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"Hodnota jedince ve společnosti je určována množstvím obětí, 

které podstoupí v zájmu lidstva." 

AfosaddeL]O\'O celoži\.·otní mot/o 

1 wwwjebhemelli.net Fotografie na straně I, 4, 42 a 75 jsou ze sbírky Farháda Díby. 

4 



Obsah 

Úvod 

Cíl práce ...................................................................................... 8 

Metody a metodologie práce ............................................................ ll 

Hodnocení použité literatury a pramenů ............................................... 13 

1. Historické pozadí ....................................................... 17 

1. 1. Vláda posledních Qádžárovců a udílení zahraničních koncesí ............... 17 

1. 2. Konstituční revoluce 1905-11 a ústavní zřízení. ................................ 20 

1. 3. Charakteristika doby vlády Rezy Šáha Pahlaví. ................................ 24 

1. 3. 1. Persie za První světové války a převrat Rezy Chána ........................ 24 

1. 3. 2. Vláda a reformy Rezy Šáha ..................................................... 29 

1. 3. 3. Persie za Druhé světové války a abdikace Rezy Šáha ....................... 33 

1. 4. Charakteristika doby vlády Mohammada Rezy Šáha Pahlaví. ................ 37 

1. 4. 1. Nástup Mohammada Rezy a upevňování jeho moci v letech 

1941-49 ................................................................................ 37 

1. 4. 2. Situace v Íránu a reformy za vlády Mohammada Rezy ...................... 39 

1. 4. 3. Diktatura Mohammada Rezy v letech 1963-77 .............................. .40 

2. Osobnost Dr. Mohammada Mosaddeqa do roku 1928 ......... .42 

2. 1. Mosaddeqův původ a rodina ...................................................... .42 

2. 2. Studium v Evropě a práce učitele na politologické fakultě v Teheránu ..... .43 

2. 3. Působení v kontrolní komisi na ministerstvu financí .......................... .48 

2. 4. Náměstkem ministra financí a postoj ke smlouvě z roku 1919 ................ 51 

2. 5. Guvernérem provincie Fárs a postoj k převratu Rezy Chána a Sajjeda 

Zeji ..................................................................................... 55 

2. 6. Ministrem financí. .................................................................... 56 

2. 7. Guvernérem provincie Ázerbajdžán ............................................... 58 

2. 8. Ministrem zahraničí, poslancem v 5. madžlesu a vystoupení proti nastolení 

vlády Rézy Chána .......................................................................... 61 

5 



3. Anglo-lranian Oil Company a její role v íránské politice ......... 66 

3. 1. Udělení koncese a založení Anglo-Persian Oil Company .................... .. 67 

3. 2. Vývoj íránské naftové politiky od roku 1925 do konce Druhé světové 

války ................................................................................... 69 

3. 3. Anglo-Iranian Oil Company po Druhé světové válce ........................... 73 

4. Politická činnost Dr. Mohammada Mosaddeqa po roce 1944 ... 75 

4. 1. Poslancem v parlamentu (1944-46) ................................................ 76 

4. 2. Mosaddeqova politika "negativní rovnováhy" .................................... 78 

4. 3. Národní fronta (Džabhe- je melU) ............................................... ... 80 

4. 4. Volby do 16. madžlesu a opozice členů Národní fronty v madžlesu .......... 84 

4. 5. Postoj Národní Fronty ke znárodnění naftového průmyslu ..................... 87 

4. 6. Zvolení Mosaddeqa ministerským předsedou .................................... 88 

4. 7. Znárodnění naftového průmyslu a počátek íránské krize 1951-1953 ......... 90 

4. 8. Mosaddeqova první vláda (květen 1951- červen 1952) ........................ 93 

4. 9. Začátek diplomatických jednání s Velkou Británií. ............................. 95 

4. 1 O. Harrimanova a Stokesova mise a americký pokus o vyřešení sporu ......... 97 

4. ll. Začátek Mezinárodního soudu v Haagu ......................................... 99 

4. 12. Jednání v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů ................. 1 00 

4. 13. Hospodářská situace v Íránu a další snahy o urovnání naftového sporu ... 102 

4. 14. Ekonomická krize v Íránu ........................................................ 107 

4. 15. Nové jednání u Mezinárodního soudu v Haagu .............................. .109 

4. 16. Volby do 17. madžlesu ............................................................ 110 

4. 17. Povstání z 21. července 1952 .................................................... 111 

4. 18. Mosaddeqova druhá vláda (srpen 1952- srpen 1953) ........................ 114 

4. 19. Mosaddeqovy reformy ............................................................ 115 

4. 20. Postoj duchovních k Mosaddeqovi a dynastii Pahlaví. ..................... .118 

5. Konec Mosaddeqovy vlády a převrat v roce 1953 ............... 121 

5. 1. Americký a britský postoj ke svržení Mosaddeqovy vlády ................... 121 

5. 2. Aktivity CIA a MI-6 v Íránu a první plán převratu ............................. 124 

6 



5. 3. Nepokoje 28. února 1953 z pohledu Mosaddeqa a šáha ....................... 127 

5. 4. Pokračování jednání CIA a MI-6 ................................................. 131 

5 5 TP-AJAX t . ' l' . ' CIA . . , aJny pan prevratu vypracovany .............................. 134 

5. 6. Referendum .......................................................................... 137 

5. 7. Situace v létě 1953 .................................................................. 139 

5. 8. Převrat roku 1953 ................................................................... 141 

5. 9. Co Mosaddeq věděl o převratu? .................................................. .148 

5. 10. Mosaddeqovo hodnocení doby své vlády ...................................... 150 

6. Proces s Mosaddeqem a situace po převratu ..................... 152 

6. 1. Začátek procesu ..................................................................... 152 

6. 2. Pokračování procesu před vojenským soudem ................................. 154 

6. 3. Politická situace po převratu ...................................................... 158 

6. 4. Mosaddeq a Druhá a Třetí národní fronta ....................................... 162 

6. 5. Konec Mosaddeqova života ....................................................... 166 

Závěr ........................................................................ 168 

Prameny ..................................................................... 176 

Literatura .................................................................. 177 

v 

Clánky z časopisů ......................................................... 180 

Internetové zdroje ......................................................... 181 

Přílohy ....................................................................... 183 

7 



, 
U vod 

Cíl práce 

Tato diplomová práce se zabývá politickou činností a životem 

Dr. Mohammada Mosaddeqa. Mosaddeq byl osobnost, která se nesmazatelně 

zapsala do moderní historie Íránu. Pocházel z vysoce postavené, vážené a bohaté 

rodiny staré perské aristokracie. Byl tělem a duší Íránec, který miloval zemi, ve 

které se narodil. Celý svůj život zasvětil službě své vlasti. 

Cílem mé práce je napsat politický životopis Dr. Mohammada Mosaddeqa na 

pozadí doby, ve které žil. Život člověka nelze oddělit od prostředí a času, ve 

kterém vyrůstá a žije, od prostředí a času, který formuje jeho názory a utváří a 

ovlivňuje jeho rozhodnutí a jednání. Narodil se a vyrůstal v době, kdy v Persii 

vládl Násero-d-Dín Šáh (1848-96), nejdéle vládnoucí panovník z qádžárovské 

dynastie a jeho nástupce Mozaffaro-d-Dín (1896-1907). Byla to doba, kdy Persie, 

ač samostatný stát, fakticky svou samostatnost začínala ztrácet a stávala se 

pouhou loutkou v rukou dvou velmocí, Velké Británie a Ruska, které stále více 

začínaly prosazovat své mocenské zájmy v Persii. 

Zažil perskou revoluci v letech 1905-11 a nastolení konstituční monarchie. 

Tato událost byla jedním ze stěžejních momentů, který ho poznamenal na celý 

život, po který prosazoval demokratické principy, zachovával věrnost ústavě a 

vzdoroval diktátorské vládě. Byl jedním z prvních vůdců na Blízkém východě, 

který usiloval o osvobození národa od zasahování cizích velmocí do vnitřní 

politiky nezávislého státu. Byl velice schopný státní úředník, vynikající právník i 

akademik, mistr promluv v parlamentu i nebojácný člen opozice. Měl 

demokratické smýšlení a přitom byl nacionalista. 

Zažil několik zlomových momentů v moderních dějinách Íránu: vpád 

evropských mocností do Íránu na začátku První světové války, převrat Rezy 

Chána v roce 1921, svržení qádžárovské dynastie a nastolení vlády dynastie 

Pahlaví v roce 1925, Druhou světovou válku a opětovný vpád evropských 

mocností do Íránu v roce 1941, svržení Rezy Šáha a jeho vystřídání synem 

Mohammadem Rezou. 
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Ve svém životě se do politiky zapojil mnohokrát v různých funkcích. Jeho 

politická činnost nebyla nepřetržitá. Byla přerušována Mosaddeqovými 

rozhodnutími odejít, když nesouhlasil s rolí, kterou by měl hrát a danými pravidly, 

podle kterých by měl jednat. Dalším přerušením jeho politické kariéry byl jeho 

nucený ochod po vyslovení nesouhlasu s nastolením vlády Rezy Šáha. 

Vrcholným a nejvýraznějším obdobím jeho politického života je období, kdy 

zastával funkci ministerského předsedy v letech 1951-53. Právě do toho období 

spadá nejvýznamnější krok, který podnikl: znárodnění íránského naftového 

průmyslu. Většinu naftového průmyslu měla pod svou kontrolou Anglo-Iranian 

Oil Company. Ač soukromá britská společnost, měla obrovský vliv na politickou i 

ekonomickou situaci Íránu. Práva a vliv, který měla v provincii Chúzestán 

v západním Íránu, byly nad rámec toho, co lze považovat za práva soukromé 

obchodní společnosti, která podniká v zahraničí. Společnost vlastnila monopol na 

těžbu, zpracování a vývoz nafty. Tato práva jí zaručovala D' Arcyho koncese, 

udělená britskému podnikateli v roce 1901, jejíž platnost byla převedena na 

těžební společnost a v roce 1933 prodloužena na 60 let, tzn. do roku 1993. 

Vezmeme-li v úvahu, že příjmy z nafty byly nejdůležitější součástí příjmů 

íránského státního rozpočtu a hlavní podmínkou fungování íránské ekonomiky, 

pak vidíme, že postavení Anglo-Iranian Oil Company bylo postavením státu ve 

státě, které vláda nezávislého Íránu nebyla schopna účinně kontrolovat. Írán 

dostával minimum z obrovských zisků, které plynuly Společnosti a britské vládě 

ve formě daní a poplatků. 

Znárodnění íránského naftového průmyslu se tak citelně dotklo britských 

zájmů. Jednalo se o politickou událost stěžejního významu, která odstartovala 

rychlý sled událostí, které vedly k odstranění Mosaddeqa z funkce ministerského 

předsedy v roce 1953 převratem a vlastně i k jeho konečnému odstranění 

z veřejného života. 

Převrat z roku 1953, proti Mosaddeqově vládě, neměl v historii Blízkého 

východu do té doby žádnou obdobu. Nebyl proveden Íránci, ale tajnými službami 

Velké Británie a zejména americké CIA. Spojené státy umožnily svržení jediné 

demokraticky smýšlející vlády v dlouhé íránské historii a vytvořily tak precedens 

k dalším zásahům do dění ve svébytných státech nejenom na Blízkém východě. 
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Bouřlivému údobí mezi lety 1951-53, ve kterém Mosaddeq zastával úřad 

ministerského předsedy, věnuji zvláštní pozornost. Okolnosti převratu potřebují 

delší rozbor, protože převrat je zahalen mnoha mýty a zkresleními. Postava 

Mosaddeqa se stala symbolem íránského antiimperialistického boje a 

demokratických ideálů v Íránu. Byl natolik výraznou osobností, že celé toto údobí 

bývá v historických knihách nazýváno "Mosaddeqova doba". 

Jako každý jiný byl však člověk a žádný člověk se ve svém rozhodování a 

konání nevyhne chybám. Byl člověkem nezlomné vůle, zodpovědně přistupoval 

ke každé práci a funkci, která mu byla svěřena a nelitoval námahy a studia. Dle 

svého celoživotního přesvědčení se neohlížel na oběti, které musel podstoupit on 

osobně v zájmu své vlasti. 

Asi nejlépe jeho povahové rysy zachytila královna Soraja, druhá žena 

Mohammada Rezy Pahlaví: "Perštější než jiný Peršan, má smysl pro drama a 

samozřejmě podle okolností osciluje skvěle mezi tragédií a komedií, naříká, když 

připomíná neštěstí své země, směje se nebo bručí uprostřed projevu, od smíchu 

přechází k hněvu, od mdlob ke zlomyslnému mrknutí, tráví většinu svého času 

v pyžamu a velvyslance přijímá u své postele. Je to muž skvělý, neúplatný, 

nezištný, zuřivý nacionalista a má na své straně duchovenstvo a lid. Šáh tajně 

oceňuje tohoto aristokrata, který tak jako on chce velikost Íránu. "2 

2 Její Královské Veličenstvo princezna Soraja: Palác osamění, Ústí nad Labem 2003, s. 98. 
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Metody a metodologie práce 

Při zpracování vybraného tématu byla zvolena analytická metodu. Práce je 

systematicky rozčleněna do několika kapitol. První kapitola nastiňuje historické 

pozadí života Mohammada Mosaddeqa, které se váže k vládě posledních vládců 

z dynastie Qádžárovců a pak k vládě obou panovníků dynastie Pahlaví. 

Speciální kapitola byla věnována vzniku a vývoji Anglo-Persian Oil 

Company, později přejmenované na Anglo-Jranian Oil Company. Ropa, na jejíž 

těžbu vlastnila koncesi tato společnost, byla nejdůležitějším britským zájmem 

v Íránu. Z toho také vyplývaly další důsledky jako bylo britské zasahování do 

vnitřních záležitostí Íránu a diplomatické úsilí o podpoření a udržení britských 

zájmů. 

Doba, ve které Mosaddeq aktivně zasahoval do íránské politiky byla 

rozdělena chronologicky na dvě základní části. První část představuje Mosaddeqa 

z hlediska původu, vzdělání a dále se zabývá jeho ranným působením v politice 

do roku 1928. Práce se nezabývá dobou, kdy Mosaddeq nuceně odešel 

z veřejného života na základě svého přesvědčení o protiústavním a diktátorském 

chování Rezy Šáha. Druhá část se zabývá dobou, kdy se Mosaddeq už jako starý 

muž vrátil do veřejného života po roce 1944 za vlády Mohammada Rezy. 

Práce se systematicky zaměřuje na jednotlivé stránky Mosaddeqovy 

osobnosti, které ovlivňovaly jeho politická rozhodnutí. Nutná pozornost je 

věnována důležitým událostem v Íránu, které měly značný vliv na jeho život, a ve 

kterých nemalou a mnohdy zásadní měrou figurovali vnější činitelé: britské, 

sovětské a později i americké mocenské zájmy. Bez uvědomění si těchto širších 

souvislostí, by nebylo možné pokusit se o objektivní pohled na Mosaddeqovu 

politickou činnost. 

Při zpracovávání práce autorka hodně vycházela z historických pramenů. 

Paměti význačných osobností, jako byli Mohammad Rezá Šáh a Mosaddeq, jsou 

neocenitelným zdrojem informací k důvodům jejich jednání v důležitých 

situacích. V mnohém se rozcházejí, jak v názorech, tak v úhlu pohledu. 

Samozřejmě je třeba mít na paměti, že paměti jsou velmi subjektivním úhlem 

pohledu, který může být zkreslen mnoha okolnostmi: za prvé tím, že každý člověk 

vidí sebe a své konání z té lepší stránky, za druhé nelze vyloučit ani záměrná 
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idealizace, tak jak se to vyskytuje zejména v pamětech manželek Mohammada 

Rezy, princezny Soraji a císařovny Farah. V neposlední řadě nelze opominout, že 

pisateli pamětí nemusí být známy všechny okolnosti, které měly vliv na životní 

situaci nebo ji ovlivnily. Pisatel pamětí také nemá od událostí dostatečný časový a 

osobní odstup, který je nezbytný k hodnocení jednotlivého úseku života 

jednotlivce i historického období. Právě tomuto možnému zkreslení podléhají 

události převratu vedeného CIA v srpnu 1953, neboť Mosaddeqovi o jejich pozadí 

bylo známo pouze málo a také šáh nebyl plně informován. 

Zvolená metoda mi měla umožnit analyzovat jednotlivá údobí Mosaddeqova 

života a to pokud možno nestranně. Žádný autor se však nemůže zcela ubránit 

subjektivnímu hodnocení. 

Při přepisech perských názvů do latinky, bylo zvoleno zachycení fonetické 

podoby perštiny, která nejlépe odpovídá současné výslovnosti. Tato forma byla 

zvolena i při přepisu slov, které byly perštinou přejaty z arabštiny. Např. arabské 

slovo madžlis je přepisováno persky madžles, muharram je přepisován moharram, 

islám je přepisován eslám atd. Vycházela jsem z přepisů, užívaných v Příručním 

slovníku persko-českém, který sestavila Darina Vystrčilová, vydaném v Praze 

v roce 2002. 
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Hodnocení použité literatury a pramenů 

Postava Dr. Mosaddeqa je hodnocena velice rozporuplně. Liší se pojetí 

jednotlivých autorů, kteří se zabývali touto osobností a jejím vztahem k íránskému 

národnímu hnutí a otázkám souvisejícím s íránskou naftou. Je viděn v nejširší 

škále pohledů, které jsou často protikladné. Nejvíce se však liší pohled na 

Mosaddeqa s rostoucím časovým odstupem. Jeho současníci a odpúrci ze strany 

duchovenstva, některých opozičních politických stran, a v neposlední řadě také 

šáh, ho zatracovali, někdy jako britského agenta s protiislámskými názory, jindy 

jako tajného komunistu, který se snaží o převrat a vytvoření republiky, která by 

snadno podlehla vlivu Sovětského svazu. V současné Íránské republice je ctěn a je 

o něm vydáván nespočet knižních titulů, např. Džaváb-e ášofte-ye naft, daktar 

Mosaddeq va nahzat-e mellí-ye Írán od Mohammada Alí Mouhada nebo Faulád-e 

qalb, zendagínáme-ye daktar Mohammad J\1osaddeq od Mostafího Eslámíje. 

Íránští autoři přistupují k Mosaddeqovi, i přesto, že je v Íránu ctěn, s jistou 

opatrností. 

