích.13  

Výzkumné otázky, na které se moje práce pokusí odpovědět, znějí:  

1, Jakou roli hrály Spojené státy a Velká Británie při řešení ropného sporu? 

2, Jaká byla motivace USA pro změnu postoje z neutrálního státu na stát, který se 

aktivně podílel na svrhnutí Mosaddeka? 

3, Jak se podílely tajné služby obou států, MI6 a CIA, na průběhu operace? 

4. Znárodnění a proces vyjednávání do začátku plánování puče 

 

4.1. Nástup Mosaddeka k moci a vznik Národní fronty 

 

Muhammad Mosaddek získal na popularitě jako politik s reputací patriota a liberála. Byl to 

člověk intelektuálního typu, který věřil v demokratické instituce, a proto jeho vztahy se 

Rézou Šáhem a jeho synem nemohly být nikdy dobré. Oproti starému šáhovi pocházel 

z aristokratické rodiny, byl vzdělaný, nekladl zdaleka takový důraz na armádu a věřil 

v parlament a svobodný tisk. Byl ale také velice popudlivý, nerad ustupoval, a proto bylo 

těžké s ním jednat. Za studiem cestoval do Evropy, avšak kvůli zdravotním komplikacím se 

musel z Paříže, kde studoval finančnictví, vrátit. Později se nicméně znovu rozhodl studovat 

v zahraničí a absolvoval bakalářské studium práv ve švýcarském Neuchâtelu. Doktorské 

studium sestávalo pouze z napsání disertační práce, kterou Mosaddek napsal na téma „Závěť 

v islámském náboženství“14. Poté, co studium dokončil, zastával ve své rodné zemi několik 

důležitých funkcí. Postupně byl v průběhu 10 let jmenován guvernérem provincie Fars, stal 

se ministrem financí, správcem Ázerbájdžánu a ministrem zahraničí. Po svrhnutí dynastie 

Kadžárovců hlasoval proti ustanovení Rézy šáhem, považoval ho za uzurpátora, na protest 

 
12 Mark Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, International Journal of Middle East Studies 2, č. 3. 

(Cambridge University Press, 1987) https://www.jstor.org/stable/163655 268. 

13 Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the CIA, and the roots of modern U.S. - Iranian relations, (New 

York: The New Press 2015) 174. 

14„Will and Testament in Islam“ 
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rezignoval na svůj mandát v parlamentu a odebral se do ústraní na rodinnou farmu. Po 

obsazení Íránu spojeneckými vojsky Velké Británie a Sovětského svazu roku 1941 byl Réza 

Šáh poslán do nuceného vyhnanství a jako nástupce byl určen jeho syn Muhammad Réza 

Pahláví.15 

Jedním z hlavních důvodů invaze ze strany Velké Británie byla právě ochrana 

majetku AIOC a zajištění dodávek ropy z jižní části Íránu. Sovětský svaz měl vlastní zájmy 

v severních provinciích Íránu a měl zájem na vytvoření bezpečné zásobovací linie napříč 

zemí. Jako oficiální důvod invaze bylo uvedeno odmítnutí vyhoštění německých obyvatel 

ze země. Roli hrála také neochota obou tradičních oponentů přenechat vliv nad Íránem druhé 

straně. Sovětský svaz také krátce po zahájení okupace oddělil kompletně severní provincie 

od zbytku země, a vytvořil tak něco, co lze nazývat jako „prototyp“ železné opony.16 

Na naléhání svých přátel se Mosaddek poté vrátil do politiky a kandidoval do 14. 

Majlesu17. V roce 1947 Mosaddek opustil parlament, aby mohl otevřeně kandidovat na post 

premiéra. Toho nedosáhl o jediný hlas, a do roku 1949 tak zůstal mimo instituci. Další 

volební období znovu do Majlesu kandidoval i přes jeho kritiku vlády kvůli manipulaci 

voleb. Mosaddek se rozhodl sepsat petici, kterou odeslal šáhovi, ten ale odmítl jednat, jelikož 

věřil, že nemá potřebné pravomoci. Kolem Mosaddeka se nicméně začala formovat Národní 

fronta, díky které společnými silami dosáhli anulování voleb. Při nových volbách se Národní 

fronta jako politické uskupení dostala do parlamentu s cílem vytvořit demokratickou vládu 

v Íránu.18 

Národní fronta byla široká koalice sdružující hnutí založených na podpoře hlavně 

městské střední a nižší třídy. Jejími hlavními komponenty byla progresivní vlastenecká 

Íránská strana19, složená převážně z levicových protisovětských intelektuálů, Strana 

 
15 Gholam Afkhami, The life and times of the Shah (CA: University of California Press, 2009) 112. 

16 Nikolay A. Khozanov, „The Pretexts and Reasons for the Allied Invasion of Iran in 1941“ (2020) 

https://www.tandfonline.com/r  

17 Perské označení pro parlament.  

18 Mark Gasiorowski a Malcolm Byrne, Muhammad Mosaddek and the 1953 Coup in Iran (Syracuse: 

Syracuse University Press, 2004) 4.; Mary Ann Heiss, Empire and nationhood: the United States, Great 

Britain, and Iranian oil, 1950-1954 (New York: Columbia University Press, 1997) 17-18.; Afkhami, The life 

and times of the Shah, 112. 

19 Překlad Iran Party 
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pracujících20, složená převážně z dělníků, vedená Mozafarem Bakajem a Khalelem Malekim 

a Modžahifin-i-Islam, vedená Ajatoláhem Abulem Kasímem Kašáním, složená z dělníků 

a církevních hodnostářů. Mimo vyjmenované subjekty Národní fronta apelovala na širokou 

veřejnost, a přitahovala tak jednotlivce nepřidružené k žádnému ze jmenovaných uskupení. 

Hlavní opozicí Národní fronty pak byla komunistická strana Tudeh, která byla věrná Moskvě 

a měla zájem na prohlubování sovětského vlivu v Íránu, a Fedayin-i-Islam, extremistická 

náboženská strana.21 Národní fronta se zásadně lišila od politických stran v západním slova 

smyslu. Mimo fakt, že se jednalo o sdružení několika hnutí, neměla propracovanou základnu 

ani žádnou stranickou disciplínu, která obvykle takovéto útvary spojovala. Národní fronta 

byla spíše uskupení zaštiťující lid a ten také tvořil hlavní zdroj její moci, jak je možné vidět 

na pozdějších událostech popisovaných v této práci. Byly to právě davy obyvatel Teheránu, 

které určovaly vývoj situace.22  

Již ke konci 40. let identifikoval Mosaddek svoje hlavní cíle. K nim patřilo přesunutí 

politické moci ze šáhova dvora směrem k parlamentu a upravení vztahu ohledně ropných 

koncesí tak, aby situace byla výhodnější pro Írán. Na konci desetiletí se tyto dva problémy 

staly prominentním tématem íránské politiky. Tyto dvě problematiky byly navíc propojeny. 

Právě díky kontrole ropného průmyslu získali totiž Britové v Íránu nesmírnou moc a tuto 

moc zaměřovali na podporu šáha jako svého lokaje. Když se v roce 1949 šáh chystal schválit 

novou dohodu o ropě, jejíž podmínky měly ještě více nahrávat britské AIOC23, zvedla se 

vlna opozice. Vypukly masové demonstrace a zformovala se Národní fronta, kde Mosaddek 

„vyplynul“ jako de facto lídr.24  

V roce 1950 se Národní frontě podařilo dostat osm svých zastupitelů do Majlesu. 

Mezi nimi byl i samotný Mosaddek. Ihned po tomto dílčím úspěchu pokračovali zastupitelé 

Národní fronty v politickém nátlaku na zredukování šáhových pravomocí, po červnu 1950 

také v tlaku na znárodnění ropného průmyslu a v kritice Mohameda Sa’eda a jeho vlády, 

která byla podle Národní fronty kontrolovaná Brity.25 Ropný spor nakonec zastínil všechna 

ostatní témata v íránském parlamentu. Šáh poslední měsíce roku 1949 strávil usilováním 

 
20 Překlad Toilers Party 

21 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 262. 

22 Mary Ann Heiss, Empire and nationhood…, 17. 

23 Zkratka Anglo-Iranian Oil Company 

24 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 262. 

25 Heiss, Empire and nationhood…, 17. 
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o americkou ekonomickou pomoc pro realizaci tzv. „Sedmiletého plánu“ na modernizaci 

Íránu a podstatné zvýšení kapacity íránských ozbrojených sil. Uskutečnění tohoto plánu 

mělo posunout íránský stát do 20. století a podpora armády měla zabránit případné sovětské 

agresi. Jelikož američtí úředníci viděli věci jinak a plán na pomoc neschválili, stala se vláda, 

pokud chtěla plán na modernizaci uskutečnit, více a více závislá na výdělcích z ropného 

průmyslu.26  

Poté, co Venezuela v roce 1942 upravila svoje podmínky tak, aby získala 50 procent 

profitu z těžby surové ropy, nemohl Írán přijmout méně. Už nemohlo být nadále tolerováno, 

aby cizí firma operovala na íránském území a vlastnila více než poloviční podíl. Mimo 

neochotu lidí akceptovat takové podmínky by taková dohoda dala záminku Sovětskému 

svazu klást si stejné požadavky na severu země. Byla vytvořena speciální komise, která měla 

prověřit připravovanou dohodu. V březnu 1951 Mosaddek v čele komise předložil návrh 

zákona o znárodnění.27 Zákon brzy získal potřebnou podporu a Mosaddek byl následně 

jmenován premiérem íránského parlamentu. V květnu stejného roku, když Mosaddek 

nastoupil do své pozice, téměř okamžitě uvedl zákon o znárodnění v platnost.28 

4.2. Vznik ropného sporu a jednání s Velkou Británií 

 
Již v roce 1950 byla situace ohledně ropného sporu naprosto jasná a linie sporu určená. 

Cílem íránských nacionalistů bylo získat absolutní kontrolu nad přírodními zdroji v zemi. 