Pro levicově orientované spisovatele Mosaddeq ztělesňuje pnnc1py 

demokracie a národní samostatnosti Íránu a je vzorem odvahy, nepodplatitelnosti 

a pravdomluvnosti. M. R. Šáhín, ve své knize Křížová cesta Íránu, jej nazývá 

"hrdinou Orientu". Za doby, kdy byl u moci, se významně zvýšil 

protiimperialistický boj, který byl důležitým článkem v řetězu národně 

osvobozeneckého hnutí, jež po Druhé světové válce osvobodilo postupně 

koloniální a závislé národy Asie a Afriky. 

Pro sympatizanty šáhova režimu je symbolem levicového extremismu, 

neústupné tvrdohlavosti a špatného politického odhadu, který přivedl zemi do 

katastrofální hospodářské situace. Bývá mu vyčítáno, že za doby, kdy byl u moci 

jako ministerský předseda, se takřka zastavila těžba ropy a byl zastaven vývoz 

nafty, což mělo hluboké ekonomické dopady pro Írán. Alí Asghar Shamin v části 

své knihy !ran- in the Reign oj His Majesty Mohammad Reza Shah Pahlavi 

podává přehled událostí doby, jíž figuroval Dr. Mosaddeq. Vzhledem ke 

skutečnosti, že kniha byla vydána u příležitosti oslav dvacátého pátého výročí 

založení íránského císařství, je zřejmé, že nemohla být psána nestranně, ale 

musela odpovídat oficiálním názorům šáhova režimu. 
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Historii vlády Qádžárovců a dynastie Pahlaví zpracoval Abrahamian ve své 

obsáhlé studii !ran Between Two Revolutions pojednávající o moderních dějinách 

Íránu. 

Studie několika autorů pod vedením George Lenczowskeho, !ran Under the 

Pahlavis, se zabývá dobou vlády obou panovníků dynastie Pahlaví. Údobí vlády 

Mohammada Rezy Šáha v ní není dokončeno, protože kniha byla vydána ještě 

před svržením šáha islámskou revolucí v roce 1978-79. V šesté kapitole se Robert 

B. Stobaugh podrobně zabývá vývojem íránské naftové politiky. Více prostoru 

však ponechává záležitostem týkajících se nafty a neklade rozhodující důraz na 

postavu Mosaddeqa. 

Z českých autorů si postavy Mosaddeqa povšiml J. Muzikář. Zajímavá je 

jeho kapitola "Islám kontra sekularismus v poválečném Íránu" v knize Zápas o 

novodobý stát v islámském světě. Autor se zabývá nemalou rolí politicky aktivních 

duchovních za vlády Mohammada Rézy Šáha, zejména ájatolláha Kášáního 

( 1885-1960). 

Z britských autorů se postavou Dr. Mosaddeqa podrobně zabývá Horna 

Katouzian ve své knize Musaddiq and the Struggle for Power in !ran. Snaží se o 

objektivnější přístup k úloze Mosaddeqa v nacionalistickém hnutí. 

Zřejmě nejnegativněji ve svých pamětech Mission for my Country, kritizuje 

bývalý íránský šáh Mohammad Rezá Pahlaví Mosaddeqa a jeho aktivity v íránské 

politice v letech 1951-53. Zejména v páté kapitole, nazvané "Bouřlivá léta" šáh 

vyvrací názor západního tisku, že Mosaddeq ztělesňoval íránskou politiku tohoto 

období. Celá kapitola je psána velice expresivně a zaujatě, což je pochopitelné, 

protože Mosaddeqova rozhodnutí se hluboce dotýkala pravomocí šáha a citelně 

omezovala jeho aktivity. Nejedná se o historické hodnocení z pohledu 

nezúčastněného historika, ale je zajímavé všimnout si pohledu současníka na 

svého politického odpůrce. 

Paměti Farah Pahlaví přibližují dobu vlády Mohammada Rezy očima jeho 

třetí manželky a císařovny Íránu. Farah píše velice citlivě na základě ženského 

vnímání. Její pohled je značně idealistický a ovlivněný vztahem ke svému 

manželovi. Paměti druhé ženy šáha, princezny Soraji, která pocházela 

z bachtijárského kmene, jsou psané velice expresivním způsobem. Dvě kapitoly 

věnuje právě událostem z doby Mosaddeqovy vlády. 

14 



Nejvíce se o něm můžeme dozvědět z toho z jeho pamětí. Dr. Mohammad 

Mosaddeq napsal své vlastní paměti Musaddiq 's Memoirs, které byly poprvé 

vydány v Teheránu 1986 lrajem Afsharem. Sám je nazval "Stručný popis mého 

života a paměti." Do angličtiny byly přeloženy Hornou Katouzianem, který se 

problematikou moderní íránské historie zabývá. 

Autor sám rozdělil paměti na dvě samostatné knihy. V první knize pojednává 

o své práci hlavního účetního provincie Chórásán v době před konstituční 

revolucí, o svých studiích v Evropě a své práci v politickém životě do roku 1924, 

kdy byl poprvé zvolen do madžlesu. Tyto paměti byly napsány ve vězení v letech 

1954-56 poté, co byl odsouzen vojenským soudem ke třem létům samovazby. 

Druhá kniha obsahuje různé poznámky a dokumenty týkající se anglo

íránského naftového sporu, ze svého úhlu pohledu hodnotí období, kdy byl 

ministerským předsedou, a odůvodňuje svá jednotlivá rozhodnutí. V další části 

jsou otištěny dopisy, které psal z vězení nejvyššímu soudu a vojenskému 

prokurátorovi, aby se domohl svého ústavního práva, na základě odvolání proti 

rozsudku vojenského soudu, být předvolán před nejvyšší soud. V poslední části 

pamětí je také jeho reakce na to, co o něm napsal šáh ve svých pamětech Mission 

for My Country. Tato část byla napsána v exilu mezi lety 1957-61. 

Důležitou prací je kniha Musaddiq dar mahkame-je nezámí (Mosaddeq před 

vojenským soudem), která poprvé vyšla v roce 1985 ve dvou svazcích. Napsal ji 

Jalil Buzurgmehr, zkušený právník a plukovník v armádě, který se těšil dobré 

pověsti. V procesu s Mosaddeqem po převratu v roce 1953 byl jmenován 

Oddělením vojenského trestního řízení (Department of Military Prosecution) jeho 

právním zástupcem. Choval se čestně a profesionálně. Zaznamenal celý průběh 

soudního řízení. 

Další důležitý použitý dokument byl publikován na internetu. Jsou to paměti 

Dr. Donalda N. Wilbera, který hrál aktivní roli v převratu proti Mosaddeqovi 

v srpnu 1953. Tyto paměti byly napsané v roce 1954. Tento dokument popisuje 

operaci TP-AJAX, kterou provedla íránská větev Oddělení Blízkého východu a 

Jižní Asie (NEA) CIA. Samotný Wilber, pověřený vypracováním plánu převratu, 

se značnou měrou podílel na přípravách akce, ale v době převratu nebyl v Íránu. 

Vycházel proto do značné míry ze zpráv Kermita Roosevelta, který operaci 

v Íránu řídil. Přílohy dokumentu obsahují znění některých dohod přijatých během 
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operace. Byly publikovány 16. dubna 2000 na internetových stránkách The New 

York Times. The New York Times také publikovaly mnoho článků týkajících se 

tajné historie CIA spjaté s převratem. 

Převratem z roku 1953 se podrobně zabýval americký autor Mark 

Gasiorowski, který se snažil postihnout málo známé okolnosti zasahování 

britských a amerických tajných sil. Jeho články jsou publikovány na internetu. 

Také N. Keddie věnovala převratu a íránsko-americkým a íránsko-sovětským 

vztahům značnou pozornost. 

Dalším zdrojem informací byly stránky Džabhe-je mellí (Národní Fronty), 

založené Mosaddeqem, která je dnes v ilegalitě v Paříži. Na jejích stránkách je 

publikováno množství článků, týkajících se Mosaddeqa, a výtahy z jeho pamětí i 

veřejných promluv. 
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1. Historické pozadí 

Doba vlády dynastie Pahlaví, otce a syna, byla dobou utváření moderního 

Íránu. Oba prosadili mnoho reforem s cílem vytvoření moderní velmoci ze 

zaostalé země. Tyto reformní snahy odlišovaly vládu dynastie Pahlaví od vlády 

předchozí qádžárovské dynastie. Qádžárovské vládce lze charakterizovat jako 

despotické vládce, kteří nepochopili, že nemohou vládnout jako jejich středověcí 

předchůdci, ale že je nutno přizpůsobit se pokroku, který probíhal v ostatních 

zemích. Za vlády posledních qádžárovských panovníků Persie3 stále více 

zaostávala. Politicky a vojensky slabá země se rychle dostávala do područí 

evropských mocností. 

Vláda nové dynastie Pahlaví vedla Írán k posílení státní suverenity, 

centralizaci moc1 a posílení vlády odvážnými reformami napomáhajícími 

modernizaci a rozvoji. Vedla však také ke zformování národa, ke vzniku a rozvoji 

nacionalismu a ke vzniku různých politických hnutí, která nebyla vždy příznivě 

nakloněna vládnoucí dynastii. 

1. 1. Vláda posledních Qádžárovců a udílení zahraničních koncesí 

Qádžárovská dynastie vládla v Persii od roku 1796, kdy se Áqá 

Mohammadovi Chánovi podařilo sjednotit celou zemi pod svou vládou. Tato 

práce se nezabývá počátky vlády Qádžárovců, protože to by bylo nad rámec 

tématu. Je charakterizováno až poslední období vlády této dynastie. Na sklonku 

19. století byl roku 1896 zavražděn Násero-d-Dín Šáh, nejdéle vládnoucí 

panovník na perském trůnu ( 1848-96) a také poslední panovník, jenž měl 

prakticky neomezenou moc. Zavraždění panovníka však nemohlo změnit 

despotický a zaostalý režim v Persii. Jeho nástupce Mozaffaro-d-Dín Šáh (1896-

1907) už neměl schopnosti svého předchůdce a také musel čelit finančním 

problémům a narůstajícím politickým nepokojům v zemi. Šáh se snažil provést 

3 Persie bylo oficiální jméno Íránu do roku 1935, kdy byla země přejmenována na Írán. Ve jménu 

Persie příliš zazníval název provincie Fárs, od které je jméno odvozeno. V této provincii měli Britové silný 

vliv. Ve shodě s tímto používám do roku 1935 púvodní jméno Persie. 
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finanční reformu, ale narazil na tvrdý odpor bohatých a vlivných obchodníků a 

mocného duchovenstva. 

Šáhové čelili ekonomickým problémům spojeným s nedostatkem financí a 

zaostalostí země. Velké finanční prostředky pohltily prohrané války Persie 

s Ruskem na začátku 19. století (1804-13 a 1826-28). Finance ze státní pokladny 

byly z velké části promrhány neproduktivním a zemi nic nepřinášejícím 

způsobem. Byly používány podle libovůle šáha na vydržování nákladného dvora, 

harému apod. Nebyly investovány do rozvoje země, která zůstávala na úrovni 

středověku, jako by neexistoval čas. Státní úřady nebyly získávány na základě 

schopností, ale kupovaly se. Korupce byla velmi rozšířeným jevem. Podmínky 

života obyvatelstva Persie nebyly záviděníhodné. 

Finanční problémy začali šáhové řešit ve stále větší míře udělováním 

nejrůznějších druhů koncesí zahraničním státům a společnostem a tím jim 

umožnili podnikání v zemi. Za mizivé částky získávaly zahraniční země koncese, 

ze kterých jim plynuly obrovské zisky. Spolu s růstem bohatství získávaly i 

politickou moc. Zejména Rusko a Velká Británie zasahovaly stále více do 

vnitřních záležitostí Persie a neustále mezi sebou soupeřily. Právě toto soupeření o 

sféry vlivu bylo důvodem proč se Persie nikdy nestala kolonií jedné z těchto dvou 

zemí. Perské záležitosti měl na starosti britský místokrál v Indii. 

Koncese jsou zmíněny podrobněji, protože právě zrušení koncesních smluv 

bylo významným počinem při osamostatňování se Íránu ze zahraničního vlivu za 

vlády dynastie Pahlaví. Dr. Mosaddeq, jehož politická činnost je stěžejním 

námětem práce, boj oval později nekompromisně proti udílení jakýchkoli koncesí. 

Jednou z prvních byla koncese, kterou poskytl šáh Násero-d-Dín již v roce 

1863 Britům na zřízení telegrafní linky z Chánikín přes Teherán do Bandar-e 

Búšehr. 

Roku 1872 poskytl šáh Násero-d-Dín koncesi londýnskému bankéři baronu 

Reuterovi na stavbu transíránské železnice procházející napříč Persií od Perského 

zálivu ke Kaspiku. Na dalších 70 let měl také právo na těžbu nerostného bohatství 

na území Persie. Reuterova koncese však musela být o rok později zrušena pod 

silným tlakem carské vlády. 

Koncem 19. století nastaly boje o získání koncesí na stavbu cest v Persii. 

Turecko a Rusko uvalily vysoká cla na tranzit zboží do Persie přes svá území. 
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Britové získali šáhův souhlas na zřízení říční dopravy po řece Kárun pro dopravu 

zboží. Roku 1888 získali koncesi na stavbu silnice ze Šúštaru do Teheránu. Touto 

cestou bylo dopravováno britské zboží, které ovládlo trh. Britové si jako základnu 

k pronikání do Persie zvolili přístav Búšehr, kde sídlil britský rezident. 

Byla zřízena Císařská perská banka (The Imperial Bank of Persia), která byla 

v britském vlastnictví a kontrolovala perské finance. Koncese byla udělena na 

dobu 60 let, jako náhrada za zrušení Reuterovy koncese. Dostala právo vykonávat 

funkce státní pokladny, výlučné právo na neobyčejně výnosný podnik- emisi 

bankovek, málo krytých skutečnými hodnotami, právo zřizovat průmyslové, 

finanční a obchodní podniky po celé zemi.4 Právo emise bankovek zrušil až Rezá 

Šáh Pahlaví, když zřídil Národní íránskou banku. Banka určovala kurz valut. 

Roku 1890 získal britský podnikatel Talbot právo na tabákový monopol na 

50 let. Měl právo na výkup tabáku a jeho distribuci po celé Persii. Nakupoval 

tabák za velice nízké ceny a za předraženou cenu jej prodával. Už za rok vypukl 

proti této koncesi nesmírný odpor ve velkých městech. Byl to vůbec první 

organizovaný veřejný odpor proti nějaké koncesi. Do čela odporu se postavili 

ší'itští duchovní, kteří vydali fatvu, která zakazovala kouření až do zrušení 

monopolu. Byl to také první veřejný projev odporu proti zahraniční koncesi, který 

uspěl. Šáh byl nucen monopol zrušit, přičemž musel zaplatit poměrně značnou 

částku za nedodržení smlouvy. 

Pozdější nejdiskutovanější koncesí byla naftová koncese z roku 1901 udělená 

na 60 let D' Arcymu, která umožňovala Britům těžit ropu na pěti šestinách 

perského území. Zaplatili za ni velmi nízkou částku 20.000 liber v hotovosti a 

stejnou částku v akciích a zavázali se odvádět do perské pokladny 16% čistého 

zisku. Na počátku se tato koncese nezdála nijak významná, ale po objevení ropy 

v provincii Arabestán nabyla na významu. (viz 3. kapitola) 

Další zemí, která získala od perského šáha koncese, bylo Rusko. Ruský vliv 

nebyl pro Persii tak nevýhodný jako vliv britský, protože mezi těmito zeměmi 

probíhal čilý zahraniční obchod. Ruský podnikatel Lianozov získal v roce 1888 

koncesi na rybolov v jižní části pobřeží Kaspického moře. Roku 1889 získali 

Rusové koncesi na stavbu železnice napříč Persií z Raštu do Perského zálivu. Tato 

železnice se však ani nezačala stavět, protože carská vláda neměla dostatek 

4 Kol. autorů: Novověké dějiny orientálních zemí I!., Praha 1961, s. 311. 
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prostředků, ale přece jen získala slib od šáha Násero-d-Dína, že nikomu nebude 

poskytnuta koncese na stavbu železnice dalších 15 let bez souhlasu Ruska a tato 

doba byla později prodloužena až do roku 191 O. 

Roku 1890 získal Rus Poljakov koncesi na zřízení Ruské diskontní banky 

v Teheránu a rok poté koncesi platnou na 75 let na zřizování dopravních úřadů po 

celé Persii. 

Počátkem 20. století projevilo zájem o koncese i Německo. Německo 

pronikalo do Persie zejména v souvislosti se stavbou bagdádské železnice, jejíž 

odbočka měla vést podle německých plánů i do Teheránu. Německé snahy však 

úspěšně mařila Británie, která nechtěla připustit upevnění pozice další mocnosti 

v Perském zálivu. 

1. 2. Konstituční revoluce 1905-11 a ústavní zřízení 

Šáh Mozaffaro-d-Dín nebyl schopným panovníkem. Snažil se reformovat 

perský finanční systém za pomoci belgických poradců, ale narazil na silný odpor 

bázáru, aristokracie a duchovenstva. V čele lidového hnutí v Persii stanulo ší'itské 

duchovenstvo, kterému chtěl šáh odejmout zisky z vaqfů. Mluvčím olamá byl 

Sajjed Mohammad Tabátabá'í a Sajjed Abdolláh Behbehání. Je neobvyklé, že 

v čele revoluce stanulo duchovenstvo. 

Proti šáhovu režimu a polokoloniální závislosti Persie na cizích mocnostech 

vypukla v zemi revoluce, která začala v prosinci 1905. Vliv na ni měla i revoluce 

v Rusku téhož roku. 12. prosince 1905 se oponenti šáha ze strany bázáru a 

studentů za podpory duchovních uchýlili do mešity Šáh Abdo-1-Azímjižně od 

Teheránu v Šahr-e Rej, dnešním předměstí Teheránu. Žádali odvolání 

nenáviděného prvního ministra Ejno-d-Douly, vydání ústavy a svolání parlamentu 

(madžles). 

V srpnu 1906 souhlasil Mozaffaro-d-Dín Šáh s vytvořením konstituční vlády 

a přijetím ústavy. Shromáždění lidových vůdců navrhlo postup voleb do 

1. madžlesu. Volební právo náleželo pouze mužům a ženy volební právo neměly. 