Pro Británii bylo zase prioritou ochránit své koncese v ropné společnosti, a tím i celý svůj 

systém zámořských investic. Tyto úvahy, i pokud opomeneme význam ropy pro prestiž 

a ekonomickou prosperitu, vedly k nekompromisní reakci Británie na íránský pokus 

vyjednat větší kontrolu nad vlastními zdroji.29  

Zvyšující se podpora veřejnosti znárodnění ropné společnosti postupně donutila 

íránskou vládu v čele s premiérem Sa‘edem zvýšit podíl požadovaného zisku. Věřili totiž, 

že přijmout cokoliv méně by vedlo k politické porážce a nástupu nacionalistů k moci. Britští 

diplomaté se tak rozhodli přijmout strategii „ber, nebo nech být“. Ministerstvo zahraničí 

 
26 Heiss, Empire and nationhood…, 16. 

27 Afkhami, The life and times of the Shah, 119-120. 

28 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 262.; Gasiorowski a Byrne, Muhammad Mosaddek and the 

1953 Coup in Iran, 14. 

29 Heiss, Empire and nationhood…, 15. 
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věřilo, že pokračující jednání by vedlo pouze k nikdy nekončící spirále dalších požadavků.30 

Proti tomu protestovaly Spojené státy, které v nedostatečné flexibilitě britské 

politiky viděly riziko vzestupu nacionalistů stejně, a apelovaly tak na Británii, aby uvolnila 

své požadavky a ustoupila legitimním požadavkům íránské vlády. Americký diplomat 

George McGhee při rozhovoru se zástupci AIOC použil jako argument americkou dohodu 

s Venezuelou, která dostala výhodnější podmínky než Írán, a obával se, že britské odhodlání 

neustoupit ani o kousek je stejně nebezpečné jako íránská snaha uzurpovat si více, než je 

vhodné. Američtí diplomaté se ale nezapojovali do vyjednávání přímo, ačkoliv o to íránská 

vláda žádala.31  

Vyvrcholení ropného sporu přišlo v první polovině roku 1951. Po čtyřech měsících 

snahy získat vládní podporu pro zákon o znárodnění dosáhla Národní fronta jednoho 

z hlavních cílů, když se Mohammed Mosaddek v dubnu stal premiérem. Britský velvyslanec 

Sir Francis Sheperd sice sdělil šáhovi, že britská vláda nemá důvěru v nového premiéra, 

ovšem mladý šáh měl vzhledem k podpoře Mosaddeka v Majlesu pocit, že nemá jinou 

možnost než ho do funkce jmenovat. Nově zformovaná vláda doufala, že s pomocí zisků 

z ropy bude konečně možné zafinancovat plán na modernizaci země, a vymanit tak Írán 

z ekonomických útrap, avšak tyto plány narazily na rozhodný odpor Velké Británie.32 

Rozhodnutí znárodnit ropnou společnost AIOC vyvolalo téměř okamžitý konflikt s britskou 

vládou. Společnost totiž byla pro Velkou Británii dokonce jednou z největších zámořských 

investic, a nepřipadalo tak v úvahu jakékoliv omezení jejího výnosu, natož úplné 

znárodnění.33  

V následujících měsících tedy Britové vytvořili novou tříhlavou strategii, která měla 

buď vyjednat dohodu s Mosaddekem, nebo ho odstranit z jeho pozice.34 První komponent 

této strategie se skládal z legálních manévrů. Do Teheránu byl poslán vyjednávací tým, aby 

sice vyjádřil souhlas s principem znárodnění, ale zároveň navrhl novou dohodu, která by 

profit rozdělila mezi obě strany stejným dílem, to znamená takzvaně „půl na půl“. 

 
30 Heiss, Empire and nationhood…, 19. 

31 Ibid, 20. 

32 Ibid, 46. 

33 Nigel West, The Friends, Britain’s Post-War Secret Intelligence Operations, (George Weidenfield & 

Nicolson Limited, 1988) 

34 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 263. 
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Labouristická strana mohla jen těžko odporovat principu znárodnění po tom, co sama tento 

princip aplikovala v Británii, nicméně vzdát se tak důležitého aktiva jednoduše nepřipadalo 

v úvahu.35 Poté, co Mosaddek dvakrát tuto nabídku zavrhl, odmítla britská diplomacie 

nadále jednat s jeho osobou přímo a obrátila se na Mezinárodní soudní dvůr a Spojené 

národy a spoléhala na zprostředkování ze strany Spojených států.36  

Druhá část obsahovala strategii na podkopání Mosaddekovy pozice premiéra pomocí 

ekonomických sankcí a vojenských manévrů v regionu. Britská vláda začala se 

zpomalováním těžby37 ropy a přerušila nakládání ropných tankerů, umístila výsadkářskou 

brigádu na Kypr a poslala křižník Mauritius do Perského zálivu. Do konce července 1951 se 

tyto kroky postupně proměnily v kompletní obchodní blokádu íránských ropných produktů, 

ke které se postupně připojily i další významné ropné společnosti.38 Velká Británie vyhlásila, 

že podnikne potřebné právní kroky proti každému, kdo by chtěl íránskou ropu koupit.39 

Embargo se ale nevztahovalo pouze na prodej ropy. Velká Británie požádala svoje spojence, 

aby odradili své občany od hledání zaměstnání v nově zformované NIOC (National Iranian 

Oil Company), a zároveň zakázala import železa, oceli, cukru, zboží ke zpracování ropy 

a čehokoliv, co by mohlo být později přeprodáno za dolary. Tato opatření způsobila, že bylo 

propuštěno dvacet tisíc pracovníků v ropném průmyslu, které byl Mosaddek nucen platit na 

státní náklady. Byla také zrušena privilegia při převodu liber a vstoupily v platnost další 

ekonomické sankce. K Mauriciu se později přidaly ještě další dva křižníky, které cvičily 

palbu nedaleko Abadánu.40  

Třetí část strategie byla možnost sesadit Mosaddeka z jeho pozice. Toho mělo být 

docíleno pomocí utajené politické činnosti, provedené probritskými politiky, významnými 

podnikateli, vojenskými činiteli a církevními představiteli. Ústřední postavy v tomto procesu 

byli bratři Rašídianové, anglofilové, kteří sloužili jako britští tajní agenti už od 40. let a kteří 

měli často na starost zprostředkování kontaktu. Jedním z hlavních představitelů této skupiny 

probritských osobností byl Sajíd Tabatabaj, bývalý premiér, kterého se Britové snažili 

dosadit znovu na pozici ještě před tím, než byl nominován Mosaddek, a pokračovali v této 

 
35  West, The Friends…, 88. 

36 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 263. 

37 Heiss, Empire and nationhood, 78. 

38 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 263. 

39 Heiss, Empire and nationhood…, 78. 

40 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 263. 
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snaze i poté.41  

Z odstranění Mosaddeka se stal pro Brity úkol číslo jedna poté, co zkolaboval druhý 

pokus o vyjednání dohody vedený Richardem Stokesem, podtajemníkem ministra zahraničí. 

V létě 1951 se pak tlak na šáha výrazně zvýšil. Šáh byl sice nakloněn britskému řešení, ale 

stále trpěl nerozhodností i navzdory britskému tlaku. Věci se posunuly o krok dále až v září, 

když britský velvyslanec v Teheránu, Sir Francis Shepherd, podal zprávu, že šáh podporuje 

změnu vlády a opozice je připravená sesadit Mosaddeka. Ministerstvo zahraničí následně 

oznámilo, že jednání zastavilo a že již nevidí naději na uzavření dohody. Cílem tohoto 

výroku bylo povzbudit opozici vedenou Tabatajem. Tento politický tlak byl zároveň 

doprovázen novou vlnou ekonomických sankcí a vojenských aktivit.42  

Lídři britské konzervativní opozice Anthony Eden a Winston Churchill navrhli 

společně ministerstvu zahraničí koordinovaný postup při pokusu o sesazení Mosaddeka se 

Spojenými státy.43 Spojené státy ale proti těmto akcím velice energicky protestovaly, byly 

totiž přesvědčeny, že Mosaddek zoufale potřebuje dosáhnout dohody, a doporučovaly proto 

Britům obnovit jednání. Na to reagovala Velká Británie nejprve zvýšením politického 

a ekonomického tlaku a zahájením příprav na ovládnutí Abadánu, nakonec ale kvůli 

neústupnému naléhání USA musela upustit od svých ambicí svrhnout Mosaddeka pomocí 

vojenské síly.44 Poté, co bylo vyjednávání přesunuto ke Spojeným národům, kde se 

Mosaddekovi dostalo vřelého přijetí z americké strany a silného mezinárodního uznání, 

museli Britové přistoupit na mírové řešení sporu.45 

Mosaddek byl otevřený k uzavření dohody prostřednictvím přímého jednání až do 

puče roku 1953. Britská konzervativní vláda, která byla zvolena v říjnu 1951, měla 

protichůdný názor. Ve skutečnosti preferovala spíše hledání nového kandidáta, který by měl 

Mosaddeka nahradit než nalezení společného řešení. Mezitím, co probíhalo vyjednávání, 

Britové našli nového kandidáta, kterým byl Ahmad Khavám, poté co bylo rozhodnuto, že 

 
41 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 263. 

42 Ibid, 264. 

43 Moyara Ruehsen, „Operation ‘Ajax’ revisited: Iran, 1953“ Middle Eastern Studies 29, č. 3 (Taylor and 

Francis Ltd., 1993) https://www.jstor.org/stable/4283579 474. 

44 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 264. 