Za volební právo žen se v padesátých letech velice zasazoval Mosaddeq, i když 

ani jemu se nepovedlo prosadit nový volební zákon umožňující ženám volit. 

7. října 1906 se sešel 1. madžles. 
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Za několik měsíců, v lednu 1907, zemřel šáh Mozaffaro-d-Dín a byl 

vystřídám šáhem Mohammadem Alím (1907-9). 

První perská ústava byla vypracována podle belgického vzoru a byla 

schválena 30. prosince 1907. Její hlavní náplní bylo prosadit konstituční 

monarchii v Persii, ~. omezit moc šáha, a tím ukončit svévoli a slabou vládu 

špatných vládců, kteří svou špatnou zahraniční politikou způsobili, že se Persie 

stala snadnou kořistí carského Ruska a ještě ve větší míře Velké Británie. Ústav a 

obsahovala demokratické principy. Zavedla striktní oddělení moci výkonné, 

legislativní a soudní. 5 Základem nového uspořádání státu byl dvoukomorový 

parlament sestávající z Národní konzultativní rady (Madžles-e šúrá-je melll) a 

senátu. 

1. madžles měl 156 poslanců, kteří byli voleni podle volebních okresů 

s určitým počtem mandátů. V madžlesu bylo zastoupeno také politicky aktivní 

ší'itské duchovenstvo. Volby do madžlesu neprobíhaly po celé zemi ve stejný 

den, neexistovaly tištěné volební lístky, takže každý volič musel sám napsat 

seznam osob, které voli1.6 Bohatí a vlivní měli velkou šanci ovlivnit volby. 

Dalším činitelem, který nemalou měrou zasahoval do voleb, byl sám šáh. 

Požadavek svobodných voleb byl vznesen až v Mosaddeqově období. 

Senát se skládal ze třiceti zástupců Teheránu a třiceti zástupců provincií. 

Polovina senátorů z obou těchto částí byla jmenována šáhem a polovina byla 

volena. V podstatě zástupci madžlesu byli voleni na základě teritoriálního 

zastoupení. Ústava zajišťovala zastoupení národnostních i náboženských menšin. 

Výkonná moc náležela osobně šáhovi a podílela se na ní Rada ministrů, které 

předsedal ministerský předseda. K vůli důraznému oddělení moci, nebylo 

dovoleno ministrům pracovat ani v jedné komoře parlamentu. Pod šáhovu 

pravomoc spadalo právo jmenovat a propustit ministerského předsedu a ministry, 

právo jmenovat některé vyšší úředníky, důstojníky armády i právo podepsat 

zákony schválené parlamentem. Ústava nedávala šáhovi jednoznačné právo veta, 

článek 49 doplňku ústavy definoval jeho povinnost schválit zákon přijatý 

parlamentem, čímž mu nepřímo toto moc (tj. právo veta) upíral.7 Ústava rovněž 

5 Lenczowski, George: !ran Under The Pahlavis, Stanford 1978, s. 434. 
6 Šáhín, M. R.: Křížová cesta Íránu, Praha 1964, s.60. 
7 Lenczowski, s. 434. 
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poskytovala šáhovi podmíněné právo rozpustit parlament, za pevně stanovených 

okolností. Šáhovi byla rovněž udělena autorita vrchního velitele ozbrojených sil. 

Doplněk k ústavě z roku 1907 zahrnuje ustanovení výboru vzdělaných 

duchovních, který měl být tvořen náboženskými představiteli jmenovanými a 

vybranými parlamentem. Tento výbor pěti duchovních měl právo se vyslovit 

k platnosti zákona schváleného parlamentem tak, aby nově schválené zákony 

nebyly v rozporu s islámským právem. 

Citlivé záležitosti, jako například udělování koncesí cizím zahraničním 

společnostem, musely být schváleny parlamentem. Bylo to dáno negativní 

zkušeností z dob, kdy qádžárovští vládcové udělovali dlouhodobé koncese cizím 

státům a Persii dlouhodobě zadlužovali v zahraničí. 

Za vlády dynastie Pahlaví došlo k pozměnění ústavy čtyřikrát, a to v roce 

1925, 1949, 1957, 1967. 

Z mezinárodního hlediska byl důležitý ruský a britský postoj ke konstituční 

revoluci v Persii. Aby se Rusko a Británie vyhnuli střetu mocenských zájmů 

v Persii, podepsali 31. srpna 1907 v Petrohradu dohodu o zájmových sférách obou 

velmocí. Persie byla na základě dohody rozdělena na tři zájmové sféry, severní

ruskou, jižní- britskou a střední- společnou. Říká se v ní: "Abychom se vyhnuli 

jakémukoli důvodu ke konfliktu mezi svými vlastními zájmy v jednotlivých 

regionech, v sousedství ruských hranic Persie na jedné straně a hranic 

Balúčistánu a Afghánistánu na straně druhé, podepsaly vlády Velké Británie a 

Ruska dohodu o přátelství v této záležitosti ... Každý z obou států se zavazuje 

nevyhledávat koncese jakéhokoli druhu v blízkosti hranic (státu) druhého ... 

Výhradním předmětem smlouvy je vyhnout se jakémukoli důvodu k nedorozumění 

na poli perských záležitostí mezi smluvními stranami. Šáhova vláda bude ujištěna, 

že smlouva uzavřená mezi Ruskem a Velkou Británií nemůže selhat při 

prosazování prosperity, bezpečnosti a rozvoje Persie. "8 

Tajná dohoda mezi Ruskem a Británií byla uzavřena v roce 1915, která 

přenechávala Britům vliv v dosud neutrální zóně výměnou za ruský vliv v oblasti 

Istanbulu a Úžin.9 

8 Hurewitz, J. C.: Diplomacy in the Near and Middle East, vol. I., s. 266- 267. 
9 Gombár, E.: Írán za vlády Rezy Šáha Pahlavího, in HO, č. VII.- VIII. 2001, s. 183. 
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Po neúspěšném atentátu na šáha v roce 1908 byl proveden šáhem státní 

převrat za pomoci perské kozácké brigády. Kozáci obsadili madžles. Proti 

převratu vypukl odpor v různých provinciích země, v Tabrízu dokonce vypuklo 

povstání. Nakonec byl šáh nucen v květnu 1909 souhlasit s obnovením ústavy a 

činnosti madžlesu. V červenci však již revolucionáři za podpory bachtijárských 

kmenů obsadili Teherán a šáh byl donucen k abdikaci. Na trůně jej vystřídal jeho 

devítiletý syn Ahmad Mírzá (1909-25), který se stal posledním qádžárovským 

panovníkem před nástupem dynastie Pahlaví. 

15. listopadu 1909 se sešel 2. madžles. Jeho složení bylo zajímavé tím, že 

v něm nebyli zastoupeni duchovní a počet jeho členů byl snížen ze 156 na 120. 10 

Vypukly spory mezi jednotlivými frakcemi revolucionářů. 

Perská revoluce byla ukončena zásahem Ruska. Záminkou se stalo pověření 

amerického bankéře Shustera, aby dal do pořádku perské finance. V listopadu 

1911 ruská armáda okupovala Anzalí a Rašt u Kaspického moře. Íránské vládě 

bylo doručeno ultimátum o ukončení Shusterovy mise. V případě neuposlechnutí 

tohoto požadavku hrozili Rusové okupací Teheránu do osmačtyřiceti hodin. Došlo 

ke sporům v madžlesu a v ulicích se shromáždil dav dávající najevo svůj 

nesouhlas s ruským ultimátem. Požadoval "nezávislost nebo smrt". Navzdory 

tomu se ministerský předseda Samsamo-s-Saltane, regent a vláda rozhodli pro 

přijetí ultimáta, aby se vyhnuli ruské okupaci hlavního města. Madžles a duchovní 

ultimátum odmítli. Tyto okolnosti zahraničního tlaku vedly k rozpuštění druhého 

madžlesu. 

Roku 1911 se také britská vojska vylodila v přístavu Búšehr a rychle obsadila 

Šíráz a Esfahán. Bachtijárské kmeny, které viděly v Britech ochránce a spojence, 

umožnily rychlejší pohyb Britů v jižní Persii. Britové se snažili získat v Persii co 

největší vliv. 

Země byla pod britsko-ruskou okupací, což vyvolávalo značný lidový odpor. 

Také olamá z Nadžafu a Karbalá volali po bojkotu ruského zboží. Následovaly 

krvavé srážky v Raštu a Anzalí. Rusové reagovali napadením davu 

10 Počet poslanců madžlesu se v různých obdobích lišil. I. madžles měl 156 poslanců, 2. madžles 
120 a teprve 3. madžles měl 136 poslanců. Tento počet zůstal stálý až do roku 1952, kdy na 
základě nového volebního zákona měl madžles 172 poslanců. (uvedeno na 
http:/ /www. i ran ica.com/artic les/v S f4/v8 f404 .htm I) 
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shromážděného u hrobky emáma Rezy v Mašhadu. Tento krok, kdy vztáhli ruku 

na nejsvatější místo ší'itů v Persii, jim vynesl ještě větší nenávist a odpor. 

24. prosince 1911 byl v Teheránu uskutečněn státní převrat a madžles byl 

rozehnán. Shuster rezignoval. Tím skončila perská konstituční revoluce. 

1. 3. Charakteristika doby vlády Rezy Šáha Pahlaví 

Po První světové válce se země ocitla v naprostém chaosu. V zemi byla 

přítomna sovětská a britská okupační armáda, na severu sílila separatistická hnutí, 

vypukaly neustálé spory mezi jednotlivými kmeny. Země vedená slabým 

panovníkem zaostávala a dostávala se do závislosti na Britech, i když Persie 

nebyla nikdy oficiálně britskou kolonií. Bylo třeba silné osobnosti, která by rázně 

ukončila přítomnost cizích vojsk v zemi, potlačila moc svářících se kmenových 

náčelníků a vyhlásila nezbytné reformy modernizace země. Touto osobností se 

stal nepříliš známý plukovník kozácké divize, později brigádní generál Rezá 

Chán, který převratem v roce 1921 uzurpoval moc. V roce 1925 se nechal 

korunovat na perského šáha, čímž založil novou dynastii Pahlaví. Hlásil se 

k tradicím staré Persie a jejím králům počínajícím Kýrem Velikým (6. století př. 

Kr.), který byl zakladatelem perské říše. Podle názvu starého perského jazyka

pahlaví, si zvolil Rezá Šáh i příjmení, které se stalo jménem dynastie. 

1. 3. 1. Persie za První světové války a převrat Rezy Chána 

Po vypuknutí První světové války v roce 1914 vyhlásila Persie neutralitu. 

Země a její oficiální politika byla pod silným rusko-britským vlivem. Proti tomuto 

vlivu vystupovaly radikální a nacionalistické skupiny, které byly silně 

proněmecké. Německo bylo na tehdejším Středním východě velmi populární, což 

bylo dáno především tím, že nebylo imperiální mocností v této části světa, kterou 

ovládalo Rusko a Velká Británie. Na atraktivnosti Německa mělo podíl i to, že 

bylo spojencem muslimské země, a sice osmanského Turecka. Německý císař 

Vilém byl poeticky a idealisticky nazýván ochránce muslimů a proslýchalo se, že 

přestoupil k islámu. 
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Tlak, aby Persie vstoupila do války po boku centrálních mocností, byl 

značný. Konzervativci, jako Vosúqo-d-Doula (Mosaddeqův vzdálený příbuzný), 

byli však proti. Oproti tomu lidoví demokraté (Mostaufí al-Mamálik, Mosaddeqův 

vzdálený bratranec) s Německem sympatizovali a radikální nacionalisté vytvořili 

prozatímní vládu na západě, ve spojení s tureckou armádou. Byli známí jako 

muhádžirín (emigranti), protože se přesunuli z Teheránu do Kermánšáhu. 11 

Část radikálních nacionalistů a demokratů včele se Sajjedem Hasanem 

Táqízádem (1878-1969) vytvořila Nacionalistický výbor (Komite-je mellíjun) 

v Berlíně, který vydával protibritské noviny Kave a stal se mluvčím prozatímní 

vlády v Evropě. 

Madžles se sešel, aby mohl vyhlásit neutralitu ve válce. Perské území bylo 

napadeno Tureckem, které neuznalo jeho neutralitu. Brzy nato byla Persie 

okupována britskými a ruskými vojsky. 

V listopadu 1915 byl madžles opět rozehnán. Roku 1915 byla zformována 

prozatímní vláda v Qomu a později se přesunula do Kermánšáhu. Tato vláda se 

rozpadla krátce poté, co Mezopotámie padla do rukou Britů. Ve stejnou dobu, tj. 

v roce 1916, jimi byl okupován také Kermánšáh. 

Po úspěchu říjnové revoluce se v lednu 1918 sovětská vláda vzdala všech 

nároků carského režimu v Persii. Vzniklého vakua se snažili využít Britové, kteří 

chtěli získat Persii, která spojovala oblasti jejich zájmu od Středomoří po Indii. 

Vosúqo-d-Doula, Brity podporovaný kandidát, se v srpnu 1918 stal 

ministerským předsedou. Za jeho vlády byla podepsána roku 1919 britsko-perská 

smlouva, podle které měla britská vláda dodat Persii vojenské a finanční poradce 

a Britové měli získat koncese na dopravu a spoje. Kdyby byla smlouva uplatněna 

v praxi, Persie by se prakticky dostala do polokoloniální závislosti na Británii, na 

což poukazovali mnozí Peršané, včetně Mosaddeqa. (viz podkapitola 2. 4.) 

V provincii Gílán se utvořila vlastní autonomní vláda, jako výsledek tzv. 

gílánského revolučního hnutí, pod vedením Mírzy Kúčeka Chána Džangalího 

(1880-1921). Jeho oddíly se jmenovaly džangalí. Také v perském Ázerbajdžánu 

pod vedením šejcha Mohammada Chejábáního (1879-1920) vzniklo separatistické 

hnutí. Roku 1917 založil demokratickou stranu Ázerbajdžánu a 23. června 1920 

vyhlásil autonomii perského Ázerbajdžánu. Provincie byla přejmenována na 

11 Katouzian, H.: Musaddiq and the Struggle for Power in !ran, London 1990, s. 9. 
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Mamlak-e Azádestán (Země svobody). Toto hnutí se podařilo centrální vládě 

z Teheránu za pomoci kozácké divize rychle zlikvidovat. 

Kmenoví náčelníci měli pod svou kontrolou větší část Kordestánu, Arabestán 

(později přejmenovaný na Chúzestán) a Balúčistán. Odmítali platit daně do 

Teheránu, loupili ve vesnicích a narušovali bezpečnost komunikací. Významného 

postavení se dostalo šesti náčelníkům bachtijárských kmenů, z rodin Ílchánů. 

Vzali na sebe ochranu ropných zařízení Anglo-Persian Oil Company. Za to měli 

dostávat 3% ze zisků společnosti. Vzrůst prestiže bachtijárských kmenů byl trnem 

v oku ostatním kmenům, kteří v něm viděli začátek bachtijárské nadvlády. 

Gílánské revoluční hnutí, ázerbajdžánský separatismus, přítomnost Rudé 

armády na severu a britské na jihu, odpor proti britsko-perské smlouvě z roku 

1919, to vše vedlo k akutní politické krizi v hlavním městě. 

Do Teheránu se vydala kozácká brigáda z Qazvínu. Jejím velitelem byl 

42- letý plukovník Rezá Chán, původem z neznámé turecky mluvící rodiny 

z Mazandaránu. Kozácká brigáda byla zřízena roku 1789. Sestavili ji čtyři ruští 

důstojníci, kteří byli vysláni do Teheránu na šáhovu žádost v čele s plukovníkem 

Domantovičem. Čítala zpočátku 2.000 mužů a byla jedinou bojeschopnou 

jednotkou qádžárovských šáhů. Rezá Chán se spolu se třemi tisíci mužů kozácké 

brigády vydal na Teherán. 

Rezá Chán byl k převratu povzbuzen generálem sirem Edmundem Ironsidem, 

velitelem britských oddílů na severu Persie. Vyzval ho, aby vedl oddíl kozáků do 

Teheránu a provedl převrat. Dostal střelivo, podporu a plat pro své jednotky. 

Na předměstí Teheránu se sešel s mladšími důstojníky a novinářem Sajjedem 

Zejou at-Tabátabá'ím, který se těšil britské podpoře. Se vší touto podporou 

vstoupil Rezá Chán 21. února v noci do Teheránu. Nechal uvěznit některé 

významné politiky a ujistil šáha, že převrat byl zosnován na záchranu monarchie 

před revolucí a požadoval jmenování Sajjeda Zeji do funkce ministerského 

předsedy. Sajjed Zeja přijal funkci, ale ne titul, a tak se stal prvním ministerským 

předsedou Persie bez vznešeného titulu. Šáh také ustanovil Rezu Chána sardár-e 

sepah, velitelem armády. 

26 



Sajjed Zeja a Rezá Chán vydali společné prohlášení, že budou iniciovat věk 

národního oživení ukončením vnitřní dezintegrace, uskutečním sociální reformy, a 

že ochrání zemi před cizí okupací. 12 

26. února 1921 byla podepsána smlouva mezi Ruskem a Persií, která vedla 

k urovnání vztahů s Ruskem. Obě strany uznaly íránsko-ruskou hranici z roku 

1881. Smlouva zakotvovala důležitou skutečnost, že v případě zaútočení cizí 

mocnosti na Írán a při nebezpečí možnosti, že by tato mocnost chtěla využít Írán 

jako základnu k útoku na Rusko, má Rusko právo vyslat své oddíly na území 

Íránu. 13 

Vojenský převrat ukončil období dezintegrace v Persii a umožnil počátek její 

přeměny v moderní stát. Rezá se už v květnu 1921 zbavil Sajjeda Zeji a převzal 

kontrolu nad ministerstvem války. Během necelého roku upevnil svou moc nad 

armádou, protože si uvědomoval starou pravdu, že za kým stojí armáda, ten má i 

moc. Kozácká divize zasáhla při revoltě v ázerbajdžánském Tabrízu i 

v chorásánském Mašhadu. Také posílil svou pozici poražením jednotek džangalí 

v Gílánu. Rezá Chán se vymknul britské kontrole, protože byl silnější osobnost, 

než čekali. 