45 Ibid.  
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Tabatabaj je příliš nepopulární pro tento úkol.46 Ministerstvo zahraničí ale stále věřilo, že 

lze dosáhnout svého cíle i mírovými prostředky. Velká Británie požadovala buď, aby Írán 

nabídl podíl na koncesích, nebo aby kompenzoval výdělky operací Velké Británie do roku 

1990. 47  

Největší příležitost odstranit Mosaddeka, vyjma pozdějšího převratu, se naskytla 

v červenci roku 1952, když íránský premiér rezignoval po konfliktu se šáhem ohledně toho, 

kdo má ústavní právo jmenovat ministra obrany. Příležitosti šáh využil a jmenoval na pozici 

premiéra právě Ahmada Khaváma. Tento akt však vyvolal lidové povstání zorganizované 

Národní frontou a vedené ajatolláhem Kašáním. Na základě tohoto povstání byl Mosaddek 

triumfálně navrácen do své funkce. V ten stejný moment mezinárodní soud uzavřel případ 

s tím, že pouze íránské soudy mají potřebnou jurisdikci na to rozhodovat v případě ropného 

sporu o osudu společnosti.48 

Tyto události měly dvojí efekt, jak na íránskou vnitřní politiku, kdy se začala štěpit 

Národní fronta, tak i na zahraniční politiku Britů. Utajené akce Britů začaly nést své ovoce 

již v březnu 1952, kdy proběhl spor mezi Kašáním a Mosaddekem, který obvinil ajatolláha 

z manipulace voleb. Červencové povstání ještě dokázalo Národní frontu stmelit, avšak jen 

několik týdnů nato se strana znovu začala štěpit.49 Vedoucí diplomatické mise v Teheránu 

prohlásil, že 21. červenec je milník v íránské historii a vztah nastavený mezi parlamentem 

a šáhem už není více určující, nýbrž nyní je určující názor davu. Také podotkl, že soudy byly 

fatálně oslabeny a nyní už nic nemusí zabránit nástupu komunismu.50 

Role Británie částečně končí s koncem roku 1952, když Mosaddek odmítl společný 

britsko-americký návrh, který uznával právo Íránu na vlastnictví ropných zdrojů, dával Íránu 

kontrolu nad činností a nad marketingem společnosti. Mělo být zřízeno konsorcium, jehož 

úkolem bylo pomoct společnosti pod íránským vedením postupně vstoupit na mezinárodní 

trh. Mosaddek nicméně nemohl přistoupit na podmínky arbitráže bez znalosti podmínek 

kompenzace, která měla totiž obsahovat ušlé zisky AIOC až do roku 1990, a stěžoval si na 

panovačný přístup Velké Británie, který podle něj hraničil s urážkou íránského národa. Další 

 
46 Gasiorowski a Byrne, Muhammad Mosaddek and the 1953 Coup in Iran, 8.  

47 Ibid, 9. 

48 Gasiorowski a Byrne, Muhammad Mosaddek and the 1953 Coup in Iran, 9. 

49 Afkhami, The life and times of the Shah, 148. 

50 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 265. 
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den oznámil Georgi Middletonovi, že Írán nepřistoupí na jinou kompenzaci, než je pouze 

současná hodnota společnosti. Ke konci roku 1952 potom nepřátelství vůči Britům dosáhlo 

svého vrcholu a Mosaddek 22. října přerušil všechny diplomatické styky.51 

 

4.3. Vstup USA do konfliktu: z neutrálního státu k organizaci puče 

 
V porovnání se zeměmi, jako je Čína, Itálie nebo Německo, nehrál Írán pro Spojené státy na 

konci 40. let žádnou roli. Komunistická strana Tudeh byla znatelně oslabena poté, co byla 

nucena fungovat z úkrytu po pokusu o atentát na šáha a Írán byl relativně stabilní. Spojené 

státy také neměly žádné zásadní ekonomické zájmy na jeho území. Americké ropné 

společnosti neměly potřebu rozšiřovat své působení v Íránu. Ropy byl v tuto dobu přebytek 

a těžba v Kuvajtu a Saudské Arábii pokrývala americké potřeby. Obnovení těžby v Íránu by 

znamenalo nutnost omezení těžby v ostatních zemích, což by způsobilo jen napětí mezi USA 

a tamními představiteli. Navíc pokud by nacionální cítění v Íránu zůstalo stejně vysoké, 

těžba v zemi by byla moc riskantní, a tak na začátku padesátých let ropné společnosti 

neprojevily žádný zájem o pronikání do Íránu.52 Kvůli dlouhé hranici se Sovětským svazem 

byl Írán územím vhodným ke špionážním aktivitám, nicméně tyto aktivity zde byly znatelně 

slabší než na jiných místech a nijak Írán samotný neovlivňovaly. Navíc v anglo-americké 

válečné strategii to měla být spíše Británie, která měla za úkol zasáhnout v případě sovětské 

invaze na toto území. 53 

Na začátku padesátých let se však situace rapidně změnila. Tudeh začínal postupně 

znovu nabírat na síle, v zemi rostly nepokoje kvůli sporu o ropné koncese a přišla 

i ekonomická recese v důsledku obchodní války s Británií. Írán nyní začínal být označován 

jako nestabilní. V kontextu studené války se také Írán začal jevit jako extrémně důležitý 

strategický bod a jeho udržení v západní sféře vlivu hrálo zásadní roli pro obranu Blízkého 

východu před pronikáním komunismu. Eskalace ropného sporu by dokonce mohla vést ke 

konfliktu se Sovětským svazem. Smlouva o přátelství z roku 1921 totiž dávala možnost 

Sovětskému svazu zasáhnout, pokud by Írán byl napaden cizí mocností. Tyto obavy se zdály 

 
51 Afkhami, The life and times of the Shah, 145. 

52 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 275. 

53 Ibid. 
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být obzvláště reálné, jestliže Velká Británie zvažovala vojenskou invazi do Abadánu.54 

To vše vedlo k vzrůstajícímu znepokojení mezi americkými politiky a USA začaly 

podnikat kroky pro zklidnění situace. Byla schválena dohoda o finanční pomoci armádě 

v hodnotě 23 milionů dolarů ročně, byl ustanoven tzv. Point Four program a prostřednictvím 

banky EXIM byla Íránu poskytnuta 25milionová půjčka. Ministerstvo zahraničí posílilo také 

personál ambasády a velitelství CIA v Teheránu.55 

Poté, co byl schválen zákon o znárodnění, sledovala Trumanova administrativa dva 

hlavní cíle. Zaprvé zachovat Írán v západní sféře vlivu za jakoukoliv cenu a zadruhé zajistit 

stabilitu na trhu s ropou.56 Ani jeden z těchto cílů nezahrnoval oslabení pozice Mosaddeka 

nebo snad jeho sesazení. Američtí politici naopak vyzdvihovali právo Íránu na samostatnost. 

Trumanova administrativa sice schválila tajný program CIA na území Íránu, tyto operace 

měly ovšem za úkol oslabit sovětský vliv, ne sesadit Mosaddeka. Američané však věděli 

o utajené činnosti Britů a příležitostně o nich s Brity diskutovali.57  

Od začátku ropného sporu bylo cílem pro Spojené státy fungující kompromis. 

Američtí diplomaté se domnívali, že agresivní diplomatická politika pouze zvýší mezi 

íránskými obyvateli nevraživost vůči západu a sympatie vůči Sovětskému svazu. Fungující 

kompromis by tedy mohl antibritské smýšlení zastavit a zároveň uchránit Írán od 

ekonomických problémů a celkové destabilizace.58 USA tedy zahájily i diplomatickou misi. 

Američtí úředníci volali po opětovném zahájení jednání a zaručili se za nevměšování se do 

vnitřních záležitostí Íránu. Britům bylo doporučeno uznat princip znárodnění, přijmout 

podmínky rozdělení profitu půl na půl a zdržet se použití násilí.59 Mosaddek v říjnu 1952 

cestoval do Washingtonu kvůli jednání se Spojenými národy a byl velice vřele přivítán 

prezidentem Trumanem a dalšími úředníky. Od této chvíle se přístup Spojených států změnil 

a ještě více naklonil ve prospěch Íránu. Nyní již USA plně uznávaly íránskou potřebu ukončit 

 

54 Steven Marsh, Continuity and Change: „Reinterpreting the Policies of the Truman and Eisenhower 

Administrations toward Iran, 1950-1954“ Journal of Cold War Studies 7, č. 3 (2005) 82-85. 
55 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 267. 

56 Marsh, „Continuity and Change…“, 87. 

57 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 267. 

58 Heiss, Empire and nationhood…, 45-46. 

59 Ibid. 
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britskou kontrolu nad jeho ropnými zdroji. 60 

Spojené státy začaly připravovat novou dohodu, v rámci které požadovaly vytvoření 

konsorcia pro ropný trh NIOC, které mělo být složeno z firmy Royal Dutch/Shell a dalších 

důležitých ropných společností. Tento návrh nicméně dvakrát neprošel, což byl důsledek 

vnitřní politiky USA, a následně byl ke konci roku 1952 balíček odmítnut i samotným 

Mosaddekem. V roce 1954 byl tento plán přijat jeho nástupcem.61 

Jak britsko-íránské napětí eskalovalo a dohoda se stále nedařila, začala se americká 

politika dramaticky měnit. U amerických úředníků se dostavila deziluze ohledně premiéra 

a namísto benevolentní neutrality začaly Spojené státy otevřeně podporovat britské zájmy. 

Američtí politici začali zastávat názor, že takovéto chování by mohlo nastolit důležitý 

precedent, který by mohl způsobit další znárodnění v jiných částech světa. I přesto Spojené 

státy ještě na konci roku 1951 nebyly přesvědčeny o nutnosti odstranit Mosaddeka. Toto 

rozhodnutí přišlo až poté, co se krize táhla ještě další rok. V tuto chvíli USA pouze zahájily 

plnou spolupráci, a tím z ropného sporu udělaly trilaterální konflikt, ve kterém Spojené státy 

spolu s Velkou Británií stály proti Íránu.  62   

 Ve spojení s těmito diplomatickými aktivitami byly zahájeny různé utajené operace 

na území Íránu s cílem pozorovat a manipulovat politický proces. Od 40. let podnikala CIA 

v Íránu pět typů tajných aktivit. Za prvé to bylo budování tzv. stay-behind sítě mezi různými 

kmeny v Íránu za účelem zorganizovaní guerillové války v případě sovětské invaze. Za 

druhé byly zřízeny únikové trasy, které by bylo možné využít v případě války. Za třetí 

probíhala špionáž sovětských aktivit s využitím arménské a ázerské menšiny, které obývaly 

obě strany hranice. Za čtvrté probíhaly kontrašpionážní operace a za páté byla spuštěna 

operace BEDAMN, která měla za cíl omezit vliv Tudehu a Sovětského svazu v Íránu.63  

BEDAMN byla založená na propagandě a politickém programu, měla rozpočet jeden 

milion dolarů na rok a byla řízena dvěma Íránci s přezdívkami Nerren a Cilley. V rámci této 

operace byly zveřejnovány články a ilustrace v íránských novinách a knihách, tisknuty 

a roznášeny letáky. To vše s obsahem vymezujícím se vůči Tudehu a Sovětskému svazu. 

Byly také podnikány útoky na sovětské spojence a tzv. Black Operations, útoky na stranu 

 
60 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 267-268. 

61 Afkhami, The life and times of the Shah, 145. 

62 Heiss, Empire and nationhood…, 78. 

63 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 267. 
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Tudeh. Ty byly povětšinou prováděny příslušníky radikálně pravicových stran jako Somka 

nebo Paníránská strana, kteří s Tudehem soupeřili v teheránských ulicích pravidelně. 

V rámci těchto operací byli často najímáni provokatéři, kteří se měli infiltrovat do 

demonstrací organizovaných Tudehem a páchat pobuřující akty tak, aby mezi řadovými 

občany vyvolali odpor. Byli také placeni představitelé církve, kteří měli za úkol prohlásit 

stranu za antiislamistickou. BEDAMN cílila také na prominentní postavy Národní fronty, 

které tvořily její jádro. Byla vyvinuta snaha oddělit Kašáního a jeho příznivce od Národní 

fronty, především pomocí propagandy, když líčila Mosaddeka jako zkorumpovaného, 

zkaženého vládce. V listopadu roku 1952 už proti Mosaddekovi stálo několik významných 

politiků. Kromě Kašáního to byl ještě Hosejn Maki a Mozafar Bakaj, oba významní členové 

Národní fronty. 64 

Je důležité si uvědomit, na čí rozkaz byla vytvořena a uvedena v platnost tato 

strategie. Jak již bylo dříve řečeno, oficiální politika Trumanovy administrativy 

představovala podporu Mosaddeka. Tehdejší ministr zahraničí Dean Acheson tento směr 

respektoval a dodržoval. Nabízí se tedy teorie, že snaha podkopat vliv Mosaddeka pochází 

přímo zevnitř CIA, ale protože většina osob zodpovědná za utajené operace je buď po smrti, 

nebo neschopna si vybavit, kdo stál za nařízeními, nelze zjistit, kde v řetězci velení 

BEDAMN vznikla.65 

V listopadu roku 1952 bylo již jasné, že britský vliv v Íránu definitivně upadl. Tato 

skutečnost byla deklarována odchodem úředníků z britského velvyslanectví v Teheránu. Síť 

bratří Rašídianů sice zůstala aktivní, nicméně bylo jasné, že pozice Britů v Íránu byla již 

velice slabá. Po triumfálním návratu Mosaddeka k moci v létě stejného roku obdržel 

rozšířené pravomoci, Tudeh se stal důležitým spojencem vlády a nedlouho poté se začala 

velice rychlým tempem hroutit Národní fronta. Američtí úředníci začali být hluboce 

zneklidnění nepokojem, jenž zmítal Íránem po těchto událostech 66 

 Christopher Woodhouse, vedoucí stanice MI6 v Teheránu, byl vyslán do 

Washingtonu s plánem získat podporu USA na puč. Britským plánem bylo zorganizovat 

nepokoje s pomocí Rašídianů a vybraných vůdců kmene Bakthiari, ať už s nebo bez šáhova 

svolení. Woodhouse předložil svůj plán nejprve vedení CIA. Frank Wisner, vedoucí 

 
64 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 268. 

65 Ibid, 269. 

66 Gasiorowski a Byrne, Muhammad Mosaddek and the 1953 Coup in Iran, 230. 
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utajených operací, Allen Dulles, Wisnerův zástupce, a Kermit Roosewelt, Wisnerův vedoucí 

blízkovýchodního oddělení, toto řešení situace schvalovali. Avšak specialisté na Írán uvnitř 

instituce a vedoucí operací přímo v Teheránu byli proti. Stejně jako vedoucí stanice CIA 

v Teheránu. Když Woodhouse přesunul diskuzi na půdu ministerstva zahraničí, bylo mu 

řečeno, že Truman by byl proti této iniciativě. Ovšem Dwight Eisenhower, který byl právě 

zvolen, by byl pravděpodobně tomuto řešení nakloněn. 67 

V 50. letech 20. století byla studená válka na svém vrcholu a Sovětský svaz byl 

vnímán jako rozpínavá velmoc s cílem světové nadvlády. Eisenhower ve své kampani v roce 

1952 udělal ze sovětské hrozby hlavní téma, a je tudíž přirozené, že ihned po nástupu k moci 

začal v tomto duchu konat. Ministerstvo zahraničí bylo „vyčištěno“ od údajných komunistů 

a začala inciativa pro upevnění amerického vlivu v Latinské Americe, východní Asii a na 

Blízkém východě. Vzhledem k tomu, že se Eisenhower pouze dva týdny po své inauguraci 

rozhodl Mosaddeka odstranit, je možné, v kontextu jeho dalšího vládnutí, brát uspořádání 

puče jako pouhý první krok v zatlačování komunismu všude po světě.68 

 
 

 

5. Operace AJAX 

 

5.1. Plán operace 

 

Když Mosaddek zavřel britskou ambasádu v Teheránu, nebylo možné provádět jakékoliv 

akce, což znamenalo, že MI6 zůstala prakticky naprosto odkázána na pomoc CIA. Jelikož 

ale, jak bylo již vysvětleno výše, Spojené státy zastávaly neutrální politiku kvůli sympatiím 

k Mosaddekovi a rizikům spojeným s rozšiřováním komunismu, musela Británie za každou 

cenu přesvědčit Spojené státy o nutnosti vojenského puče. 

Když se situace stala pro Británii neúnosnou, ministr zahraničí Anthony Eden 

schválil vyslání Christophera Woodhouse, vedoucího stanice MI6 v Teheránu, a Normana 

Darbyshira, nově jmenovaného poradce, s návrhem na společnou kooperaci při sesazení 

Mosaddeka. Tuto delegaci přivítala již nová Eisenhowerova administrativa, nový ředitel 

 
67 Marsh, „Continuity and Change…“, 122.; National Security Archive, „Overthrow of Premier Mossadeq of 

Iran“ odtajněný dokument (March 1954) https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB28/, 21. 

68 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 275-276.; Ruehsen, „Operation ‘Ajax’ revisited: Iran, 

1953“, 469-475. 
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CIA Allen Dulles a jeho šéf velitelství v Bejrútu Kermit Roosevelt. Společně položili základ 

pro operaci BOOT, později přejmenované na operaci AJAX. Na druhém setkání v únoru 

1953 bylo rozhodnuto, že Mosaddek bude odstraněn přímo vojenským pučem provedeným 

jednotkami loajálními Záhedímu a šáhovi. Jediné, kde se vyjednávání „zadrhlo“, byl výběr 

nástupce Mosaddeka. Američané chtěli generála Záhedího, který byl poslán po druhé 

světové válce do Palestiny kvůli jeho sympatizování s nacisty. Britové byli volbou 

zaskočeni, nicméně akceptovali ji, jelikož Záhedí se nezdál být protibritský i přes jeho 

negativní zkušenost.69 Brzy bylo jasné, že Britové byli velice spokojeni s tím, že se podařilo 

přesvědčit CIA ke spolupráci, a neplánovali udělat nic, co by mohlo ohrozit vzájemnou 

spolupráci.70 

Jakmile bylo zcela zřetelné, že není v zájmu Spojených států, aby Mosaddekova 

vláda zůstala v úřadu, ministerstvo zahraniční předalo zprávu CIA a ta začala pracovat na 

vytvoření plánu. Na konci dubna byl Donald Wilber, konzultant CIA pro Blízký východ, 

vybrán, aby odcestoval do Nikósie. Cílem této cesty bylo vytvoření plánu akce ve spolupráci 

s britskou tajnou službou.71 

Wilber začal tím, že sestavil list šesti důvodů, proč je nutné sesadit Mosaddeka. Za 

prvé to bylo odmítání přijmutí dohody o takzvaném „férovém odškodnění“. Za druhé 

finanční vládnutí ve schodku. Za třetí jeho údajný záměr nabýt co největší osobní moc a jeho 

destruktivní sklony. Za čtvrté nerespektování ústavy. Za páté jeho podlamování moci šáha 

a ozbrojených sil a za šesté kolaborace s komunistickou stranou Tudeh. Wilber sice 

nevykresluje Tudeh jako okamžitou hrozbu, nicméně zanechává dojem, že pokud by 

takováto politika měla pokračovat, mohla by se tato strana v budoucnosti hrozbou stát. Dle 

jeho zprávy měl tedy puč z Íránu udělat zemi ekonomicky zdravou, finančně solventní a její 

nový představitel by měl silně perzekuovat komunistickou stranu.72 

Dříve než byla na jednáních vytvořena finální verze plánu, sepsal Wilber a Darbyshir 

několik základních předpokladů pro úspěšný puč: Záhedí jako jediný z kandidátů měl sílu 

 
69 Nigel West, The Friends…, 90-91. 

70 National Security Archive, „Overthrow of Premier Mossadeq of Iran“ odtajněný dokument (March 1954) 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB28/, 21. 

71 Ibid, 20 

72 Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the CIA, and the roots of modern U.S. - Iranian relations, (New 

York: The New Press 2015) 171.; CIA, „Probable Developments in Iran through 1953“ odtajněný dokument 
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a odhodlání k tomu, aby se stal nástupcem Mosaddeka. Šáh musel být zapojen do operace. 

Předpokládalo se, že se bude zdráhat, ale zároveň se předpokládalo, že ho bude možné 

k činnosti donutit. Puč musel působit jako legální proces uvnitř Íránu, ne jako přímý zásah 

Spojený států. Názor veřejnosti musí být těsně před provedením operace obrácen proti 

Mosaddekovi. Vojenská složka plánu musí být konzultována se Záhedím a jím vybranými 

lidmi, aby byl úspěšný. Okamžitá opatření musí být zavedena Mosaddekovým nástupcem 

kvůli reakci strany Tudeh.73 

Plán byl poprvé vytištěn v dubnu na britské základně na Kypru, upraven v červnu 

v Bejrútu a nakonec téhož měsíce finalizován v Londýně. Potom 1. července podepsán 

ministerstvy obou zemí a 11. července podepsán Eisenhowerem a Churchillem.74 Jako velitel 

operací puče byl ustanoven Kermit Roosevelt, vnuk amerického prezidenta Theodora 

Roosevelta, i přesto, že neměl žádné hlubší znalosti Íránu a neovládal perštinu. Měl však 

jiné kvality. Roosevelt sloužil ve druhé světové válce ve Finsku proti Sovětům, disponoval 

znalostmi o ropném průmyslu v Íránu a ve svých 37 letech byl již veteránem tajných operací. 