V následujících čtyřech letech Rezá Chán posiloval své pozice v armádě i 

v civilní správě. Rozšířil armádu celkem na 40.000 mužů. Jeho armáda během let 

1922-25 několikrát úspěšně zasáhla proti odbojným kmenům, jako např. proti 

Kurdům, Šáhsevenům, Lorům nebo Balúčům. Získal kontrolu nad státními příjmy 

ze státní půdy i z daní. V roce 1923 převzal křeslo ministerského předsedy. (viz 

podkapitola 2. 5.) 

Zajímavé je, že převzetí moci Rezou Chánem neproběhlo násilnou cestou, ale 

že svou moc dokázal prosadit zákonným způsobem. Ve 4. madžlesu podporovala 

Rezu formující se konzervativní Reformní strana (Reformers' Party) a v 

5. madžlesu ho podporovala Strana obrody (Revival Party), která měla většinu. 

K urychlení odchodu britských a sovětských vojáků z Persie hledal Rezá 

oporu ve třetí síle, kterou byli Američané. Aby získal jejich podporu, nabídl 

udělení koncese na těžbu ropy Sinclair Oil Company. Američan Arthur 

Millspaugh se stal finančním poradcem a získal plnou kontrolu nad perským 

12 Abrahamian: !ran Between Two Revolution, New Jersey 1982, s. 118. 
13 Hamzavi, A. H.: Persia and the Powers, London, rok neuveden, s. 71. 
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státním rozpočtem a financemi.
14 

Millspaugh si nezískal oblibu v Íránu, Británie i 

Rusko byli proti němu, a on nakonec v roce 1927 rezignoval. 

Rezá nadále vedl ministerstvo války a vyčleňoval stále větší část rozpočtu 

armádě, aby mohl potlačit odbojné kmeny. Brzy nato 4. madžles připravil Rezou 

iniciovaný zákon o všeobecné branné povinnosti. Bylo navrženo, aby každý 

dospělý muž byl na dva roky povinen sloužit v armádě. Rezá chtěl přeměnit 

profesionální armádu na armádu národní. S tímto zákonem nebyli spokojeni velcí 

pozemkoví vlastníci v provinciích, protože tato povinnost zasahovala do jejich 

autority na vesnici. Nespokojení byli také duchovní, zejména Modarres. 

Považovali službu v armádě za zaměřenou proti nim a protestovali, že se tím sníží 

jejich společenská prestiž. Považovali to také za útok proti základům ší'itského 

islámu. 

Před ukončením činnosti 4. madžlesu začal Rezá hledat spoJence mez1 

sekulárními reformisty. Použil vojenskou sílu ke zmanipulování voleb zejména ve 

kmenových volebních obvodech tak, aby si zajistil v novém madžlesu většinu 

spojenců ze Strany obrody. S touto většinovou podporou byl schopen začít 

uskutečňovat dalekosáhlé reformy. Rezá Chán se nechal zvolit ministerským 

předsedou. Madžles schválil zákon o branné povinnosti. Všichni občané obdrželi 

rodné listy a museli si zvolit příjmení. Zavedl v celé zemi jednotný systém měr a 

vah a změnil islámský lunární kalendář na perský solární kalendář, který začínal 

21. 3., ale ponechal počítání od hidžry. Pro jména měsíců použil stará jména 

z elamského kalendáře. Tento kalendář se používá v Íránu dodnes. 

V zemi se proslýchalo, že hrozí nebezpečí vytvoření republiky a nebezpečí 

šíření komunismu. 

Rezova pozice v roce 1925 už byla natolik silná, měl v rukou vrchní velení 

armády, a zbýval už poslední krok k převzetí úplné kontroly. Hodlal sám získat 

moc a usednout na trůn místo Ahmada Šáha, který byl slabým panovníkem, často 

pobýval ve Francii, kde se oddával světským radovánkám, což mu 

konzervativními kruhy bylo vyčítáno jako bezbožnost. V prosinci 1925 Rezá 

Chán svolal madžles, ve kterém většina poslanců Reformní strany 

(Reformist 'Party) předložila zákon o sesazení dynastie Qádžárovců a svěření 

země do rukou Rezy Chána Pahlaví. V madžlesu se pro přijetí zákona vyslovilo 

14 Keddie, N. R.: Roots oťRevolution, USA 1981, s. 90. 
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80 poslanců, 30 se nezúčastnilo a 5 bylo proti. Mezi největší odpůrce přijetí 

tohoto zákona patřil Mohammad Mosaddeq, který varoval v madžlesu před 

následnou šáhovou diktaturou už při jeho schvalování. (viz podkapitola 2. 8.) 

Zákon o odstranění qádžárovské dynastie a její vystřídání dynastií Pahlaví 

byl i přes odpor opozice schválen. 

1. 3. 2. Vláda a reformy Rezy Šáha 

Rezá vybudoval svou moc na třech základních pilířích: podpoře armády, 

státní byrokracii a silné pozici dvora. 

Šáh z dynastie Pahlaví neměl neomezenou moc. Íránský ústavní systém 

spočíval stejně jako za vlády Qádžárovců na ústavě z roku 1906. Konstituční 

monarchie, ve které byla šáhova moc omezena madžlesem, nebyla za vlády 

dynastie Pahlaví vystřídána jinou formou vlády. Ani za diktatury Rezy Šáha nebyl 

madžles oficiálně zrušen, i když byla pozastavena jeho činnost. Po nástupu 

Mohammada Rezy Šáha na trůn, byla formálně činnost madžlesu obnovena. 

V roce 1926 se Rezá Chán nechal korunovat a pokračoval v posilování své 

moc1. Poté přikročil k programu prosazování sociálních, kulturních a 

ekonomických reforem. Prosadil reformy, které se dosud žádnému reformátorovi 

z qádžárovské éry nepodařilo prosadit. Velice dobře si uvědomoval, že základem 

jeho moci je loajální a dobře moderně vycvičená armáda. V letech 1926-41 

stouply výdaje na armádu pětinásobně. Její počet se zvýšil na 127.000 mužů. 15 

Rezá Šáh kladl důraz na vzdělání důstojníků a také svého syna Mohammada Rezu 

nechal studovat na prestižní vojenské škole ve Švýcarsku. 

Nový řád se snažil uplatnit i ve státní byrokracii. Snížil počet státních 

zaměstnanců, kteří se do státní služby dostávali za zásluhy svých předků, např. 

stejně jako byl mostaufim zvolen za vlády Qádžárovců Mosaddeq. Reorganizoval 

ministerstvo vnitra, které mělo na starosti obrovské množství spolu 

nesouvisejících oborů: dohled nad policií a vnitřní administrativou, zdravotnické 

zabezpečení, volby a vojenské odvody. Také bylo přeorganizováno rozdělení 

země. Bylo ponecháno ll provincií (ejálát), spravovaných generálními guvernéry 

jmenovanými do čela provincie ministerstvem vnitra. Bylo to vůbec poprvé 

15 Abrahamian, s. 136. 
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v perské historii, kdy bylo možné centrálně dohlížet na provinční města a 

vesnické oblasti. 

Rezá Šáh získal kromě moci také obrovské bohatství v penězích ve 

vlastnictví půdy v úrodné provincii Mazandarán. Z tohoto majetku byly 

financovány královské hotely, paláce i dobročinné organizace. Vlastnil asi 1 O% 

půdy. Perské zemědělství bylo velice zaostalé, ač vývoz zemědělských produktů 

představoval 72% perského exportu. Pozemková reforma nebyla za jeho vlády 

provedena a podařilo se ji uskutečnit až za vlády jeho syna. Stálým problémem 

byly kmeny, které vlastnily v Persii 13% půdy. Proti kmenům podnikl Rezá Šáh 

mnoho tažení, ale nikdy se nepodařilo přivést kmeny k naprosté poslušnosti. 

Rezá měl pod svou kontrolou celý politický systém. V jeho rukou spočívala 

jak moc vojenská, tak moc správní. Tato kumulace moci byla velkým 

nebezpečím, neboť hrozilo, že se šáh pokusí převzít veškerou moc do svých rukou 

a nastolí diktaturu. To se také záhy stalo. Od svolání 6. madžlesu do svolání 

13. madžlesu šáh ovlivňoval výsledky všech voleb. Způsob ovlivňování byl dobře 

promyšlen. Vždy společně s náčelníkem policie vypracoval seznam kandidátů, 

kteří měli být zvoleni. Stejná jména předal ministr vnitra generálním guvernérům 

provincií. Ti předali seznam dozorcům volebních rad, kteří byli pověřeni 

ministerstvem vnitra kontrolovat volební urny. 16 Tak si zajistil loajální většinu 

v madžlesu. Z madžlesu, který měl být nezávislý a svobodně volený a měl mít 

zákonodárnou moc, se stal pouze vykonavatel vůle Rezy Šáha. Rezá sám vybíral 

ministerského předsedu a ministry a pak nechával svou volbu potvrdit madžlesem, 

který jim vyslovil hlas důvěry. V úřadu zůstávali do té doby, dokud měli důvěru 

vyslovenou šáhem nikoliv parlamentem, jak bylo zakotveno v ústavě. 

Jako další způsob pojištění si absolutní moci vydal Rezá Šáh zákaz vydávání 

nezávislých novin a zbavil poslance parlamentní imunity. Konečným bodem na 

cestě k diktatuře byla likvidace politických stran. Reformní strana byla zrušena a 

její poslanci spolu s Modarresem propuštěni, Strana obrody, která ho nejvíce 

podporovala, byla nahrazena Stranou nového Íránu (Hezb-e Írán-e nou) a ještě 

později Stranou pokroku (Hezb-e taraqqi). Socialistická strana byla také 

rozpuštěna. Hlavnímu náporu policejních represí čelila komunistická strana Túde. 

16 Abrahamian, s. 138. 
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Rezá uskutečnil mnoho sociálních reforem, ale nestanovil žádný plán 

reforem. Snažil se Írán modernizovat, aby se přiblížil západnímu světu, a zároveň 

se zemi snažil zbavit nadvlády cizích mocností, etnických problémů, problémů s 

povstáními kočovných kmenů a vlivu duchovenstva. 

Snažil se povznést ekonomiku země, budoval nové továrny, komunikace a 

banky. Chtěl podle své vůle vybudovat z Íránu západní zemi. Za ministra 

spravedlnosti Davara bylo reorganizováno ministerstvo spravedlnosti, tradičně 

vzdělaní soudci byli nahrazováni moderně vzdělanými právníky a byl 

modernizován zákoník. V rodinném právu byla ponechána v platnosti šarí'a. 

Rezá Šáh výrazně snížil počet duchovenstva v madžlesu z 24 v 5. madžlesu 

na 6 v 1 O. madžlesu. 17 Zakázal připomínání mučednické smrti emáma Hoseina 

během moharramu. Zahraničním turistům umožnil vstup do esfahánských mešit. 

Poutníkům, kteří chtěli navštívit svatá místa Mekku, Medínu, Nadžaf nebo 

Karbalá bylo odepíráno udělení víz. V roce 1939 převzal kontrolu nad 

náboženskými nadacemi (vaqfy). 

V roce 1928 byl vydán zákaz nošení oděvu na základě etnické příslušnosti a 

každý dospělý muž, s výjimkou registrovaných duchovních, musel nosit tzv. 

"pahlavskou čapku". Později byla tato čapka nahrazena evropským kloboukem. O 

pár let později, roku 1934, zakázal ženám nosit čádor a pokud neuposlechly, byly 

jim na ulici čádory strhávány násilím. Byla to dost nešetrným způsobem 

prosazovaná cesta k zrovnoprávnění žen. Přínosem bylo naopak to, že ženám bylo 

umožněno studium na univerzitách. Mužům však bylo ponecháno právo rozvodu 

z vlastní vůle podle islámských pravidel. Ženám bylo nadále upřeno volební 

právo. 

Byla provedena reforma školství a byly zakládány nové školy různých typů, 

které umožňovaly přijetí většího počtu studentů. Navzdory tomu, že došlo 

k mnohému zlepšení ve vzdělání, zůstávala negramotnost na vysoké úrovni 90%. 

Zejména na venkově se vzdělání zpřístupňovalo pomaleji. 

Byly zrušeny čestné tituly jako mírzá, beg, šejch. Došlo také k přejmenování 

některých zeměpisných pojmů- provincie Arabestán na Chúzestán, přístav Anzalí 

na Pahlaví, město Lorestán na Kermánšáh, Soltáníje na Arak a další. Konečně 

v roce 1935 nechal Rezá Šáh přejmenovat Persii na Írán, s ohledem na svůj 

17 Abrahamian, s. 140. 
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kladný vztah k hitlerovskému Německu. Zdůvodňoval to tím, že Persie pouze 

připomínala název provincie Fárs a byla příliš spojena s vládou Qádžárovců. 

Naopak název Írán je označením moderního Íránu a označením místa původu 

árijské rasy. 

Velmi se zaměřil na boj proti cizímu vlivu. Anuloval všechny smlouvy 

z 19. století, které byly uděleny evropským mocnostem. Sesadil amerického 

poradce Millspaugha z funkce hlavního pokladníka s odůvodněním, že "nemohou 

být dva šáhové v jedné zemi a šáhem hodlám býtjá." 18 

Založil Národní íránskou banku (Bank-e mellí-je Írán), která převzala emisi 

bankovek od Brity vlastněné Císařské banky (lmperial Bank). Náklady na 

reformy byly hrazeny pouze z vnitřních zdrojů, protože Rezá Šáh nechtěl Persii 

zadlužit v zahraničí. Poplatky za těžbu ropy představovaly pouze 10% státního 

rozpočtu. Rezá usiloval o jejich zvýšení, protože se zvyšovalo množství vytěžené 

ropy, ale poplatky se nezvyšovaly, dokonce v důsledku světové hospodářské krize 

poklesly. 

Důležitým bodem směřujícím k omezení cizího vlivu v Íránu bylo potlačení 

vlivu Anglo-lranian Oil Company. Roku 1932 šáh zrušil platnost D' Arcyho 

koncese a roku 1933 zrušil smlouvu s Brity. Ve stejném roce však byla 

podepsána nová smlouva. (viz 3. kapitola) 

Obrovská pozornost byla věnována budování komunikací. Byla budována 

silniční síť i železnice. Od roku 1925 vznikal projekt transíránské železnice. 

V roce 1929 už vedla z přístavu Bandar-e Šáh u Kaspického moře do Sárí a 

spojovala Bandar-e Šápur v Perském zálivu s Dezfúlem v Chúzestánu. V roce 

1931 vyjel první vlak od Kaspiku do Perského zálivu. V roce 1941 byla dostavěna 

železnice spojující Mašhad s Tabrízem. Byla postavena za pomoci zahraničních 

techniků. Stavba železnice byla mnohokrát kritizována pro svou nákladnost. Její 

stavba měla spíše politický důvod a stala symbolem modernizace Persie. 

Postaveno bylo také mnoho tisíc kilometrů silnic. 

Roku 1933 byl na šáha spáchán neúspěšný pokus o atentát. Následovaly 

represe a Rezá dokončil svou cestu k diktatuře. 

18 Abrahamian, s. 143, cit. z Millspaugh, A.: Americans in Persia, Washington 1946, s. 26. 
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1. 3. 3. Írán za Druhé světové války a abdikace Rezy Šáha 

Německý vliv se v Íránu projevoval od dvacátých let 20. století. V roce 1922 

byly navázány diplomatické styky Persie s Německem, protože se Rezá snažil 

opřít o třetí zemi a omezit tak britský a sovětský vliv. Hospodářské vazby Íránu na 

Německo se staly posléze natolik rozsáhlé, že jejich vypovězením by se mohla 

začít hroutit íránská ekonomika. Ještě 8. října 1939, více než měsíc po vyhlášení 

íránské neutrality ve válce, byl podepsán tajný íránsko-německý obchodní 

protokol. 19 

V červenci 193 7 se v šáhově letním sídle v S a' adábádu sešli ministři 

zahraničních věcí Turecka (Rustu Aras), Iráku (Nadží al-Asíl Bej), Afghánistánu 

(Faíz Mohammad Chán) a Íránu (Samí'í). 8. července podepsali smlouvu 

o neútočení, která vešla ve známost jako Sa'adábádský pakt.20 Zavazovala 

všechny čtyři státy k nevměšování se do záležitostí ostatních států, 

nedotknutelnosti společných hranic a neútočení. Kdyby se kterákoliv smluvní 

strana dopustila agrese, mohla být smlouva vypovězena. Pakt měl být platný pět 

let a měl být, pokud nebyl vypovězen, obnovován automaticky. Ačkoliv se pakt 

rozpadl během Druhé světové války, přesto měl význam pro spolupráci mezi 

zeměmi na Blízkém východě. Nevýhodou bylo, že neobsahoval článek 

o vzájemné pomoci, hospodářské ani vojenské. 

Události Druhé světové války se Íránu dotkly nepřímo. Tato země se nestala 

bojištěm, ale byla strategicky důležitou zemí, která stála už od konce 19. století 

v centru zájmů a střetu dvou velmocí: Ruska, později Sovětského svazu a Velké 

Británie. Každá mocnost, která měla vliv v Íránu, měla v rukou klíč k Asii. 

Na počátku války 4. září 1939, brzy po britském a francouzském vyhlášení 

války Německu, vyhlásil Írán neutralitu. 

22. června 1941 vyhlásilo Německo válku Sovětskému svazu. Ještě téhož dne 

vydala britská vláda prohlášení, ve kterém slíbila Sovětskému svazu podporu 

všemi prostředky proti hitlerovskému Německu. Ač to není na první pohled 

zjevné, tato okolnost hrála obrovskou důležitost pro Írán. Íránské území bylo pro 

19 Wanner, J.: Írán a německý nacionalismus 1934-41, Praha 1973, s. 83. 
20 Plné znění Sa'adábádského paktuje uvedeno v knize Dokumenty k otázce Blízkého a Středního 
východu, MZV, Praha 1963, s. 48-49. 
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Brity strategicky významné už dříve, jako cesta do jejich kolonie Indie a překážka 

postupu Sovětského svazu. Íránská nafta, na jejíž těžbu vlastnila koncesi Anglo

lranian Oil Company, byla strategickou surovinou. Británie si už zvykla 

považovat Perský záliv za "své moře". Po příslibu podpory Sovětskému svazu 

nabylo íránské území nového strategického významu. Írán svou polohou 

představoval týl pro sovětskou armádu v době rychlého německého postupu do 

nitra Sovětského svazu a na Kavkaz. Byl také důležitou dopravní tepnou. Iránská 

železnice umožňovala rychlý přesun vojenského materiálu i potravin pro 

sovětskou armádu. 