Díky svému zvučnému jménu tak mohl se šáhem mluvit jménem Spojených států.75 Operace 

byla pojmenována AJAX. Vycházela z předchozí operace naplánované britskou tajnou 

službou a byla naplánovaná na půlku srpna. Po celou dobu byl plán konzultován s Loyem 

Hendersonem a později byl k plánování povolán i generál Záhedí. Komunikační střediska 

byla zřízena v Teheránu, Nikósii a Washingtonu.76 

Puč měl mít 4 hlavní pilíře. První byl využít naplno potenciál propagandy a politické 

akce operace BEDAMN proti Mosaddekovi. Za druhé byly významné politické osobnosti 

vyzvány vytvořit nepokoje tak, aby vyhrotily situaci a destabilizovaly pozici vlády. Za třetí, 

jelikož se šáhem nebyl puč konzultován, bylo potřeba zajistit jeho souhlas s plánem. 

A nakonec bylo nutno zajistit podporu důležitých aktivních armádních činitelů. Tyto úkony 

byly prováděny převážně sítí BEDAMN a bratry Rašídianovými, kteří byli převzati pod CIA 

poté, co Britové opustili Írán v roce 1952. Vedoucí stanice v Teheránu, který s pučem 

nesouhlasil, byl nahrazen bývalým novinářem, který pokrýval ázerbajdžánskou krizi a znal 

 
73 National Security Archive, „Overthrow of Premier Mossadeq of Iran“, 61. 
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mnoho prominentních íránských osob.77 

Wilber byl osobně pověřen vedením psychologického aspektu operace. 

Specializoval se na tzv. bílou a černou propagandu. Bílá propaganda znamená pravdivou 

informaci, která má ale poškozující efekt, černá je nepravdivá a vědomě zavádějící 

informace. Účelem využití této jeho dovednosti bylo překroutit skutečnost tak, aby obrátila 

veřejné mínění proti Mosaddekovi.78 

5.2. Kooperace zpravodajských služeb  

 

Spojené státy, stejně jako Velká Británie, při snaze vyhnat Mosaddeka dlouho spoléhaly na 

politické řešení. Tento postoj se změnil po červencovém povstání, když Mosaddek upevnil 

svoji moc v triumfálním návratu na post premiéra v polovině roku 1952. Ačkoliv finální 

plány nebyly hotové do začátku roku 1953, došlo západním mocnostem, že jediná cesta, jak 

se zbavit Mosaddeka natrvalo, musí vést prostřednictvím puče. Ještě před vytvořením plánu 

operace se v hlavním městě Kypru sešli úředníci MI6 a CIA, aby spolu sdíleli informace 

a nástroje, kterými společně disponovali a které se obě strany rozhodly navzájem odkrýt.79 

Velká Británie přišla s pěti nástroji na prosazení svého vlivu. Za prvé měla mnoho 

expertů s dlouhou zkušeností práce v Íránu a dobrou znalostí jazyka, kteří již dříve navázali 

silné vazby na představitele staré íránské elity. Za druhé vytvořila informační síť v rámci 

íránských ozbrojených jednotek, jejíž základy byly položeny již za druhé světové války a její 

hlavní postavou byl plukovník Hasan Akhávi, který po několik let vedl G2-zpravodajskou 

jednotku uvnitř armády. Členové této sítě byli většinou konzervativní úředníci patřící do 

starých aristokratických rodin. Tato skupina měla na starost povyšování svých členů, 

upozaďování těch, kteří byli mimo, a udržení všech s levicovým smýšlením mimo důležitou 

teheránskou posádku. Díky této síti MI6 disponovala podrobnými informacemi o všech 

důležitých armádních činitelích, které jejím partnerům v CIA zoufale chyběly.80 Podle 

Donalda Wilbera, architekta operace Ajax, velká část příprav na puč zahrnovala právě 

studium těchto spisů. Hrály totiž zásadní roli v pozdějším přetahování jednotlivých 
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významných osobností v armádě na stranu Záhedího.81  

Za třetí Velká Británie dokázala navázat pevné vztahy i mezi civilním 

obyvatelstvem. Tato síť potom sloužila například k převodu financí MI6, které potom 

docházely místním spojencům britské vlády. To bylo možné i díky Mosaddekově liberální 

politice, která dovolovala vlivným osobám časté cesty do zahraničí, konkrétně do 

Londýna.82  

Za čtvrté britskou ambasádu v Teheránu pravidelně navštěvovaly důležité osobnosti 

íránské politiky, byl to například Sajíd Zija Tabatabaj, bývalý premiér, který pravidelně 

informoval ambasádu o svých týdenních schůzkách se šáhem. Informace poskytoval také 

o svých občasných setkáních s Ajatolláhem Kašáním, kterého pobízel k přeběhnutí 

a obrácení se proti Mosaddekovi, zvláště v závěrečných fázích ropného sporu, když byl již 

připravován puč. Ajatolláh Muhammad Reza Beháni zase posloužil jako prostředník pro 

převod peněžních prostředků pro opozici. Tato setkání skončila až poté, co v roce 1952 

Mosaddek uzavřel britskou ambasádu kvůli vměšování do vnitřních záležitostí a plánování 

vojenského puče.83  

Konečně za páté na podzim roku 1951 Britové navázali vztah i s generálem 

Fazlullahem Záhedím, který byl odvolán z postu ministra vnitra pro špatný postup při 

dřívějších protestech. Prezentoval sám sebe jako ideálního lídra puče a jako člověka 

s mimořádným vlivem v armádních složkách. Ačkoliv se toto chvástání ukázalo 

bezpředmětným, disponoval přeci jen vlivem na několik důležitých armádních činitelů.84 

Jeho síla spočívala především v náboženském křídle Národní fronty spolu s Kašáním, 

Kvonatabadim, lídrem Mudžahedínů, Bakajem, Makim a Herizadehem. Záhedí si začínal 

tímto spojenectvím tvořit svůj „stínový“ kabinet, kde slíbil Kašánímu roli.85 

Co se týká Spojených států, ty přispěly samotnou existencí ambasád jako takových, 

ty totiž nabyly obrovského významu po roce 1951, kdy byly britské konzuláty v Širázu, 

Isfahánu, Mašhadu, Ahwázu, Chorramšahru a Kermánšáhu zavřeny. Jejich význam vzrostl 

ještě více, když po 17. říjnu roku 1952 byly diplomatické vztahy mezi Íránem a Velkou 
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Británií přerušeny a ambasáda v Teheránu byla uzavřena.86 Jako důkaz tohoto tvrzení 

můžeme vnímat i to, že setkání mezi Mosaddekem a Loyem Hendersonem probíhalo téměř 

na denní bázi.87 Tyto události znamenaly katastrofu pro britskou tajnou službu, jelikož bylo 

nutné evakuovat všechny zaměstnance operující pod diplomatickým krytím, a nechat tak vše 

v rukou stanice CIA. Americké velitelství tajné služby bylo také mnohem větší než britské 

a jejich rozpočet býval až několikanásobný.88 Pro porovnání s ostatními zeměmi ambasáda 

USA v tuto dobu čítala 58 zaměstnanců, zatímco ruská a britská ambasáda jich měla každá 

pouze 21.89 

Tato diplomatická přítomnost byla ještě rozšířena ekonomickým plánem Point IV, 

jehož rozpočet se v roce 1953 náhle rozrostl na 44 milionů dolarů, ačkoliv poskytl jen 

symbolickou pomoc a zaměstnával 138 Američanů, což bylo více než na celém Blízkém 

východě dohromady. Panovalo tedy silné podezření, že program je pouze krytím pro 

americké špiony. Ardašír Záhedí, syn generála Záhedího, který pracoval pro americký 

program, později skutečně donášel zprávy svému otci v úkrytu.90 

Další nástroje vlivu byly tři vojenské mise. Ty obsahovaly dalších 123 amerických 

rádců a školitelů, kteří byli v denním kontaktu s místními důstojníky. V roce 1952 USA 

spolu s velkou dodávkou tanků Sherman do Íránu přijaly také 300 íránských důstojníků na 

školení. Ambasáda USA potom podala zprávu o tom, že i důstojníci osobně vybraní 

Mosaddekem zůstali přátelští k americkým poradcům. Na začátku roku 1953 tak bylo 

v Íránu více Američanů než v jakékoliv jiné blízkovýchodní zemi. 91 

5.3. Ekonomický tlak jako nástroj destabilizace 
 

Když bylo rozhodnutí o puči finální, USA spolu s Velkou Británií začaly provádět 

ekonomická opatření, která sloužila jako nástroj pro nátlak na íránskou vládu. Jejich plán 

spočíval v dohodě, o které věděli, že nebude pro Mosaddeka přijatelná. Podle této dohody 

měly USA poskytnout Íránu půjčku ve výši 10 milionů dolarů a Velká Británie měla 

akceptovat princip íránského znárodnění za podmínek tzv. „férového odškodnění“, které 
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mělo být proplaceno ropné společnosti AOIC. Když Mosaddek trval na vysvětlení významu 

„férového odškodnění“, bylo mu pouze sděleno, že tato kompenzace by měla být založena 

na aktuální ceně ropy. Podle Mosaddekových úvah by výše odškodného znamenala 

zotročení Íránu na celých 25 let, tudíž by celý ideový základ a cíl znárodnění přišly vniveč. 

Toto jeho podezření se zakládalo na pravdivých základech. Představa Britů byla totiž 

založena na výdělcích projektovaných až do konce koncesního období, tudíž do roku 1993. 

Společnost projektovala roční zisky 46,5 milionu liber na dalších 42,5 let. Dokonce 

i americký ministr zahraničí Dean Acheson se domníval, že britská představa odškodnění je 

astronomicky vysoká. George Middleton, britský diplomat, který se účastnil jednání 

s mezinárodní bankou, po několika letech přiznal, že k dohodě ohledně znárodnění nemělo 

za žádnou cenou dojít. Mezi britskou diplomacií panovaly značné obavy z toho, že špatný 

příklad by měl následky všude po světě. Pozdější americké odmítnutí Mosaddekovy 

představy o odškodnění bylo také součástí destabilizační politiky. Ministerstvo zahraničí 

USA poté oznámilo, že kompenzace by se neměla zakládat pouze na současné hodnotě 

společnosti, což znamenalo, že USA akceptovaly britskou představu o výši odškodného. 

Tato „finální nabídka“ měla za cíl vzbudit pocit, že ne Washington ani Londýn, ale právě že 

Teherán stojí v cestě možného vyřešení sporu. Přesvědčení, že tomu tak opravdu je, pak 

přijali všichni politici, zaměření na kritiku Mosaddeka, ale i několik jeho spojenců.92 

Kromě těchto manipulací s veřejným prostorem pokračovaly západní mocnosti 

v ekonomických represích vůči Íránu. Američané stále více ořezávali ekonomickou podporu 

a prezident spojených států dal jasně najevo, že nerozšíří pomoc Íránu, dokud nebude spor 

o ropu vyřešen.93 Velká Británie zase posílila její embargo na export a převod cizí měny, 

lobovala za odrazení menších firem od kupování ropy z Íránu a vyhrožovala dokonce 

zabavením každého tankeru, který by opustil Írán.94 Od začátku roku 1952 do operace Ajax 

Írán vyvezl 118 tisíc tun ropy, což se rovnalo pouze jednomu dnu produkce. Na začátku roku 

1953 začalo NIOC ztrácet obrovské sumy peněz za placení svých zaměstnanců, a to i přes 

pozastavení provozu ropných rafinérií. Drobné obchodní transakce, které se Íránu povedly 

uskutečnit, měly spíše politický efekt, jelikož se jimi Mosaddek snažil ukázat vzdorování 

 
92 Afkhami, The life and times of the Shah, 145.; Gasiorowski a Malcom Byrne, Muhammad Mosaddek and 
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93 Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the CIA, and the roots of modern U.S. - Iranian relations 161-163. 
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britským nařízením.95 

Rozvědka CIA nicméně dospěla k závěru, že represe na Írán sice dopaly tvrdě, jeho 

ekonomiku ale zcela nezmrzačily. Do poloviny roku 1952 Írán vůbec nezaznamenal vzrůst 

cen a nákladů na život. Íránská ekonomika byla především agrárního typu, tudíž obchodní 

omezení neměla tak dalekosáhlý efekt na její stav. Export jiných než ropných produktů 

a prodávání státních rezerv zahraniční měny Íránu stačil na zaplacení nejdůležitějších 

výdajů. Měla nastat inflace, snížení životního standardu, ale CIA již nepočítala s možností, 

že by sama nepříznivá ekonomická situace vyvrcholila svržením Mosaddeka.96 Ani Britové 

neočekávali, že by embargo zapříčinilo rozpad Národní fronty, avšak domnívali se, že 

vytvoří vnitřní konflikt uvnitř Národní fronty, což se také na začátku roku 1953 začalo silně 

projevovat. Represe poskytovaly politické opozici v Majlesu silnou pozici při útocích na 

Mosaddeka a v roce 1953 devět z dvaceti zakladatelů Národní fronty přeběhlo.97  

5.4. Propaganda 
 

V mnoha aspektech plánu nepanovala shoda mezi centrem plánování v Nikósii a velitelstvím 

CIA v Teheránu. Byly zde pochybnosti o tom, zda šáh bude schopen rozhodné akce proti 

Mosaddekovi, a také o ochotě Peršanů vyjít do ulic proti stávajícímu premiérovi. Avšak 

jasná shoda zavládla o nutnosti propagandy a o jejím okamžitém zahájení98    

Stěžejní složkou propagandy bylo zveličit komunistickou hrozbu strany Tudeh 

a spojit ji s Národní frontou. Zdůrazňování její nebezpečnosti a zveličování její síly mělo 

probudit opozici i tam, kde dříve nebyla. Zfalšované dokumenty měly potom jasně ukázat, 

že se Tudeh infiltroval do vlády a že Mosaddek by, ať už vědomě či nevědomě, svojí činností 

vytvořil možnost začlenění Íránu do sovětského bloku. Mnoho takovýchto článků bylo 

vydáno v Íránu, Spojených státech a Velké Británii. Díky tomu, že takovéto názory zapadaly 

do společenského diskurzu doby, nebyl ze strany západních médii kladen žádný odpor proti 

zveřejňování takového obsahu.99 

Ačkoliv američtí a britští politikové i úředníci neustále mluvili o rudé hrozbě, pravda 

 
95 CIA, „Probable Developments in Iran through 1953“, 4. 

96 Ibid, 4-5. 
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98 National Security Archive, „Overthrow of Premier Mossadeq of Iran“, 29. 

99 Abrahamian, The Coup: 1953…, 172-173. 
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byla taková, že současná situace postrádala jakoukoliv sovětskou iniciativu a nemohla být 

ani považována za součást bezprostředního problému se studenou válkou. Britský ministr 

zahraničí Eden například vzkázal svému americkému protějšku, že komunismus nebyl 

jedinou alternativou pro Mosaddeka. Roosevelt naproti tomu vyčítal Deanu Achesonovi, že 

nebere komunistickou hrozbu dost vážně. Dokonce ani v létě 1953. Celkově se však Britové 

snažili zdůraznit americkým partnerům, že čím déle zůstane Mosaddek na svém místě, tím 

větší bude komunistická hrozba. Zároveň se snažili nemluvit příliš o navrácení ropného 

průmyslu zpět do jejich rukou. George Middleton, chargé d’affaires v Íránu, později přiznal, 

že hrozba Tudehu sloužila spíše jako strašák pro USA než, že by komunistický vliv byl 

opravdovou hrozbou.100  

Mosaddek později během svého soudu prohlásil pojem „rudá hrozba“ za „rudého 

sledě navrženého tak, aby odvedl pozornost od skutečných problémů“. „Neměl jsem žádnou 

starost o Tudeh, jelikož neměli jediný tank ani kulomet (….) S příjmy z ropy bychom mohli 

zmírnit ekonomické problémy, a tím zmírnit význam jejich sociální podpory“101. Znovu 

zopakoval svůj názor ve svých poznámkách z vězení. Neměl z Tudehu strach z mnoha 

dalších důvodů. Věděl, že nemají sílu na to ho svrhnout. Věřil svým ministrům a měl důvěrné 

informace od svých známých, kteří udržovali blízké vztahy s členy Tudehu, o tom, že se 

strana nepřipravuje na převzetí moci a že se o něm ani nevede vnitrostranická debata. Další 

důvod, proč nebrat komunistickou hrozbu vážně jako odůvodnění puče je, že mnozí, kteří 

byli podezřelí z údajné infiltrace Národní fronty, později dostali povolení k pobytu na půdě 

Spojených států. To by bylo závažné porušení imigračních zákonů, kdyby tato podezření 

byla odůvodněná. I při schůzi Národní bezpečnostní rady USA v roce 1953 se tzv. „rudá 

hrozba“ prakticky vůbec neprojednávala na rozdíl od mnoha jiných aspektů. Také Wilber se 

nevěnoval převzetí moci Tudehem ve své zprávě o potencionálních zdrojích neúspěchu 

puče, ale spíše možnosti odkrytí celé MI6. Raději než o komunistické hrozbě pojednával 

o nevyzpytatelnosti útoků ozbrojených kmenů.102 

CIA samotná měla podrobné informace o komunistické straně z vlastních zdrojů. 

 
100 Abrahamian, The Coup: 1953…, 173-174. 
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Věděla, že Tudeh má něco mezi 15 a 22 tisíci členů, čtyřikrát tolik sympatizantů, volící sílu 

v Teheránu asi 25 tisíc hlasů, že má obdivuhodnou řadu přidružených organizací, věděla, že 

60 % jejich řad tvoří dělníci a že by mohla v Teheránu na výročí červencového povstání 

shromáždit až 53 tisíc demonstrantů. Byla si ale také vědoma faktu, že tato uvedená čísla 

neurčují přímo politickou sílu strany. Strana nebyla ozbrojená a neměla ani skoro žádné 

zastoupení mezi ozbrojenými složkami.103 CIA věřila, že se Tudeh pokusí infiltrovat do 

Národní fronty, nicméně si nemyslela, že by Tudeh mohla mít takovou politickou sílu, aby 

se pokusila o převzetí moci. Rozhodně ne do konce roku 1953.104 

Strana nemluvila o revoluci a nebyly zde ani náznaky k přípravám jakékoliv formy 

ozbrojeného povstání. Jejich primárním cílem bylo podporovat Mosaddeka a vytvořit 

jednotnou frontu. Strana instruovala svoje členy ve snaze ochránit vládu před 

potencionálním pučem. Nevěřila, že okolnosti jsou vhodné pro uzurpování moci. Jako důkaz 

těchto tvrzení můžeme také vnímat, že Tudeh nevyužil nepokojů při výročí červencového 

povstání k posílení moci.105  

Ve svých předpovědích na dění roku 1953 CIA uvádí, že Írán má zájem udržet vztah 

se Sovětským svazem pouze na takové úrovni, aby působil jako protiváha USA. Jakékoliv 

akce, které by ohrozily suverenitu Íránu, ale nepřicházely v úvahu.106 

V době, kdy byla společnost zaměstnána skloňováním „rudé hrozby“, nastavily CIA 

a MI6 pravidelný tok peněz do Íránu, ze kterého putovalo až 11 000 dolarů týdně určitým 

poslancům, více než dvaceti novinám, které pravidelně tiskly články napsané v Londýně 

nebo Washingtonu, náčelníkům Bakthiari, kteří uspořádali kmenové povstání, opozičním 

stranám, teroristickému uskupení Fedayan-i Islam i gangům v Teheránu. Tyto dolary 

v oběhu íránské ekonomiky se nazývaly „Behbehani dollars“.107  

V rámci západní propagandy bylo dokonce vypuštěno tvrzení o tom, že Mosaddek 

měl židovské předky. MI6 a CIA tedy rozhodně nelze vytknout nedostatek kreativity. Wilber 

vytvořil dokumenty dokazující, že Mosaddek byl proti náboženství, že byl zkorumpovaný, 