Tyto okolnosti si dostatečně jasně Rezá Šáh neuvědomoval. Nevěřil, že by 

Británie učinila tak výrazný obrat ve vztahu k Sovětskému svazu a podpořila ho 

nejenom na papíře. Nepochopil, že by dvě soupeřící mocnosti mohly alespoň 

dočasně spolupracovat. Dále byl schopen vidět jen postup německé armády a 

nepředvídal, že by se situace mohla vyvinout v neprospěch Německa. Rezá 

nepodnikl nic proti Německu, jehož propaganda v té době začínala působit proti 

šáhovi. Válečná rada dostala pouze příkaz připravit plán strategické obrany 

v případě invaze ze severu. Jeden z organizátorů plánu byl generál Razmará, který 

navrhoval hájení hranice v celé její délce, což byl úkol neproveditelný. 

24. června 1941 britská vláda vydala příkaz k vypracování okupačního plánu 

pro jižní Írán. Britové počítali nejen s obsazením provincie Chúzestán a 

Kermánšáh, nýbrž i se záborem západního Ázerbajdžánu až po Džolfu na 

sovětské hranici. 21 Teheránská vláda byla o britských plánech informována 

prostřednictvím egyptského krále Fáruka a jeho vyslance v Teheránu Zulfikára 

Paši. Rezá toto varování podcenil a stále trval na svém názoru, že rozpory Británie 

Sovětského svazu jsou nepřekonatelné. Posílil oddíly v oblasti Abadánu a íránský 

vyslanec v Londýně Mokaddam upozornil britskou vládu, že v případě napadení 

se Írán bude bránit za všech okolností. Mokaddam nediplomaticky otevřeně 

prohlásil, že v případě britského napadení požádá Írán o německou pomoc a 

naopak v případě německého napadení o britskou pomoc. 22 

8. července se v Moskvě sešel sir Stafford Cripps se sovětským ministrem 

zahraničních věcí Molotovem a dohodli se o rozdělení sféry vlivu v Teheránu. 

21 Wanner, J., s. 105. 
22 Wanner, J., s. 105. 

34 



19. července bylo v Teheránu předáno britské memorandum, které v podstatě 

žádalo vypovězení většiny Němců z Íránu. Mělo podobu ultimáta. Podobně 

reagoval i Sovětský svaz. Íránská odpověd' byla vyhýbavá a neuspokojivá. 

Následovala další nóta a stahování britských jednotek do Zálivu. 

24. srpna Rezá Šáh spojenecké požadavky na vypovězení Němců přijal, ale 

to nebylo nic platné, protože Spojenci mu již nedůvěřovali. 

Německý vliv a proněmecký postoj šáha přispěl k britsko-sovětskému vpádu 

do Íránu. 25. srpna ve 4:30 ráno vstoupily britské a sovětské jednotky na území 

Íránu, protože íránská neutralita byla považována za porušenou. Britská vojska 

pronikla do Íránu od jihu z Perského zálivu a sovětská vojska ze severu, na 

základě britsko-ruské smlouvy z roku 1907 o rozdělení sfér vlivu a moskevského 

jednání 8. července 1941. Situace z První světové války se opakovala. 

Poměr sil svědčil ve prospěch íránské armády- 200.000 vojáků proti 30.000 

sovětských a 30.000 britských vojáků. Spojenci však měli obrovskou technickou a 

organizační převahu. Íránský odpor byl minimální a armáda neměla instrukce, což 

je překvapující vzhledem k tomu, že Rezá Šáh byl voják. Nezamýšlel klást 

vskutku vážný odpor. Byl ještě přesvědčen o konečném vítězství Němců.23 

27. srpna už byly britské jednotky před Teheránem. Tentýž den podala demisi 

vláda Alího Mansúra a novým ministerským předsedou byl jmenován Mohammad 

Alí Forúqí. Vyhlásil v Teheránu výjimečný stav, jmenoval vládu a marně se snažil 

získat americkou pomoc. 28. srpna nařídil Forúqí zastavit palbu z obav vstupu 

Rudé armády do Teheránu. 

29. ledna 1942 byla podepsána smlouva o neutralitě a neútočení mezi Velkou 

Británií, Sovětským svazem a Íránem. Sovětský svaz a Británie se zavázaly 

respektovat územní celistvost, svrchovanost a politickou nezávislost Íránu a 

zavázaly se hájit Írán všemi prostředky proti jakémukoli útoku ze strany Německa 

nebo jiného státu. Šáh se zavázal ke spolupráci se Spojenci a poskytnutí 

veškerých komunikací a prostředků pro přesun spojeneckých vojsk. Spojeneckým 

silám bylo umožněno udržovat na íránském území tolik ozbrojených sil, kolik 

považovali za nezbytné, ale kjejich disponování byl nutný souhlas íránské vlády. 

Tomuto bodu nemělo být rozuměno tak, že přítomnost spojeneckých vojsk je 

23 Wanner, J., s. 116. 
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okupace. Vojska měla zůstat v Íránu maximálně šest měsíců po skončení války 

mezi Spojenci a Německem?4 

K obnovení střetu velmocí o kontrolu nad Íránem došlo opět v roce 1946. 

Šáh pochopil, že jeho situace je kritická, a že proti němu stoupá odpor 

v madžlesu i v armádě. Byl okolnostmi donucen k abdikaci 16. září ve prospěch 

svého syna, korunního prince Mohammada Rezy. Krátce nato složil mladý 

panovník přísahu v madžlesu a vydal urychleně příkazy k vypovězení německé 

kolonie a souhlasil s přijetím britsko-sovětských zón vlivu. 

Bývalý šáh si přál odejít do exilu v Indii, ale spojenci to zamítli. Byla mu 

navržena Latinská Amerika, ale 28. září byl odvezen na ostrov Mauricius. Kvůli 

špatnému podnebí byl převezen do jižní Afriky, kde zemřel v roce 1944. Jeho 

ostatky byly později převezeny do Íránu a byl pohřben u Teheránu v Šahr-e Rej, 

poblíž mešity Hazrat Abdo-1-Azíma. 

Okupace Íránu a svržení šáhovy diktatury mělo velký politický význam. Na 

domácím poli nabývaly na síle různé politické proudy a ideologická hnutí 

kritizující cizí, tj. britskou a ruskou nadvládu v zemi, nesvobodu a zaostalost. 

Zajímavým momentem byla i přítomnost amerických jednotek v Íránu během 

války. Brzy po vstupu Ameriky do války 7. prosince 1941 byla v oblasti Perského 

zálivu umístěna americká námořní jednotka, která měla spolupracovat s Brity. Na 

sklonku roku 1942 čítaly americké síly v Íránu 30.000 mužů a měly pomoci 

zásobovat Sovětský svaz.25 Spojené státy nepodepsaly s Íránem smlouvu o 

spojenectví, i když diplomatické styky navázaly s Íránem už v roce 1856, ale 

Británie a Sovětský svaz takovou smlouvu uzavřely a americkou přítomnost 

v oblasti umožnily. Později bylo do Íránu vysláno množství amerických 

finančních a technických poradců. 

28. listopadu- 1. prosince 1943 se konala v Teheránu konference 

představitelů Sovětského svazu, Velké Británie a Spojených států. Poprvé od 

zahájení války se sešli Stalin, Churchill a Roosevelt. Hlavní otázkou bylo otevření 

druhé fronty ve Francii, jak požadoval Roosevelt podporovaný Stalinem nebo ve 

Středomoří, jak si představoval Churchill. 30. listopadu byla uzavřena třístranná 

dohoda, že invaze do Francie začne v květnu 1944. 

24 Úplně znění smlouvy je v Dokumentech k otázce BY, s. 51-52. 
25 Keddie, N. R., Gasiorowski, M. J .: Niether East Nor West, Vale University 1990. 
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Na Teheránské konferenci byla přijata 1. prosince 1943 Teheránská deklarace 

o Íránu, v němž se vlády Spojených států, Velké Británie a Sovětského svazu 

zavázaly na základě přání íránské vlády zachovat nezávislost, svrchovanost a 

územní nedotknutelnost Íránu a slíbily mu poválečnou hospodářskou pomoc. 

1. 4. Charakteristika doby vlády Mohammada Rezy Šáha Pahlaví 

Období vlády Mohammada Rezy Šáha 1941-79 se dá rozdělit na několik 

hlavních úseků: 

1) období upevňování moci 1941-49 

2) "Mosaddeqova doba" 1950-53, (viz 4. a 5. kapitola) 

3) období které předcházelo šáhově diktatuře 1953-63, (viz 6. kapitola) 

4) šáhova diktatura 1963-77 

5) íránská islámská revoluce 1978-79 

1. 4. 1. Nástup Mohammada Rezy a upevňování jeho moci v letech 

1941-49 

Mohammad Rezá Šáh nastoupil na trůn po svém otci Rezá Šáhovi 16. září 

1941, tj. několik týdnů před dosažením svých dvaadvacátých narozenin 26. října. 

Byl nejstarším synem Rezy Šáha, vystudoval ve Švýcarsku a pokračoval na 

vojenské akademii v Teheránu. V roce 1939 ho oženili se sestrou egyptského 

krále Fáruka. Po rozvodu si v roce 1950 vzal Soraju Esfandijárí a jeho třetí 

manželkou se stala v roce 1959 Farah Díbá. 

Pro dobu jeho vlády, stejně jako pro dobu vlády jeho otce, jsou 

charakteristické dva základní trendy ve vnitřní politice - vzrůstající nacionalismus 

a nutnost modernizace země. Nový vládce musel čelit obdobným problémům jako 

jeho otec po svém nástupu na trůn, tj. okupaci Íránu cizími mocnostmi a 

zahraničnímu vměšování se do vnitřních íránských záležitostí. Kromě toho musel 

čelit vzpouře a neklidu mezi kmeny a také byl postaven před separatistické snahy 

některých provincií a narůstající komunistické hnutí. Vedl boj za ekonomickou 

nezávislost své země. Projevila se značná ekonomická převaha Británie a 
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západního světa nad zaostalým Íránem. Tato převaha Británie se projevila 

zejména v ropném sektoru. 

Na rozdíl od svého otce, který na trůn nastupoval jako silný vládce a 

nastolil diktaturu, pozice Mohammada Rezy byla slabá a byly mu diktovány 

podmínky. V zemi byla britská a sovětská okupační armáda i americké síly, které 

hodlaly v zemi zůstat minimálně do skončení války na základě smlouvy z ledna 

1942, která jim umožňovala zůstat v zemi až šest měsíců po porážce Německa ve 

válce. V této době bylo napětí větší než za doby Rezy Šáha, protože sovětská síla 

byla větší než v době krátce po vzniku Sovětského svazu. Pozice Británie byla 

slabší v důsledku oslabování jejích pozic východně od Suezu, v důsledku čehož se 

objevilo na Blízkém východě hrozivé politické vakuum. V tomto ohledu bylo 

nejvýznamnější událostí té doby přiznání samostatnosti britské Indii v roce 1947 a 

vzdání se britských imperiálních snah v Perském zálivu. 

Ekonomická situace Íránu na počátku Druhé světové války byla velmi 

nepříznivá. Přítomnost britských a sovětských vojsk na území Íránu v letech 

1941-46 měla negativní vliv na jeho ekonomiku. Vláda neměla kontrolu nad 

severními provinciemi země a finanční příjmy Íránu prudce klesaly, což způsobilo 

vážný deficit ve státním rozpočtu. Velké částky byly vydávány na vydržování 

armády. Úroda byla malá a rostl dluh za lodní přepravu a import i export značně 

poklesl. Ceny prudce rostly. Životní náklady mezi lety 1939-44 stouply více než 

sedminásobně. 

Po válce byl hlavní důraz kladen na politiku, nikoliv na ekonomiku. Byla 

především snaha o to, aby sovětské síly ukončily okupaci severních provincií a 

dále pak politické hnutí kulminovalo ve znárodnění naftového průmyslu v roce 

1951, které vedlo prakticky k zastavení těžby ropy a jejího zpracování. První 

národní rozvojový plán z roku 1949 s celkovými náklady 21 miliard rijálů (tj. 

656 miliónů USD) byl schválen. Tato suma měla být kryta tržbami z nafty, 

půjčkami v tvrdé měně od Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (International 

Bank for Reconstruction and Developement) a vnitřními půjčkami od Národní 

banky (Bank-e melll). V důsledku znárodnění naftového průmyslu a embarga na 

íránskou naftu zmizely příjmy z nafty. Mezinárodní banka nedala Íránu půjčku do 

konce roku 1954. Na realizaci rozvojového plánu bylo vynaloženo pouze 
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4,2 miliard rijálů?6 Soukromé investice v průmyslu, zemědělství, dopravě a 

bytové zástavbě sice pokračovaly, ale jen v malém rozsahu. Ekonomický pokrok 

tohoto období byl velice skromný. Jednalo se však o krátké údobí, bohaté na 

bouřlivé události, které souvisely se znárodněním naftového průmyslu. 

1. 4. 2. Situace Íránu a reformy za vlády Mohammada Rezy 

Rychlý vzrůst produkce nafty a z toho plynoucích tržeb nastal až v letech 

1954-58. Značná pomoc poskytovaná Spojenými státy vedla k ozdravení íránské 

ekonomiky. 

Šáh musel čelit nejenom ekonomickým problémům, ale i nacionalistickému 

hnutí ve své zemi, které nazýval "negativní." Šáh propagoval svůj vlastní 

nacionalismus, který nazýval "pozitivní," v protikladu s Mosaddeqovým 

nacionalismem "negativním", který se vyznačoval nepřátelstvím k západním 

silám, snažícím se získat co největší vliv v Íránu. Positivní nacionalismus chápal 

jako "politiku, která se shoduje s maximální politickou a ekonomickou 

nezávislostí, která je v souladu se zájmy země."27 Jeho cílem nebyl jen silný a 

nezávislý Írán, ale i úzké vztahy mezi Íránem a Spojenými státy, které byly další 

silou, která zvětšovala svůj vliv na Blízkém východě. Írán se začal 

přeorientovávat na Ameriku a na západní země jako na své spojence v boji za 

uhájení íránské nezávislosti a suverenity. 

Kromě toho šáh nechtěl omezit postavení Íránu jenom do pozice přívěšku 

západních mocností při spolupráci na zadržení sovětské rozpínavosti. Cítil, že 

politická situace na Blízkém východě volá po silném Íránu, který by hrál 

stabilizující roli v regionu.28 Z tohoto důvodu trval na zabezpečení dobrého 

vybavení a výcviku armády pod svým velením. Nechtěl jen zvýšit početní stavy a 

modernizovat pozemní armádu, ale i vojenské letectvo a námořnictvo. Tato jeho 

snaha byla do značné míry úspěšná. Írán v polovině sedmdesátých let byl 

významnou vojenskou silou v Perském zálivu. 

26 Lenczowski, s. 135. 
27 Mohammad Reza Shah Pahlavi, His 1mperial Majesty: Mission for my Country, London 1961, 
s. 125. 
28 Lenczowski, s. xxii. 
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Mohammad Rezá Šáh si kladl za cíl učinit z Íránu další světovou velmoc. 

Kladl důraz na reformy, prováděné v ekonomické, sociální i kulturní oblasti. 

S reformami země započal už jeho otec Rezá Šáh, ale tato reformy nepostihly Írán 

v takovém rozsahu jako reformy, které zahájil Mohammad Rezá v roce 1963. Ve 

známost vešly jako "Bílá revoluce," která sestávala z šestibodového programu 

reforem země: 

1) pokračování pozemkové reformy 

2) znárodnění lesů 

3) prodej státních podniků soukromým podnikatelům 

4) podíl dělníků v průmyslu na zisku 

5) volební hlasovací právo pro ženy 

6) podpora gramotnosti na vesnicích. 

"Bílou revolucí" ji nazval šáh proto, že nebyla krvavá. Program postihl široce 

íránskou společnost a měl pozdvihnout Írán ze zaostalosti. Problémem bylo, že 

plán reforem byl tak rozsáhlý, až se stal nereálným uskutečnit. Navíc vzbudil 

mohutnou vlnu odporu mezi nejrůznějšími vrstvami obyvatelstva. 

Reformy byly doprovázeny plánováním ekonomiky a rozvoje, který 

v šedesátých a sedmdesátých letech dosáhl nebývalého tempa díky vzrůstajícím 

příjmům státu, které byly umožněny rostoucí cenou vyvážené nafty. Od poloviny 

padesátých let šáh osobně vedl záležitosti týkající se rozvoje ropných zdrojů 

země. Vedl regionální kampaň zemí produkujících ropu za zajištění toho, že 

hlavní přírodní zdroje dosáhnou na světových trzích cen, souměřitelných s 

rostoucími cenami továrních výrobků, produkovaných ve vyspělých 

průmyslových státech.Z9 Teprve později se projevily negativní stránky 

jednostranného zaměření reforem do průmyslové oblasti, protože ostatní odvětví, 

jako např. zemědělství, byla zanedbávána. 

1. 4. 3. Diktatura Mohammada Rezy v letech 1963-77 

Od roku 1963 vládl Mohammad Rezá Pahlaví jako diktátor. Írán zůstal 

formálně konstituční monarchií, ale rozhodovací práva madžlesu se dostala do 

pozice přitakání šáhově vůli. Volby byly zmanipulované a byli v nich voleni jen 

29 Lenczowski, s. xxii. 
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loajální poslanci. Opoziční politické strany byly zakázány a ty, které existovaly, 

neodporovaly šáhovi. Absolutní moc panovníka vyžadovala neustálou kontrolu 

všech složek společnosti. K tomu velice účinně napomáhala tajná policie 

SAVAK, založená v roce 1957. Vládní úředníky střídal šáh velice rychle. Až do 

konce své vlády vycházel ze zásady, že nejistota zabraňuje držitelům vysokých 

úřadů získat příliš pevnou pozici v úzké íránské mocenské základně. 30 Šáh osobně 

dohlížel na bezpečnostní systém. 