že byl obklopen rádci bez skrupulí, nebo že tajně spolupracoval s Tudehem. Dokonce 
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vytvořil i spisy, které měly dokazovat, že Tudeh se infiltroval do Národní fronty a plánoval 

teroristický útok na íránské církevní představitele, tedy ajatolláhy.108 CIA také tiskla 

bankovky, aby zaplavila Írán falešným oběživem, ačkoliv není jasné, zda tento záměr byl 

někdy uskutečněn. Plán dále stanovoval, že média, hlavně západní, budou klást důraz na 

komunistickou hrozbu a na Mosaddekovo tolerování Tudehu. Důležití oficiální činitelé se 

měli postarat svými prohlášeními o to, aby byla roztříštěna jakákoliv naděje na zahraniční 

pomoc Íránu. V srpnu ministr zahraničí USA, John Foster Dulles, úmyslně vynechal Teherán 

na své cestě po celém Blízkém východě a ministerstvo zahraničí zveřejnilo dřívější dopis 

prezidenta premiéru Mosaddekovi, kde ho informuje o odmítnutí USA poskytovat pomoc 

zemi s bohatými přírodními zdroji, jako je Írán.109 

5.5. Průběh puče 
 

V sobotu 13. října byl plukovníkem Nemtoláhem Nasírím, velitelem královské gardy, 

doručen Mosaddekovi královský dekret neboli firman o jeho odvolání z funkce. Mosaddek, 

který byl o plánech již dříve informován, pravděpodobně někým ze strany Tudeh, označil 

firman za podvrh a nechal Nasírího, který s překvapením narazil na početné provládní 

jednotky, zatknout. Poté spřátelené jednotky zablokovaly ulice Teheránu a proběhlo 

zatýkání zástupců politické opozice a vojenských úředníků podezřelých ze spiknutí. Byl 

vydán zatykač na Záhedího a za jeho zadržení vypsána odměna 100 000 rijálů.110 

Jednotky na straně pučistů, které měly napochodovat do ulic Teheránu ve spojení 

s doručením firmanu nedorazily na svá místa, jelikož generál Riahi úspěšně ovládl všechny 

strategické body. Šáh zpanikařil a uprchl nejprve do Bagdádu a poté do Říma, aniž by 

informoval Roosevelta a jeho tým.111 

Donald Wilber ve své zprávě o průběhu operace uvádí jako důvod nezdaru prvního 

pokusu selhání diskrétnosti jednoho z účastníků puče v řadách íránské armády. Píše také, že 

i přes prozrazení plánu by se mohlo podařit dotáhnout operaci do konce nebýt nerozhodnosti 

a nešikovnosti některých z účastníků.112 
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Zatčení Nasírího udělalo čáru přes rozpočet dosavadnímu plánování puče a donutilo 

Roosevelta improvizovat. Po noci beze spánku čelilo velitelství CIA výzvě zachránit operaci 

od totálního selhání. Nejprve bylo potřeba navázat spojení se synem generála Záhedího 

Ardeširem Záhedím. Oba byli přesvědčeni, že je ještě naděje operaci zachránit, nicméně 

bylo jasné, že je potřeba rázná a rychlá reakce, aby bylo ještě možné přesvědčit veřejnost 

o tom, že Mosaddek je tím, kdo provádí puč a že hlavou vlády je teď Záhedí.113 Ten byl 

přesunut do úkrytu CIA i se svým synem, aby se vyhnuli případnému zatčení 

Mosaddekovými jednotkami. Poté začal Roosevelt zveřejňovat obsah firmanu pomocí 

skrytých agentů CIA a jejich kontaktů. Jelikož Mosaddek obsah rozkazu nezveřejnil, měly 

takové zprávy za úkol objasnit šáhovy úmysly.  K synovi Záhedího byli záhy vpuštěni dva 

američtí reportéři, kterým Ardešir vypověděl o královském dekretu a označil Mosaddekův 

pokus zatknout jeho otce jako puč. Informace se potom rychle objevila v New York Times 

a v dalších západních tiskovinách.114 Brzy bylo jasné, že tato strategie má zamýšlený efekt, 

jelikož po městě začaly kolovat zvěsti o tom, že to je právě vláda, kdo finguje puč s cílem 

dát Mosaddekovi záminku zakročit proti šáhovi. Každý v Teheránu si pokládal otázky: 

Vydal opravdu šáh rozkaz na odvolání Mosaddeka? Jestli ano, proč o tom Mosaddek lhal?115 

Poté co se zpráva o šáhově odvolání Mosaddeka dostatečně rozšířila, začala probíhat 

snaha získat podporu Záhedího v řadách armády. Jednotkám na straně Záhedího bylo 

poskytnuto vybavení a zásoby. Kermit Roosevelt a jeho tým chtěli na svoji stranu přilákat 

i posádky jiných významných měst kromě Teheránu. Poslíčkové se zfalšovanými 

cestovními doklady byli vysláni do Isfahánu a Kermanšáhu. Plukovník Teimur Bakhtiary 

v Kermanšáhu souhlasil s inciativou CIA a vyslal kolonu tanků proti Teheránu, velitel 

jednotky v Isfahánu nicméně spolupráci odmítl.116  

Šáh vystoupil 17. listopadu v rádiu a oznámil, že na základě pravomocí zakotvených 

v ústavě vydal tolik zmiňovaný dekret odvolávající Mosaddeka a jmenoval generála 

Záhedího jako jeho nástupce. Také sdělil, že má důvěru v oddanost íránského lidu a že 

předpokládá jeho plnou loajalitu.117 

 
113 National Security Archive, „Overthrow of Premier Mossadeq of Iran“, 45. 
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117 National Security Archive, „Overthrow of Premier Mossadeq of Iran“, 40. 
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Mezitím co probíhaly výše uvedené aktivity, najali dva Íránci s krycím jménem 

Nerren a Cielley a s finanční podporou CIA velký dav, který měl v pondělí uprostřed 

Teheránu skandovat hesla kritizující šáha a slogany komunistické strany Tudeh. Tento 

protest měl za úkol uměle navodit pocit, že se Tudeh chystá využít situace a převzít moc. 

Strach z toho potom mohl získat další příznivce na stranu Záhedího. K demonstraci se 

později začali připojovat i skuteční příznivci strany, kteří neměli tušení, že se jedná 

o provokaci CIA. Tento dav začal ničit sochy šáha a jeho otce v Šáhově mauzoleu a Loy 

Henderson vyzval Mosaddeka k zásahu policie, která do té doby zůstávala ve svých 

ubikacích. Mosaddek, aniž by si v tu chvíli uvědomoval důležitost svého rozhodnutí, dal 

k zásahu povolení. Tudeh odvětil tím, že odvolal svoje kádry z ulice a ve středu, když už 

byla většina policie proti Mosaddekovi, nezaútočil na davy, které vyšly do ulic na straně 

Záhedího.118 

Jakmile byl zveřejněn obsah firmanu a zástupci armády začali přecházet na stranu 

Záhedího, začala CIA hledat způsob, jak vyvolat povstání. Nejjednodušší cestou bylo využít 

církevní představitele, a to nejlépe Kašáního. CIA na něj neměla přímý kontakt, a tak zprávu 

poslala prostřednictvím Rašídiánů. Ti odpověděli, že takový plán nemůže být uskutečněn do 

pátku, kdy se konaly týdenní modlitby. Ze strachu, že by tím poskytl Mosaddekovi moc času 

na protiúder, kontaktoval Roosevelt Kašáního sám prostřednictvím spojky Ahmad Arameše, 

přes kterého CIA poslala Kašánímu 10.000 amerických dolarů.119  

Kašání potom zorganizoval pochod proti Mosaddekovi, který mířil z oblasti tržiště 

do centra města. Další zástupy lidí byly zorganizovány ještě bratry Rashidiany, Nerrenem 

a Cielley a možná i několika dalšími. Tento dav se poté rozšířil o policii, vojenské 

představitele a lidi, které popudila předstíraná demonstrace Tudehu, nebo kteří ztratili své 

iluze ohledně Mosaddeka. Dav zaútočil na budovy, ve kterých sídlily promosaddekovské 

instituce. Mosaddek odmítl rozehnat dav policií a armádou, a dav tudíž obsadil rádio, kde 

začal vysílat obsah Záhedínových bulletinů. Poté přijela do města kolona tanků vedená 

generálem letectva Guilanšáhem a spolu se skupinou demonstrujících obsadila kasárny 

a pokračovala k domu Mosaddeka. Tam se odehrála devítihodinová bitva, při které zemřelo 

 
118 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 274.; Ruehsen, „Operation ‘Ajax’ revisited: Iran, 1953“, 

479-480. 

119 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 274. 
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asi 300 lidí.120 Jeho dům byl nakonec zničen tankovou palbou a do konce dne byl zbytek 

Teheránu pod kontrolou. Mosaddek unikl přes střechu dříve, než byl jeho dům zničen, 

nicméně den poté se Záhedímu vzdal.121 

6. Závěr 
 

Tři roky vlády premiéra Muhammada Mosaddeka se řadí bezesporu mezi nejturbulentnější 

období íránské historie. Mosaddek, ačkoliv byl popudlivý a neústupný, zastupoval 

demokratické ideály v Íránu, do té doby jen těžko pochopitelné. Nabídl lidem svobodu 

vyjádřit svůj vlastní názor a připomněl jim, že by to měli být oni, kdo má právo z íránského 

ropného bohatství profitovat. Postupně během svého života získal díky svým názorům na 

popularitě, a poté, co kolem sebe vytvořil politické uskupení Národní fronta, se mu podařilo 

dostat se až do samotného čela státu.  

Avšak jeho myšlenky v jistém smyslu předběhly svoji dobu, a tak jeho ideály, které 

by dnes již nevzbuzovaly pochybnosti, vyvolaly rozhodný odpor Velké Británie a později 

i Spojených států. Znárodnění ropného průmyslu rozpoutalo nejdříve diplomatickou 

přestřelku, která přerostla až v uskutečnění puče a Mosaddekovo sesazení. 