Politický život byl regulován jedinou politickou stranou Nový Írán (1963-75) 

a od roku 1975 Stranou vzkříšení. V roce 1967 se korunoval a korunoval také 

svou manželku Farah. V tomtéž roce nechal nahradit islámský kalendář 

kalendářem "imperiálním", počínajícím králem Kýrem Velikým. Musel ho však 

za dva roky odvolat, protože vzbuzoval obrovskou nelibost. Pompézní oslavy 

2.500 let trvání perského impéria v roce 1971 mu na oblibě nepřidaly. Íráncům 

byly šáhovy snahy o oživení předislámské historie cizí. 

Ve svých snahách vyrovnat se západu však nesmírně podcenil důležitou 

skutečnost. Snažil se odstranit duchovenstvo z politiky v zemi, ve které bylo 

zvyklé mít velkou politickou moc. Jeho hlavní mluvčí ájatolláh Chomejní byl po 

potlačení červnových bouří v roce 1963 ve vyhnanství nejprve v Turecku, krátce 

nato v Iráku a nakonec v Paříži. Mnozí další duchovní byli pronásledováni a to 

jim zajistilo aureolu obětí a znamenalo to oživení náboženského cítění, které hrálo 

v životě Íránců velkou roli. 

Nahromaděná nespokojenost s diktaturou šáha, s represemi bezpečnostních 

složek, s nesvobodou i neúspěch mnoha plánů a reforem vyústil v islámskou 

revoluci v letech 1978-79. 

Šáh abdikoval 16. ledna 1979 a odjel do vyhnanství. Nejdříve žil v Egyptě, 

pak v Maroku, na Bahamách a v Mexiku. Koncem října 1979 president Carter 

povolil bývalému šáhovi léčbu lymfatických cév ve Spojených státech. O pár dnů 

později 4. listopadu rozvášněný dav obsadil americké vyslanectví v Teheránu a 

požadoval vydání šáha výměnou za rukojmí. Po operaci se Mohammad Rezá 

vrátil do Egypta. Zemřel následujícího roku 27. července 1980 v Káhiře, kde je 

také pohřben. 

30 Wanner,J: Politické metody dynastie Pahlaví, NO 35, 1980, č. 3, s. 88. 
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2. Osobnost Dr. Mohammada Mosaddeqa do 

roku 1928 

2. 1. Mosaddeqův původ a rodina 

Mírza Mohammad Chán, později po smrti svého otce zvaný Mosaddeqo-s

Saltane (titue 1, který mu udělil Násero-d-Dín Šáh), se narodil v roce 1882 

v bohaté šlechtické rodině. Jeho otec Mírzá Hedájatolláh Vazír-e daftar, náležel ke 

klanu Aštijání, z něhož pocházelo mnoho významných členů politického života 

19. a 20. století, jako např. Mustaufí, Qavám, Vosúq. Jeho otec byl ministrem 

financí Násero-d-Dín šáha Qádžára. Bratranec jeho otce Mírza Júsuf Mostaufi al

Mamálik, byl jeden čas sadr-e a 'zam, tj. hlavní ministr Persie. 

Jeho matka Malek-e Tádž Chánom Nadžmo-s-Saltane byla vnučkou Fath Alí 

Šáha z otcovy linie, qádžárovského vládce, a sestrou Abdolhoseina Mírzy 

Farmanfarmá a sestřenicí Násero-d-Dín Šáha, qádžárovského šáha vládnoucího 

31 Tituly jako as-Saltane, ad-Doula byly udíleny qádžárovskými panovníky a byly zrušeny během 
vlády Rezy Šáha Pahlaví. 
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v době Mosaddeqova narození a dětství. Její bratr Farmanfarrná byl příslušníkem 

vlivné rodiny Farmanfarmiján, z které pocházeli mocní a bohatí politikové před i 

po konstituční revoluci 1905, včetně Mosaddeqa. Byla vdána třikrát. Její první 

manžel Mortazá Qulí Vakílo-1-Mulk Kermání zemřel roku 1879. Poté se provdala 

za Mosaddeqova otce a po jeho smrti v roce 1892 ještě jednou. 

Ve svých pamětech Mosaddeq vzpomíná na svého otce s hlubokou úctou, ale 

pouze jedenkrát. A to v souvislosti s pojednáním o možnosti zpronevěry financí 

ve starém režimu, rozumí se za vlády dynastie Qádžárovců. Jeho otec v hodnosti 

vazír-e daftar, což je v moderním pojetí ministr financí, objevil podvod v účetních 

knihách hlavního účetního za provincii Chórásán, Mírzy Mahmúda. Nařídil 

provinilému účetnímu dát účetní knihy do pořádku a když se mu to nepovedlo, 

nepodepsal se pod její správnost. Brzy nato zemřel 12. srpna 1892 na choleru. 

Jeho matka se znovu provdala za Fazlolláha Chána Vaqílo-1-Molk, který byl 

předsedou vlády korunního prince. Matka si po svatbě vzala svého syna 

Mohammada s sebou do Tabrízu, kde přechodně žila. 

Oženil se v roce 1901, když mu bylo 19 let. Jeho ženou se stala Zejáo-s

Saltane. Se svou ženou měl pět dětí, které se jmenovaly: Zejá Ašraf, Ahmad, 

Gholám Hosein, Mansúre a Chadíje. Smrt jeho ženy, dva roky před jeho vlastní, 

byla pro něj hlubokou osobní tragédií. Na jeho život měly hluboký vliv dvě ženy -

matka a manželka. Zejména vliv matky na jeho sociální postoje byl značný a 

trvalý. O tom svědčí její rada, která se stala jeho celoživotním mottem, které 

určilo jeho postoj k veřejnému životu: "Hodnota jedince ve společnosti je 

určována množstvím obětí, které podstoupí v zájmu lidstva. " 

. Mosaddeqova matka byla ženou silné vůle a silného sociálního cítění a 

Mosaddeq její moudré rady citoval po celý svůj život i při veřejných promluvách. 

Až do své smrti v roce 1933 stála v pozadí jeho rozhodnutí, ať už v soukromém 

nebo veřejném životě. 

2. 2. Studium v Evropě a práce učitele na politologické 

fakultě v Teheránu 

Mohammad byl teprve dvanáctiletý, když jeho otec předčasně zemřel. 

Zajímavé je, že i v tak mladém věku se stal mostaufim, tj. vedoucím 
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představitelem státní pokladnice za provincii Chorásán, za pomoci svého 

nevlastního otce Fazlolláha Chána Vaqílo-1-Molka, nyní osobního tajemníka šáha 

Mozaffaro-d-Dína. Stalo se to krátce po zavraždění Násero-d-Dín Šáha v roce 

1896. O této své funkci a o důvodech proč mu byla nabídnuta, se zmiňuje ve 

svých pamětech: "Za starého režimu hodnost a jmenování do veřejné správy 

nezáviselo na věku a dospělosti. Z tohoto důvodu mi po smrti mého otce, ač jsem 

nebyl více než dvanáctiletý, Násero-d-Dín Šáh udělil titul. Velké množství 

jmenování do úřadu uděloval šáh dětem a vnoučatům vysoce postavených lidí, ať 

už za jejich života nebo po jejich smrti, jako vyslovení uznání za služby poskytnuté 

státu otcem nebo předky. Když děti, takto jmenované, nemohly vykonávat funkci, 

protože ještě nedospěly, mohli do dovršení dospělosti tuto funkci za ně vykonávat 

určení zástupci. "32 

Také za Mosaddeqa byl určen zkušený účetní, aby vykonával funkci ve 

správě pokladny provincie. Velmi záhy se však Mosaddeq ujal sám své práce. Jak 

sám zmiňuje, spokojený byl s touto prací jen několik prvních let. Do té doby než 

si uvědomil, že pro tento úřad nemá dostatečné vzdělání. Tady se poprvé projevil 

jeho cit pro zodpovědnost a snaha dělat věci pořádně, aby byla jeho práce k co 

největšímu prospěchu. Od chvíle, kdy si své nedostatečné vzdělání uvědomil, 

začal být nešt'astný a odpovídající vzdělání se snažil získat.33 

Chtěl se nechat zapsat na nově otevřenou školu politologie v Teheránu. Škola 

politologie byla založena kvůli vzdělávání moderního diplomatického personálu 

pro ministerstvo zahraničí. Jenže tehdy se neslušelo z hlediska společenské 

prestiže, aby se státním úředníkem bylo nakládáno několik let jako se studentem. 

Zařídil si tedy výuku soukromých učitelů, kterými byli Šejch Mohammad Alí 

Kášání a další. Sám zdůrazňoval, že v té době byla nejdůležitější věcí v jeho 

životě možnost dosáhnout vzdělání. Rezignoval na svůj úřad, protože nemohl 

pracovat a zároveň studovat. 

V roce 1906 byl Mosaddeq zvolen jako zástupce za Esfahán do prvního 

madžlesu. Nemohl však tento post přijmout, protože v té době ještě nedosáhl věku 

třiceti let, který byl nejnižší věkovou hranicí potřebnou k vykonávání této funkce. 

32 Musaddiq's Memoirs, London 1988, s. 127. 
33 Musaddiq's Memoirs, s. 127. 
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V této době se stal členem pokrokové společnosti Adamijat. Jednalo se o 

jakési tajné bratrstvo. V polovině 19. století se podílelo na prosazování 

evropských politických a společenských hodnot v Persii. Když po jeho smrti bylo 

odhaleno jeho členství v této odsuzované společnosti, byl kritizován a neprávem 

označován za britského agenta. V této společnosti zůstal členem pouze několik 

týdnů a později se zapojil do činnosti společnosti Ensánijat, která byla radikální 

revoluční společností. Jeho přítel Alí Akbar Dechoda, později známý lingvista, 

byl v této společnosti aktivním členem. Mosaddeq však velice záhy vystřízlivěl 

z iluzí a společnost opustil. 

Mosaddeq se rozhodl se pro studium v zahraničí. V té době byla přikládána 

nesmírná váha zahraničnímu vzdělání. Zejména lidé žijící mimo hlavní město 

považovali západně vzdělané lidi téměř za zázračné všeuměly. O tom svědčí jedna 

příhoda vyprávěná Mosaddeqem už z pozdějšího období. Vypráví o tom, jak 

obdržel dopis spolu s dárkem a přiloženými hodinkami. Pisatel je poslal pro to, že 

slyšel, že Mosaddeqovy děti vystudovaly v Evropě, tedy se domníval, že budou 

umět spravit i hodinky.34 To se stalo v roce 1920. A situace v roce 1909 byla 

obdobná. 

V březnu 1909 opustil Persii a odešel přes Rusko do Francie, kde se 

zaregistroval na politologickou školu v Paříži, zaměření veřejné finance. Tady se 

znovu projevila jeho nesmírná houževnatost a pracovitost i touha po vzdělání. Pro 

studenta s klasickým perským vzděláním a po praxi v důležitém státním úřadě, 

muselo být studium moderního oboru a přizpůsobení se novým podmínkám velice 

těžké. Sám se zmiňuje o tom, že se učil celý den. Ráno šel do školy a celá 

odpoledne se učil se svým spolužákem. Učil se i během letních prázdnin, aby se 

mohl zúčastnit zkoušek, protože přijel do Paříže delší dobu po začátku školního 

roku. Musel dohnat celou látku, probranou za jeho nepřítomnosti, protože 

v opačném případě mu hrozilo opakování prvního ročníku. 

V Paříži onemocněl vážnou nervovou chorobou, která měla příčinu možná 

právě v jeho nesmírné píli při studiu a nedostatku spánku. Zpočátku se cítil slabý, 

ale přesto se snažil chodit do školy, ležel na lavici v rohu posluchárny a 

poslouchal přednášky. Ve svých pamětech na tuto dobu vzpomíná: "Mé zdraví 

bylo tak chatrné a cítil jsem se tak slabý, že jsem musel ležet na dvou lavicích, 

34 Musaddiq's Memoirs, s. 129. 
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které byly po stranách přednášecího sálu a snažil jsem se poslouchat přednášky. 

Nepřeháním, když řeknu, že jsem během těchto dvou let neviděl v Paříži žádné 

památky. Byl jsem doma každý večer v 9 hodin. Každý den jsem studoval od 

5 hodin ráno do noci, ať už doma nebo na univerzitě. Mé fyzické zdraví, 

nedostatek spánku a nervové vyčerpání mi činilo mnoho potíží. "35 

Navštívil lékaře a ten mu nařídil láet. Neuposlechl jeho rady a snažil se 

nadále překonávat obtíže a studovat. Chodil do školy tak dlouho, až se jeho zdraví 

zhoršilo natolik, že se nemohl pohybovat. V roce 191 O byl přinucen se vrátit zpět 

do Persie. Nikdy se zcela z této choroby nevyléčil. Právě tato nemoc mohla za 

jeho příležitostné mdloby, nervové obtíže a depresivní stavy, které mu byly velice 

ostře vyčítány jeho odpůrci. 

Jedna na první pohled bezvýznamná příhoda, kterou zachycuje v pamětech, 

hodně vypovídá o jeho povaze. Jeho přítel Mírzá Abdolláh Chán s ním odjel na 

venkov, aby byl na zdravém vzduchu. Nevzali si s sebou hospodyni, která běžně 

pracovala v bohatých rodinách. Mosaddeqův kamarád rozhodl, že by si mohli 

uvařit něco sami. Domníval se, že když Mosaddeq pobýval sám téměř dva roky ve 

Francii, určitě nějaké recepty zná. Mosaddeq nechtěl přiznat, že nikdy nevařil, 

protože se o něj starala hospodyně a tak řekl, že zná jednoduché jídlo, kterému se 

říká smažená vajíčka. Viděl hospodyni, jak je připravuje. Nevěděl však v jakém 

poměru dát mléko a vajíčka a tak se stalo, že mléka bylo moc. Vařili několik 

hodin a výsledek byl nulový. Jídlo se nedalo jíst. Kamarád pronesl poznámku, 

která na Mosaddeqa hodně zapůsobila: ,,Jestli tvé vzdělání ve veřejných financích 

je stejné kvality jako tvé zkušenosti s vařením, tak budoucnost země bude 

katastrofální, pod vedením takových lidí jako jsi ty, kteří ji slibují přeměnit 

v ráj. "36 Mosaddeq si po této zkušenosti a přítelově výtce uvědomil, že cokoli 

v životě dělá, musí dělat pořádně a nemusí to být zrovna vaření. To bylo důležité, 

protože se v Persii jedovatě říkalo, že je potřeba mít aspoň nějaké znalosti pro 

konání většiny věcí, ale že není třeba znalostí žádných pro držení význačných 

veřejných postů a zejména proto, aby se člověk mohl stát ministrem. 

Když se poněkud uzdravil, chtěl znovu pokračovat ve studiích, k čemuž jeho 

matka svolila. Po pěti měsících, v roce 1911, se vrátil opět do Evropy, aby 

35 Musaddiq's Memoirs, s. 144. 
36 Musaddiq's Memoirs, s. 149. 
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dokončil svá studia. Tentokrát nejel do Paříže, nýbrž do Švýcarska, do 

Neuchatelu. Nevydal se tam sám, ale byl doprovázen celou svou rodinou, včetně 

své matky, která jela navštívit evropské odborníky kvůli operaci šedého zákalu. 

Jeho matka byla velice zbožná žena a lpěla na dodržování islámských zvyků. 

Odmítla se oblékat evropsky a trvala na nošení čádoru. To přinášelo určité potíže, 

nicméně Mosaddeq pronajal velký dům na venkově, poblíž města Neuchatel, kde 

studoval práva. Byl přijat na základě absolvování politologické školy v Paříži na 

státní právnickou fakultu. Sám se považoval za slabého studenta, zejména 

v latině, ale vše doháněl díky své píli a vytrvalosti. 

Po obdržení licence pracoval nějakou dobu v právnické firmě a přitom 

vypracovával doktorskou práci na téma" Právo poslední vůle a závěť v islámském 

právu". Část vypracoval v perštině v Persii pod dohledem svého učitele Šejcha 

Mohammada Alího Kášáního. Ve Švýcarsku ji přeložil do francouzštiny. 

Doktorát práv získal roku 1913. Stal se prvním evropsky vzdělaným právníkem 

v Persii. Bylo mu 32 let. Vrátil se do Persie v předvečer První světové války. 

Po návratu do Íránu roku 1914 mu bylo nabídnuto Dr. Valiolláhem Chánem 

Nasrem, ředitelem školy politologie v Teheránu, aby na této škole vyučoval. To 

mu umožňovalo další pokračování ve studiu a vlastní výzkum. Přípravu na výuku 

vzal opravdu vážně. Zásobil se knihami a během padesáti dní s nesmírným úsilím 

sepsal více než 1000 stran s poznámkami k vyučování. Od nového školního roku 

1914 začal působit jako profesor na Politologickém institutu v Teheránu, dvě 

vyučovací hodiny týdně. 

V době mezi lety 1914-19 napsal několik pojednání o právnických a 

politických otázkách. Zejména stojí za povšimnutí kniha Kapitulasion va !ran 

(Írán a kapitulační smlouvy). Knihu vydal na vlastní náklady a po jejím vydání 

v roce 1914 ji distribuoval zdarma. Toto téma bylo v jeho době velice aktuální. 

Mosaddeq vyrůstal v době vzrůstajícího nepřátelství mez1 vzdělanou 

administrativní elitou proti Násero-d-Dín Šáhově politice udílení koncesí 

evropským mocnostem. Persie se postupně dostávala do koloniální závislosti na 

Evropě. To zanechalo hlubokou stopu v Mosaddeqových postojích. Byl vždy po 

celý svůj život proti jakýmkoli koncesím udíleným cizím zemím, ať už se jednalo 

o udělení plavebních práv na jezeře Orumíje nebo o navrhovanou koncesi na 
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těžbu severoíránské ropy Sovětům nebo o koncesi k lovu ryb v Kaspickém moři 

pro ruskou společnost. 

Kniha Kapitulasion byla na svou dobu unikátní. Uvědomoval si její 

provokativnost a bylo mu jasné, že stojí proti dvěma hlavním oponentům 

vnitřním, tj. olamá a vnějším, tj. evropským silám. Duchovenstvo mělo strach 

před importem evropského práva a oslabení islámu, a tím i oslabení svého 

vlastního politického postavení. Kniha byla vydána po vypuknutí První světové 

války v době, kdy Turecko všechny kapitulační smlouvy zrušilo. Doufal, že by 

íránská vláda mohla následovat příkladu Turecka. 37 

2. 3. Působení v kontrolní komisi na ministerstvu financí 

Po vypuknutí První světové války vláda ministerského předsedy Mostaufího 

al-Mamálika deklarovala íránskou neutralitu. Během válečných let byla země 

v chaosu a následovalo rychlé střídání vlád. 

Za vlády ministerského předsedy Ejno-d-Douly byl ministrem financí Hadž 

Amír Nizám Hamadání. Mosaddeq se o něm vyjádřil, že "tento ministr nejen 

ignoroval finanční záležitosti, ale byl zcela neschopný a vyhýbal se jakémukoli 

projevu své vlastní vůle. Aby učinil rozhodnut, í uchyloval se k věštbě pomocí 

růžence, který často držel ve svých rukou. "38 Tyto jeho vlastnosti se negativně 

odrazily v zákonem stanovené reorganizaci ministerstva financí. Zákon 

předpokládal, že v rámci ministerstva bude zřízeno několik oddělení, např. 

oddělení stanovení příjmů, oddělení financí a účtů a státní pokladna. Pro každé 

oddělení byl vybrán ředitel. "Když potřeboval zvolit ředitele pro státní pokladnu, 

tázal se pomocí růžence, jestli jmenování bude dobré a zda rozhodnutí nikoho 

nejmenovat bude špatné. Ač mu růženec řekl, že jmenovaná osoba bude dobrá, 

stále váhal se jmenováním. Výsledek byl, že oddělení státní pokladny zůstalo bez 

ředitele. "39 Mosaddeq uvádí tento případ neschopného a nerozhodného ministra 

financí ve svých pamětech asi proto, že chtěl ukázat, jak bylo velice obtížné uvést 

37 Musaddiq's Memoirs, s. 144. 
38 Musaddiq's Memoirs, s. 169. 
Pozn. Růženec se tradičně používal k věštbám osudu. Počítaly se čísla na korálcích růžence a 
některá byla považována za dobrá, jiná za špatná. 
39 Musaddiq's Memoirs, s. 170. 
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do pořádku záležitosti státu, který se ocitl v chaosu, když jej řídili lidé typu výše 

jmenovaného ministra. 

Poté, co se opět změnila vláda a ministerským předsedou se stal opět 

Mostaufí al-Mamálik a ministrem financí Vosúqo-d-Doula, mohla pod vedením 

rozhodného muže začít reorganizace ministerstva financí. Jednou z částí nově 

reorganizovaného ministerstva byla komise pro kontrolu výdajů vlády. Pětičlenný 

výbor této komise byl volen madžlesem. V řijnu 1915 byl Mosaddeq zvolen do 

tohoto výboru. Úkolem členů výboru bylo zvážit žádost o peníze, které by chtělo 

vydat jakákoliv ministerstvo. Pokud žádost byla podložena skutečnými penězi ve 

státní pokladně, komise udělila souhlas s výdajem, který předložila k podpisu 

ministrovi financí. Komise také měla stanovit výdaje a pak je rozdělit jednotlivým 

ministerstvům a zejména se ujistit, že peníze byly zaplaceny z existujících zdrojů 

státní pokladny. Zodpovídala za to, že celkový rozpočet bude na konci roku 

vyrovnaný. V zemi, která trpěla chronickým nedostatkem financí, to byl vskutku 

nesmírně složitý úkol. 

Členové komise měli rozdílné názory, a proto komise fungovala jen obtížně. 

Docházelo ke zpožděním, Mosaddeq přiznal, že často docházelo k tomu, že 

peníze byly ministerstvem vydány, aniž by to předtím schválila komise a nebo 

byla doba, určená k rozhodnutí komise, zneužívána jako zpožďovací taktika tak, 

že žádost byla ponechána nevyřízena do té doby, než se v pokladně našly 

prostředky. Mosaddeqovu kritiku sklízelo i to, že členové komise nepoukazovali 

na vyřizování některých žádostí bez jejich souhlasu. 

Když se stal ministerským předsedou Mosaddeqův strýc Farmanfarmá, snažil 

se jej přesvědčit, aby převzal vedení ministerstva financí. Tehdy stále ještě 

pracoval v komisi pro kontrolu výdajů vlády. Strýc doufal, že ho k přijetí funkce 

přiměje jeho matka. To se nestalo, protože Mosaddeq nesouhlasil se strýcovou 

politikou a nabídku taktně odmítl s odůvodněním, že by nemohl dobře sloužit 

vládě vedené jeho příbuzným. Strýc s ním přerušil vztahy až do konce své vlády. 

Vztahy si vyjasnili až po rezignaci strýce na funkci ministerského předsedy. 

Mosaddeqovi sdělil jako pravý důvod své rezignace neschopnost podvádět svou 

zem1. 

Íránská vláda jednala s ruskou ambasádou o ustanovení mezinárodní komise, 

složené s Íránců, Rusů a Britů, která by dohlížela na finanční záležitosti země. 
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Do komise měl být jmenován i Mosaddeq s měsíčním platem 10.000 rijálů, 

vypláceným až do konce jeho života. Mosaddeq okamžitě pochopil, že se jedná o 

dohled cizích zemí nad íránskými záležitostmi a k tomu nebyl nikdy ochoten dát 

souhlas a zúčastnit se takovéhoto jednání. Nyní také pochopil, proč jeho strýc 

rezignoval z funkce ministerského předsedy. Taktně, ale jednoznačně odmítl 

slovy: "Jestliže povinností navrhované komise bude dohled nad ministerstvem 

financí. tak já doposud dělám to samé v komisi pro kontrolu výdajů. Jediným 

rozdílem je, že pro současnou práci jsem byl zvolen madžlesem a dostávám 

měsíční plat 2. 000 rijálů. Kdybych opustil svou současnou funkci a přijal 

předsednictví v navrhované mezinárodní komisi, lidé by si mysleli, že mě 

nadměrný plat po zbytek mého života přesvědčil, abych opustil jmenování 

národem. "40 Nejmenovaný představitel ruské ambasády se nedovtípil a navrhl 

Mosaddeqovi, ať se tedy ujme předsednictví komise za stejný plat jako má 

doposud a nikdo ho nebude moci obviňovat z úplatkářství.41 

Mezinárodní komise byla ustanovena a dokonce sídlila naproti komisi pro 

kontrolu výdajů. Mosaddeq to komentoval jedinou větou, ve které vyjádřil vše: 

.. Byl to pohled, který urážel každého, kdo miloval Írán. ..4
2 

Práci v komisi byl nucen přerušit kvůli zdravotní potížím. Diagnóza lékaře 

zněla: zánět slepého střeva. Operace slepého střeva v té době nebyla v Íránu 

prováděna. Dokud mohl, tak si přikládal balíček ledu na bolestivé místo a nejedl 

pevnou stravu, ale jen polévky a pomerančový džus. Operace však byla nezbytná 

a tak musel vykonat cestu do zahraničí. O tom, jak bylo v té době obtížné sehnat 

auto, které by ho vzalo na hranice do přístavu Anzalí, odkud by se přeplavil do 

Baku, podává podrobný a velice zajímavý popis ve svých pamětech. Operace 

v Baku nakonec proběhla úspěšně a po krátké rekonvalescenci v Tiflisu byl 

povolán zpět do Íránu novým ministerským předsedou Qavárno-s-Saltane, aby se 

stal náměstkem ministra financí. 

Mosaddeq nemohl dále pokračovat v práci v komisi ze dvou důvodů. Za prvé 

nedokázal už ničeho podstatného dosáhnout, protože množství žádostí komisi 

blokovalo a většina žádostí byla vyřízena bez jejího schválení. Za druhé nemohl 

Qavámovu nabídku odmítnout, kvůli matčiným přátelským vztahům s 

40 Musaddiq's Memoirs, s. 174. 
41 Musaddiq's Memoirs, s. 174. 
42 Musaddiq's Memoirs, s. 174. 
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Qavámovou rodinou. Qavám byl také Mosaddeqův přítel. Sám přiznal, že matka 

ho přesvědčila k přijetí nabízené funkce, k čemuž přispělo i jeho přátelství ke 

Qavámovi. 

2. 4. Náměstkem ministra financí a postoj ke smlouvě z roku 1919 

V roce 1917 za vlády Qavámo-s-Saltane se Mosaddeq stal náměstkem 

ministra financí. Než nastoupil do funkce vyslovil podmínku, aby dohled nad 

komisí pro kontrolu výdajů vlády spadal do kompetencí jeho funkce. Tím mohl 

dohlédnout, aby žádné peníze nebyly vyplaceny bez svolení komise. Qavám tuto 

podmínku akceptoval. Po celou dobu, kdy byl ve funkci náměstka ministra 

financí, nebyl proveden žádný výdaj ze státní pokladny bez schválení komise. Měl 

podporu ministra, ale výrazně se zhoršily vztahy s jeho bývalými kolegy 

z komise. Schválně zdržovali schvalování výdajů, což vedlo k mnoha stížnostem, 

které se sypaly na Mosaddeqovu hlavu. To ho přimělo k prozkoumání výdajů, 

které byly dříve poskytnuty bez schválení komise. 

Uvědomoval si mnoho potíží a nepořádků na ministerstvu, slabost vlády, 

nedokonalé vybírání daní a další. 

Na ministerstvu pracoval velice pilně, neboť to pokládal za službu vlasti. 

Spal podle svého vyjádření v pamětech jen několik málo hodin denně, do práce 

přicházel hodinu před otevřením ministerstva a zůstával tam dlouho do večera, 

dokud se neujistil, že nic nebylo opomenuto. Mosaddeq viděl, že mnoho lidí není 

na svém místě a práci odbývají, jako jeden ministr financí, kterého nejmenoval, 

ale neopomněl se o něm zmínit ve svých pamětech, který prý byl tak líný, že si 

nechal posílat domů dokumenty, které potřebovaly jeho podpis a hromadil je tak 

dlouho, až už byly tak staré, že nebylo co řešit. Mosaddeq cituje jeden ministrův 

pokyn, který situaci vystihoval: "Posílám dokumenty, které jsem měl u sebe doma. 

Založte všechny dopisy, které kvůli časovému prodlení už nezasluhují naši 

pozornost. Vrat'te mi ty, které ještě potřebují být podepsány. "43 

Mosaddeq z pocitu beznaděje a na protest rezignoval z úřadu, ale byl 

přesvědčen, aby znovu pokračoval v práci na ministerstvu. Nakonec se rozhodl 

43 Musaddiq's Memoirs, s. 184. 
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zůstat, protože chtěl prozkoumat únik státních financí a vyřešit finanční 

nesrovnalosti na ministerstvu. Zjistil mnoho nesrovnalostí ohledně opiového 

monopolu, který byl tehdy důležitým zdrojem státního příjmu. Právě v souvislosti 

s monopolem odhalil síť podvodníků mezi vysoce postavenými úředníky 

ministerstva, rozsáhlou korupci, které představovala obrovskou ztrátu pro státní 

pokladnu. Rozhodl se tento případ vyřešit sám. Čelil problému, že nebyl 

v platnosti zákon, který by umožňoval trestně stíhat státní úředníky ministerstva, 

kteří měli podíl na podepsání pověřovacích listin v případu opiového monopolu. 

Aby mohli být trestně stíháni, musel být reorganizován řád ministerstva financí. 

S podporou ministerského předsedy Mostaufí al-Mamálika dokázal zahájit stíhání 

proti vedoucím představitelům ministerstva. Proti Mosaddeqovi byla vedena 

pomlouvačná kampaň v novinách s cílem přinutit ho k rezignaci. Přesto však 

dokázal viníky usvědčit. 

Byla vydána rozhodnutí o postizích pro několik osob. Největším paradoxem 

a překvapením pro Mosaddeqa bylo, že i on byl shledán vinným. "Byl jsem 

shledán vinným z administrativního zneužití svých pravomocí na základě toho, že 

v souladu se zákonem o reorganizaci ministerstva nejvyšší administrativní komise 

měla být svolána ministrem, zatímco já jsem ji svolal sám. Byl jsem odsouzen 

k pokutě ve výši čtyř svých měsíčních platů. Byl jsem shledán vinným navzdory 

faktu, že ministr nebyl přítomen a já jsem byl oprávněn svolat nejvyšší komisi 

s ohledem na mé postavení náměstka. "44 Jeden z členů komise k tomu suše 

poznamenal, že "byl shledán vinným, protože chytil zloděje. "45 

Bylo to poprvé, kdy Mosaddeq prokázal svou tvrdohlavost a odhodlání 

dotáhnout do konce ty věci, o kterých byl přesvědčen, že jsou správné. Neústupně 

lpěl na principech a nezáleželo mu na tom, zda se výsledek obrátí proti němu. 

Úřad náměstka ministra financí nakonec ztratil po čtrnácti měsících, právě kvůli 

své snaze prosadit spravedlnost. Mostaufí al-Mamálik byl ve funkci ministerského 

předsedy vystřídán Samsamo-s-Saltane, který kdysi podepsal Mosaddeqem 

prošetřovaný kontrakt na opiový monopol. Jeho záporný vztah k Mosaddeqovi je 

naprosto pochopitelný. Mosaddeq byl nucen "dobrovolně" rezignovat z funkce 

dříve, než by byl odvolán. 

44 Musaddiq"s Memoirs, s. 194. 
45 Musaddiq"s Memoirs, s. 195. 
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V roce 1918 se země ocitla v chaosu, vláda byla rozpuštěna a madžles měl 

dlouhou přestávku. Po zformování vlády ministerského předsedy Vosúqo

d-Douly, za aktivního britského přispění, odmítl Mosaddeq stát se vedoucím 

oddělení výměry daně z majetku ministerstva financí. Vymluvil se na přání vidět 

své dvě děti- Ahmada a Zej u Ašraf, které studovaly v Neuchatel ve Švýcarsku. 

Neviděl je více než pět let. Pravým důvodem však byla jeho nechuť spolupracovat 

s Vosúqovou vládou, která byla pod silným britským vlivem. Ve Švýcarsku zůstal 

bezmála celý rok. 

Bylo nutné obnovit pořádek v centru i v provinciích, zejména se ukazovala 

potřeba reorganizace finančního systému země a obnovení bojeschopnosti 

armády, jejíž jedinou bojeschopnou jednotku představovala kozácká divize. Země 

byla závislá na britské finanční podpoře. 

Roku 1919 Sir Percy Cox, prozatímní ministr v Teheránu, začal tajná jednání 

s ministerským předsedou Vosúqem a dalšíma dvěma členy jeho vlády. Během 

jednání Vosúq a jeho dva kolegové požadovali 500.000 túmánů, tj. 200.000 liber, 

jako peníze na kampaň pro hladké prosazení smlouvy, jinými slovy na úplatek. 

britský místokrál Indie Lord Curzon, který byl vlastním strůjcem smlouvy, byl 

velice nespokojený s výší částky a snažil se jí vyhnout nebo zredukovat. Nakonec 

situaci vzdal a přijal Coxovo rozhodnutí zaplatit částku 400.000 túmánů. 46 

Smlouva z roku 1919 jednoznačně svědčí o tom, že byla navržena britskou 

vládou za účelem přeměny Íránu v protektorát. Byla uzavřena jen díky tomu, že 

Curzon, Cox a Vosúq jednali naprosto tajně. Curzon dokonce prosadil smlouvu 

proti zdráhavému postoji britského ministerstva pro Indii. Curzon oprávněně viděl 

v Persii strategicky položenou zemi na cestě k britské korunní kolonii Indii a 

chtěl, aby Britové měli Persii pod kontrolou a mohli tak zamezit ruskému vlivu. 

Veřejně trval na názoru, že tato smlouva nehodlá podkopat íránskou samostatnost. 

Smlouva byla podepsána 9. srpna 1919 v Teheránu a měla vstoupit v platnost 

po ratifikaci madžlesem, které podléhala každá zahraniční smlouva. Madžles však 

od roku 1915 nezasedal. 4 7 Přestože smlouva ujišťoval a o zachování íránské 

nezávislosti, předpokládala jmenování britského poradce pro íránské státní 

finance a vojenského poradce, který by pomohl reorganizovat armádu. Británie 

46 Katouzian, H.: Iranian History and Politics. London 2003, s. I 61. 
47 Gombár, E.: Írán za vlády Rezy Šáha Pahlavího, in HO, č. VII.- VIII. 2001, s. 183. 
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měla mít monopol na zásobování armády, její vojenský výcvik a na 

administrativní rady. Tím by vlastně přenechala íránskou armádu a finanční 

systém pod přímým dohledem Britů. Oba jmenovaní by byli zaměstnanci íránské 

vlády a tudíž i jí placeni. Projekt předpokládal i méně sporné věci jako třeba 

zřízení moderní dopravy. Měl být financován britskou půjčkou 2 milióny liber, 

uzavřenou na dobu 20 let a 7% úrok. 

Smlouva nikdy nevstoupila v platnost, protože nebyla později madžlesem 

schválena. 

O tajném pozadí uzavření smlouvy, úplatcích a o jejích možných důsledcích, 

se íránská veřejnost dozvěděla v listopadu 1920, několik měsíců po pádu 

Vosúqovy vlády. Smlouva vzbudila okamžitě odpor Íránců, ale i Francie, 

Ameriky a Ruska. Smlouvu íránští moderní nacionalisté, demokraté i olamá 

považovali shodně za cestu ke ztrátě nezávislosti a nastolení britského 

protektorátu. Přední duchovní vydali fatvy proti Britům. 

Vosúqova vláda ztratila zbytky důvěry, pokud kdy nějakou měla a vyvstala 

proti ní ostrá opozice íránských politiků. 

Mosaddeq se dověděl o podepsání smlouvy v N euchatel. Dostal bezmocný 

záchvat vzteku. Smlouvu z roku 1919 silně kritizoval za to, že má přeměnit Írán 

v britskou kolonii. Napsal protestní dopis k Lize národů. Vztek se podepsal na 

jeho zdraví a upadl do těžké deprese. Začal se vážně zaobírat myšlenkou stát se 

švýcarským občanem. Zde se projevil další charakteristický rys jeho povahy. 

Bojoval do poslední chvíle, dokud byl přesvědčen, že to má ještě nějaký smysl. 

Když poznal, že už boj žádný smysl nemá, stáhl se. 