Velká Británie, které přišla o jednu ze svých největších zámořských investic, začala 

okamžitě konat na několika úrovních. Samotné diplomatické řešení sporu brzy narazilo na 

neřešitelné problémy díky panovačnosti Britů, ale také neústupnosti Mosaddeka. Započala 

tak politická propaganda, ekonomické sankce a dokonce i přípravy na vojenské obsazení 

Abadánu. Vše s účelem oslabit postavení Mosaddeka, a vytvořit tak podmínky vhodné 

k jeho odstranění z funkce. Vyvrcholením této britské podvratné činnosti se staly události 

ke konci roku 1952, kdy byl Mosaddek po svém odstoupení triumfálně navrácen do svého 

úřadu a zanedlouho poté přerušil se zemí veškeré diplomatické kontakty. Toto rozhodnutí 

zásadně omezilo možnosti vypořádat se se situací, a donutilo tak Velkou Británii spoléhat 

na Spojené státy.  

Ty zastávaly nejdříve neutrální postoj a někdy velice ostře kritizovaly neústupnost 

britské vlády. Američtí úředníci se obávali konfliktu v regionu kvůli možnosti, že 

destabilizace Íránu povede pouze k zesílení jeho protizápadního smýšlení, a otevře tak dveře 

 
120 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 274. 

121 Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, 275.; Gasiorowski a Byrne, Muhammad Mosaddek and the 

1953 Coup in Iran, 263.; West, The Friends…, 92. 
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Sovětskému svazu a rozšiřování komunismu. Poté, co se však stále nedařilo dojednat 

potřebnou dohodu, a neklid v zemi se stále zvyšoval, začaly USA postupně přehodnocovat 

svoje postavení. Nejdříve se názorově přiklonilo k Velké Británii a začalo plně podporovat 

její zájmy a později dokonce přijalo myšlenku nutnosti provést vojenský puč za svou. Velký 

podíl na změně postoje USA má bezesporu vítězství Dwighta Eisenhowera a jeho nahrazení 

Trumanovy administrativy. Je zřejmé, že to byla právě komunistická hrozba, která byla 

hlavní hybnou silou americké iniciativy. Ačkoliv si vrchní představitelé Spojených států byli 

vědomi faktu, že strana Tudeh nemá sílu na to získat zásadní vliv na poli íránské politiky, 

neschopnost vyřešit spor s Mosaddekem v čele vlády vedla k jedinému možnému řešení, 

k jeho odstranění pomocí vojenského puče. 

Příčiny úspěchu puče potom tkví v participaci jak Velké Británie, tak Spojených států 

amerických. Jejich postupné ovlivňování politické scény v Íránu mělo vysoký podíl na 

postupném zesílení Mosaddekovy opozice. I přesto, že armáda byla kontrolována 

Mosaddekovými příznivci, se pouze pár jednotek postavilo 19. srpna na jeho obranu. Stejně 

tak Národní fronta, ani Tudeh nesvolaly svoje příznivce a nevyrazily do ulic konfrontovat 

nepřátelské davy. Dokonce se neuskutečnila ani spontánní demonstrace na jeho obhajobu 

i přesto, jakou měl podporu ještě o rok dříve.  

Je jasné, že USA sehrály zásadní roli také při organizaci a vedení sil, které nakonec 

svrhly Mosaddeka. CIA naplánovala a financovala puč pouze s omezenou pomocí z britské 

strany. Po konzultaci se svými britskými partnery naverbovala Záhedího a přesvědčila šáha 

k jeho podpoře. Velitelství tajné služby v Teheránu provádělo rozsáhlou propagandistickou 

akci s cílem obrátit veřejné mínění, ale i důležité politické a armádní příslušníky proti 

Mosaddekovi. Investovala také nemalé částky na obrácení důležitých osobností na svoji 

stranu.  

Poté, co se původní pokus nepodařil, nepřestaly Spojené státy s úsilím a zaměřily se 

na podrývání Mosaddekovy pozice, prostřednictvím zveřejnění královského dekretu neboli 

firmanu, který tak objasnil šáhův záměr Mosaddeka odvolat a dosadit na post premiéra 

generála Záhedího. Následně nato zorganizovaly Spojené státy falešnou demonstraci 

Tudehu, která vnesla do Teheránu chaos a v konečném důsledku zavinila odklonění 

komunistické strany od podpory premiéra, což hrálo zásadní roli při konečné fázi operace. 

Ajatolláh Kašání, bratři Rašídianové a další Mosaddekovi oponenti posléze zorganizovali 

dav, který pochodoval Teheránem a do kterého se přidali i přihlížející lidé alarmovaní situací 
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v hlavním městě. Poté, co se dav smísil s policejními složkami a armáda obsadila strategické 

body, zamířil směrem k Mosaddekovu sídlu, které po krátké bitvě obsadil. Následující den 

se Mosaddek znepřáteleným jednotkám vzdal.  

Ačkoliv britská konzervativní vláda předložila americkým úředníkům návrh puče, 

hrála v samotném puči relativně menší roli. Spojené státy již předtím o puči uvažovaly 

a entuziasmus Eisenhowerovy administrativy napovídá, že by USA puč podnikly i bez 

britské iniciativy. Britové sice pomohli s plánováním puče, nicméně jejich podíl přímo na 

operaci byl malý. Jejich hlavní podíl na operaci obstarali bratři Rašidianové. Jejich vliv byl 

ale mnohem menší než agentů CIA. Británie nicméně hrála důležitou roli v oslabení 

Mosaddekovy pozice ještě předtím, než začaly přípravy operace. Podpora Mosaddekovy 

politické opozice a obchodní blokáda měly velký podíl na erozi Národní fronty, základny 

jeho podpory. Operace Ajax byla pouze završením postupného rozpadu Mosaddekovy moci 

a je nutné si uvědomit, že bez široké palety Mosaddekových nepřátel by ji nebylo možné 

úspěšně provést.  

7. Summary 

 

The three years of Prime Minister Muhammad Mosaddek's reign are undoubtedly among the 

most turbulent periods in Iranian history. Mossaddek although irritable and unyielding 

represented democratic ideals in Iran which were until then difficult to understand. He 

offered people the freedom to express their own views and reminded them that it should be 

they who have the right to profit from Iran's oil wealth. Gradually, during his life he gained 

popularity due to his views and when he formed the political grouping National Front around 

him he managed to get to the very head of the state. 

However, in a sense, his ideas were ahead of their time, and so his ideals, which 

would no longer raise doubts today, provoked strong opposition from Britain and later the 

United States. The nationalization of the oil industry first unleashed a diplomatic firefight, 

which grew into a coup and Mossadek's ouster. 

The United Kingdom, which had lost one of its largest overseas investments, 

immediately began to act on multiple levels. The diplomatic settlement of the dispute itself 

soon encountered unsolvable problems due to the high-handness of the British but also the 

intransigence of Mossadek. Thus began political propaganda, economic sanctions and even 

preparations for the military occupation of Abadan. All in order to weaken the position of 
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Mosaddek and create conditions suitable for its removal from office. The culmination of this 

British subversive activity was the events at the end of 1952, when Mossadad was 

triumphantly returned to office after his resignation and soon after he cut off all diplomatic 

relations with the country. This decision severely limited the ability to deal with the situation, 

forcing the United Kingdom to rely on the United States. 

The Americans initially took a neutral stance and sometimes sharply criticized the 

intransigence of the British government. US officials feared conflict in the region because 

of the possibility that destabilizing Iran would only strengthen its anti-Western thinking and 

would open the door to the Soviet Union and the spread of communism. However, after the 

necessary agreement could still not be reached and unrest in the country continued to grow, 

the United States gradually began to reconsider its position. At first, it leaned towards Great 

Britain and began to fully support its interests, and later even accepted the idea of the need 

to carry out a military coup. The victory of Dwight Eisenhower and his replacement of the 

Truman administration undoubtedly play a large part in the change in the US stance. It is 

clear that it was the communist threat that was the main driving force of the American 

initiative. Although US officials were aware that the Tudeh party did not have the strength 

to gain a major influence in Iranian politics, the inability to resolve the dispute led to the 

only possible solution, a military coup. 

The reasons for the success of the coup lie in the participation of both Great Britain 

and the United States of America. Their gradual influence on the political scene in Iran 

played a essential part in strengthening of Mossaddek's opposition. Despite the fact that the 

army was controlled by Mossaddek's supporters, only a few units came to his defence on 

August 19. Similarly, neither the National Front nor Tudeh summoned their supporters and 

took to the streets to confront the enemy crowds. There was not even a spontaneous 

demonstration in his defense, despite the support he had just a one year earlier. 

It is clear that the United States played a key role in organizing and leading the forces 

that eventually overthrew Mosaddek. The CIA planned and financed the coup with only 

limited help from the British side. After consulting with her British partners, CIA recruited 

Záhedí and persuaded the Shah to support him. The Secret Service headquarters in Tehran 

carried out a large-scale propaganda action aimed at turning public opinion as well as 

important political and military members against Mossadek. It has also invested considerable 

sums in turning important personalities on her side. 
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After the initial attempt failed, the United States did not stop trying to undermine 

Mossadek's position. The focused on publishing a royal decree, or firmman, which clarified 

the Shah's intention to dismiss Mosaddek and appoint General Zahedi as prime minister. 

They staged a false demonstration of Tudeh, that brought chaos to Tehran and ultimately 

caused the Communist Party to divert its support from the Prime Minister, which played a 

crucial role in the final phase of the operation. Ayatollah Kashani, the Rashidian brothers 

and other opponents of Mosaddek then organized a crowd marching through Tehran, joined 

by onlookers alarmed by the situation in the capital. After the crowd mingled with the police 

and the army occupied strategic points, they headed towards Mosaddek's house, which they 

conquered after a short battle. The next day, Mossaddek surrendered to enemy troops.  

Although the British Conservative government submitted a coup proposal to 

American officials it played a less important role in the coup itself. The United States already 

though about the idea and the enthusiasm of the Eisenhower administration suggests that the 

United States would have carried out the coup even without British initiative. The British 

helped to plan the coup however their contribution to running the operation was limited. The 

main contribution in the operation was provided by the Rashidian brothers, who were not as 

significant as US assets. However, Britain played an important role in weakening 

Mossaddek's position before preparations for the operation even began. The support of the 

political opposition Mossadek and the trade blockade played an important part in the erosion 

of the National Front, the basis of its support. Operation Ajax was only the completition of 

the gradual disintegration of Mosaddek's power, and it must be beared in mind that without 

a wide variety of Mosaddek's enemies, it would not have been possible to carry it out 

successfully. 
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