Proti smlouvě se zvedla sovětská opozice z obavy, že Írán, díky své 

geopolitické poloze, poskytne Britům vojenskou základnu proti Sovětskému 

svazu. Určitá opozice vznikla i v kozácké divizi v Íránu, vedené ruským 

důstojníkem Starosselskym. V květnu 1921 se Sověti vylodili v Anzalí a vyhlásili 

v Raštu Gílánskou sovětskou socialistickou republiku. Platnost smlouvy byla 

pozastavena až do jejího zrušení v únoru 1921. 

V říjnu 1920 byl šáh nucen na nátlak Britů propustit Starosselského z vedení 

kozácké divize a místo něj byl jmenován jejím velitelem generál Ironside. Spolu s 

dalšími faktory smlouva pomohla vytvořit podmínky pro převrat v roce 1921. 
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2. 5. Guvernérem provincie Fárs a postoj k převratu Rezy Chána 

a Sajjeda Zeji 

O několik měsíců později Vosúqova vláda padla kvůli tlaku veřejnosti. 

Ministerským předsedou se stal Mošíro-d-Daula, politik Mosaddeqova formátu, 

který vyzval Mosaddeqa, po jeho návratu ze Švýcarska, aby se stal ministrem 

spravedlnosti. 

Mezitím ho statkáři a vlivné osobnosti ze Šírázu požádali, aby funkci 

ministra spravedlnosti nepřijal a místo ní přijal funkci guvernéra provincie Fárs. 

Funkce mu byla nabídnuta, když předchozí guvernér provincie rezignoval na svou 

funkci. 

Několik vlivných osobností ze Šírázu chtělo Mosaddeqa přimět k přijetí 

funkce finanční pobídkou. Lokální magnáti si přáli Mosaddeqovo zvolení na 

základě předpokladu, že jim ušetří mnoho výdajů na úplatcích a dokáže je hájit 

jejich zájmy. Nabídli Mosaddeqovi značnou finanční částku, tj. 500.000 rijálů 

ročně z vlastní kapsy, přijme-li funkci guvernéra.48 Mosaddeq úplatek odmítl. 

Funkci guvernéra však přijal a vykonával ji až do převratu Rezy Chána v roce 

1921. 

Projevil se jako čestný a neúplatný politik. Zredukoval rozpočet provincie ze 

72.000 túmánů na 24.000 túmánů (tj. 113 výdajů centrální vlády) a vrátil zbytek 

do státní pokladny. Sám si vzal pouze 20.000 rijálů měsíčně ze svého platu 60.000 

rijálů, který mu náležel jako guvernérovi.49 Nepožíval žádná privilegia vyplývající 

z jeho funkce. 

Mosaddeqovo krátké údobí ve funkci guvernéra provincie Fárs bylo úspěšné. 

Bylo na něj vzpomínáno pro jeho neústupnost při plnění povinnosti, zajištění 

bezpečnosti a spravedlnosti v provincii a také pro jeho absolutní poctivost při 

vykonávání funkce. Zajištění bezpečnosti v provincii nebylo jednoduché. Bylo 

nutno se dohodnout s qašqajskými kmeny. Před jeho zvolením do funkce byly 

známy případy přepadů cestujících ze Šírázu do jiných částí země. Mosaddeq se 

dokázal s vůdcem nomádů dohodnout a zajistit bezpečnost cest v provincii i 

navrácení některých uloupených věcí. 

48 Musaddiq's Memoirs, s. 210. 
49 Musaddiq's Memoirs, s. 210. 
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Spolupracoval a velice dobře vycházel s britskými diplomaty, s nimiž jednal 

s respektem, což mu bylo opětováno. Měl velice dobré vztahy s britským 

konzulem v Šírázu. Právě tyto vztahy proti němu použili později jeho odpůrci a 

Mohammad Rezá Šáh Pahlaví, když ho obvinili jako britského agenta. 

Sám své působení ve Fársu vyjádřil takto: "Zatímco jsem byl generálním 

guvernérem Fársu, bylo mi jasné, že mým jediným důvodem k akceptování tohoto 

postu byla služba mé vlasti a jakmile byly v sázce zájmy mé vlasti (události kolem 

převratu v roce 1921), riskoval jsem všechno."50 To znamenalo, že nemlčel jako 

většina a svůj nesouhlas s převratem dal najevo, i když věděl, že to pro něj bude 

mít dlouhodobé důsledky. 

Za převratu Sajjeda Zeji a Rezy Chána v únoru 1921 byl Mosaddeq stále ve 

funkci guvernéra provincie Fárs. Po převratu bylo mnoho význačných 

představitelů v provinciích vyměněno, např. Qavámo-s-Saltane ve funkci 

guvernéra provincie Chorásán. Mosaddeq byl Sajjedem Zejou potvrzen ve funkci 

guvernéra, ale v souladu se svým přesvědčením ji odmítl. Nepokládal novou 

vládu za legitimní a jako jeden z mála íránských politiků ji kritizoval. Na protest 

abdikoval z funkce guvernéra Fársu. Byl lákán novým ministerským předsedou 

politikou "cukru a biče", aby vzal rezignaci zpět. Skepticky však poznamenal, že 

"nová vláda nedokáže nic jiného než ukázat silnou pěst těm, kteří jí budou klást 

překážky v její cestě. "51 Mosaddeq neustoupil ze svého rozhodnutí a poslal svou 

rezignaci šáhovi. Dokázal se vyhnout uvěznění tím, že se uchýlil pod ochranu 

svých přátel z řad bachtijárských kmenů. Byl pod jejich ochranou sotva tři měsíce, 

když padla Sajjedova vláda. Rezá Chán se stal ministrem války a ponechal si 

vrchní velení armády. 

2. 6. Ministrem financí 

Po pádu Zejovy vlády se stal ministerským předsedou Qavámo-s-Saltane a 

Mosaddeq byl jmenován ministrem financí. Přijetí této funkce předcházelo 

Mosaddeqovo odmítnutí nabízeného postu z důvodu, že na ministerstvu financí 

pracoval doposud britský poradce Armitage-Smith, který měl spolupodíl na 

50 Musaddiq 's Memoirs, s. 244. 
51 Musaddiq's Memoirs, s. 5. 
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podepsání smlouvy z roku 1919, kterou Mosaddeq odsoudil. Mosaddeq s ním 

nechtěl za žádnou cenu spolupracovat. 

V pamětech cituje Qavámova slova, kterými nepokrytě sdělil Mosaddeqovi, 

proč ho jmenoval ministrem financí: "Nemyslím si, že by někdo nesouhlasil 

s ministrem války v tom, že je třeba zreformovat jeho ministerstvo. Naneštěstí je 

v tuto chvíli pokladna prázdná a bez peněz ne lze mnoho podniknout. Proto jsme se 

domnívali, že v současné době byste mohl nalézt nějaké peníze, které by pomohly 

v běžných činnostech jeho ministerstva do té doby, než vymyslíme způsob, jak 

financovat jeho dalekosáhlé cíle. "52 Qavám se domníval, že Mosaddeqova 

poctivost a pracovitost, která se projevila v době, kdy byl guvernérem provincie 

Fárs, by se mohla osvědčit i tentokrát, a kdo jiný by mohl nalézt skryté rezervy a 

jinak promrhané zdroje, ne-li právě Mosaddeq. 

I po odchodu britského poradce nechtěl Mosaddeq nabízený post přijmout. 

Z tohoto důvodu ho navštívil Rezá Chán a položil mu otázku, zda by nechtěl vnést 

pořádek do veřejných financí, aby on (Rezá Chán) mohl využít jeho 

(Mosaddeqových) teoretických a praktických znalostí pro blaho země. 53 Tato 

slova a rady jeho přátel ho přesvědčily k přijetí funkce. 

Mosaddeq požádal madžles o udělení tříměsíčních speciálních pravomocí, 

pro uskutečnění rychlých administrativních a finančních reforem. Madžles 

souhlasil velmi neochotně. Z neochoty madžlesu Mosaddeq odvodil, že ve 

skutečnosti nebyl zvolen proto, aby reformy provedl, ale aby ho zaneprázdnili 

obtížnou prací a pak mohli pozvat zahraniční poradce. 

Reformy se měly dle jeho slov soustřeďovat na tři hlavní záležitosti: 

vyrovnaný státní rozpočet, prošetření činnosti dlouholetých státních úředníků 

ministerstva a příprava zákona reorganizace ministerstva. 54 Mosaddeq sám 

přiznával, že nemohl plně vylíčit všechny události, protože jeho poznámky a 

dokumenty byly zničeny za převratu v roce 1953. Ještě dříve než mohly reformy 

začít, zejména zrušení či redukce rent aristokracie, většina madžlesu se postavila 

proti němu. Přineslo mu to velkou nepopularitu jako ministru financí a měl 

jedinou volbu,a to rezignaci. 

52 Musaddiq's Memoirs, s. 229. 
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Po pádu Qavámovy vlády se stal podruhé ministerským předsedou Mošíro-d

Doula, Mosaddeqův přítel, a nabídl mu ministerstvo zahraničních věcí, místo 

ministerstva financí. Odmítl z hrdosti, že pokud nebyl dost dobrý pro finance, 

nebyl by také dost dobrý pro zahraniční věci. 55 Naprosto znechucený se rozhodl 

opustit politickou scénu. Toto počínání pro něj bylo naprosto charakteristické

když se cítil opuštěn a neschopný cokoli udělat, odešel z politiky. V pamětech se 

zmínil o tom, že měl obavy vyjít ze svého domu bez osobní stráže, protože jeho 

oponenti na něj mohli podniknout útok. Zmínil se o tom, jak ho mocní oponenti 

chtěli zničit šířením fámy o tom, že je přívrženec hnutí baháí, tj. náboženského 

hnutí, které bylo a je v Íránu zakázané. Cítil osamělost, rozhodl se již nikdy 

nevrátit do veřejného života, ve kterém mu bylo kladeno tolik překážek. Vrátil se 

k plánu emigrace do Švýcarska. Osud však rozhodl jinak. 

2. 7. Guvernérem provincie Ázerbajdžán 

V provincii Ázerbajdžán povstal proti centrální vládě Abdolqásem Lahútí, 

major četnictva z Tabrízu a zároveň i známý nacionalistický básník. Guvernér 

provincie Hedájat opustil Tabríz a zmatky a nepokoje v celé provincii si žádaly 

zvolení nového guvernéra. 

Mošír a Rezá Chán trvali na jmenování Mosaddeqa, neboť měl vynikající 

pověst jako guvernér provincie Fárs. Shodli se, že jedním z důvodů Mosaddeqova 

úspěchu jako guvernéra byla ta skutečnost, že bezpečnostní síly byly pod jeho 

přímým velením. V Ázerbajdžánu tomu bylo jinak. Bezpečnostní síly podléhaly 

přímým rozkazům ministra války a nikoliv guvernéra provincie. Podle jeho slov 

dalším důvodem kjeho zvolení guvernérem byl fakt, že vláda chtěla vyslat do 

Ázerbajdžánu někoho se silnou vlastní vůlí a samostatností rozhodovat. 

S přijetím funkce souhlasil až po návštěvě ministra války Rezy Chána a jeho 

ujištění, že provinční armáda bude podléhat guvernérově velení v bezpečnostních 

záležitostech, dokud toho bude zapotřebí. Rezá Chán slíbil osobně napsat veliteli 

armádní divize, že se má podřizovat rozkazům guvernéra Mosaddeqa 

v bezpečnostních záležitostech. Mosaddeq příliš nevěřil, že by vláda na jeho 

požadavek přistoupila, ale přesto po tomto příslibu přiznal, že mu nebyl ponechán 

55 Katouzian, H.: Musaddiq and the Struggle for Power in !ran, London 1990, s. 19. 
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prostor k dalšímu otálení či odmítnutí nabízené funkce. Funkci guvernéra 

provincie Ázerbajdžán zastával v letech 1921-22. Měl rozsáhlé pravomoci nad 

vojenskými silami v provincii. 

Do Tabrízu odejel koncem prosince 1921. Cesta pro něj byla obtížná, protože 

ho čekaly podmínky, na které nebyl zvyklý. Zmiňuje se: "Bylo nesmírně zima a 

leželo tam mnoho sněhu. Sotva jsme mohli ujet vzdálenosti mezi dvěma stanicemi 

v jeden den ... Od Mijandadže však bylo tolik sněhu, že jsem musel jet na koni. "56 

Byla to pro něj nová zkušenost v neznámém prostředí, protože neměl 

zkušenosti s mentalitou lidí v Ázerbajdžánu. Začal se zabývat situací v provincii, 

o které do té doby mnoho nevěděl. Zmiňuje se o skutečnosti, že dříve než stihl 

začít pracovat, obdržel od policie obálku, která obsahovala "zprávy konfidentů". 

Protože znal jednání policie a užitečnost takovýchto zpráv, vrátil obálku 

nerozlepenou. Další podobné zprávy odmítl přijímat a rozhodl se mluvit s policií 

pouze ústně. 

Nevěnoval pozornost privilegiím vlivných osob. Za jediné kritérium svého 

rozhodování považoval veřejný zájem, což vedlo k nespokojenosti vlivných lidí a 

nadělalo mu to velké množství nepřátel, kteří ho chtěli odstranit z funkce 

guvernéra a někteří ho dokonce chtěli zlikvidovat fyzicky. Opět se držel svých 

zásad a trval na svém přesvědčení, že je třeba hájit zájmy země, bez ohledu na 

důsledky, které to bude mít pro něj osobně. 

Ve svých pamětech popisuje jeden incident, při kterém mu bylo usilováno o 

život, a který se mu podařilo vyřešit originálním způsobem. Incident se stal 

v budově provinční vlády, kde měl Mosaddeq svou kancelář s balkónem asi metr 

nad zemí. Mosaddeqova vlastní slova jasně vypovídají o něm samém, o způsobu 

jeho konání a myšlení. "Jednoho dne skupina policajtů, podněcována mými 

oponenty, požadující vyplacení jim nevyplacených platů, pochodovala k budově 

vlády z městského okrsku Amír-Chíz. Cestou se k nim připojila skupina jiných lidí, 

ozbrojená noži, holemi a puškami a všichni vnikli do dvora budovy z Meidán-e 

Topcháne. Odtud se dostali přes balkón do mé kanceláře a požadovali velice 

hrubě a urážlivě vyplacení svých platů. Stačilo by mi říci, že v tuto chvíli nemám 

peníze a omluvit se jim, že museli podniknout takovou akci. Místo toho jsem jim 

řekl. aby počkali, že jim za chvíli zaplatím. Policisté, kteří byli v předních řadách 

56 Musaddiq's Memoirs, s. 234. 
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neměli jiný důvod než dostat své platy a tím nebylo možné pro ty vzadu (jejichž 

poslání bylo odlišné, podniknout to, co zamýšleli. Tak jsem zachránil svůj život 

z této smrtelné pasti. Poté jsem zatelefonoval brigádnímu generálovi Šajbánímu, 

vše jsem mu vylíčil francouzsky a nařídil jsem mu přivést armádu a zatknout 

vzbouřence. Měl přijít severní branou, která nebyla v dohledu útočníků. "57 

Jeho oponenti se však nehodlali snadno vzdát a vyvolali nedostatek chleba ve 

městě. Zadržovali prodej mouky, a když nastal její nedostatek, mohli zvýšit cenu. 

Věděli, že to vyvolá nepokoje v provincii. Mosaddeq popisuje příhodu, jak byl po 

cestě do mešity obklopen kruhem lidí, kteří si stěžovali na nedostatek chleba. 

Slíbil jim, že buď dá zásobování chlebem do pořádku do poledne následujícího 

dne, nebo že rezignuje a potřebné věci už zajistí budoucí generální guvernér. 58 

Věděl, že tento slib pobouřenému davu mu zachránil život. Slib také hodlal 

dodržet. Znal hlavního viníka, který proti němu stál. Byl to Hadž Alílu, vlivný 

náčelník kmenové konfederace. Mosaddeq vymyslel způsob a dal vlivného 

protivníka zatknout. Pak už nebyl problém nakoupit mouku a zajistit zásobování 

města chlebem. 

Stál před mnoha dalšími problémy, z nichž největší byly neshody se 

sovětským konzulem v Tabrízu. Hlavním předmětem sporu bylo, že občané 

Sovětského svazu na území Íránu podléhali íránskému trestnímu právu, zatímco 

příslušníci ostatních národností, tj. zejména Britové, íránskému právu nepodléhali 

a mohli být souzeni ve své vlastní zemi. Neshody s konzulem však nebyly 

neshodami osobními, jak o tom svědčí fakt, že konzul vyslovil lítost nad 

Mosaddeqovou rezignací a chtěl dokonce přesvědčit vládu, aby Mosaddeqa 

jmenovala znovu. Ten nesouhlasil. Jednak to nebylo jeho styl, protože k udržení 

funkce by nikdy nepoužil něčího vlivu nebo moci a jednak proto, že měl několik 

důvodů, proč na svou funkci rezignoval. Sám říká: "Nikdy jsem nevyhledával 

jakoukoli funkci, a když jsem se rozhodl sloužit, dělal jsem to výhradně za účelem 

služby své milované vlasti. "59 

Dalším důvodem byl jeho zdravotní stav. Dle jeho slov mu nevyhovovalo 

počasí v Tabrízu. Znovu se projevila jeho nervová choroba a začal krvácet z úst. 

57 Musaddiq's Memoirs, s. 236. 
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59 MusJddiq's Memoirs, s. 310. 
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K tomu ho sužovaly revmatické bolesti, kjejichž léčbě bylo zapotřebí teplejší 

podnebí, než jaké panuje v Tabrízu. 

Nejsilnějším důvodem jeho rezignace však byly potíže v oblasti Osku. 

Požádal velitele provinční armády, aby tam poslal deset mužů kavalérie k zajištění 

bezpečnostní situace. Ten odmítl s odůvodněním, že potřebuje všechny muže 

v boji proti povstalcům. Neuposlechl ani opakované žádosti o vojenskou podporu. 

Velitel provinční armády neuposlechl jeho rozkaz, neboť měl instrukce od Rezy 

Chána, ministra války, což se neshodovalo se slibem, že Mosaddeq bude mít pod 

svým velením provinční armádu v bezpečnostních záležitostech. Proto abdikoval 

na svou funkci po méně než šesti měsících a aniž by čekal na přijetí své rezignace, 

odjel ll. července 1922 z Tabrízu do Teheránu. 

Ač byl v Ázerbajdžánu guvernérem poměrně krátkou dobu, přesto svou 

činnost nehodnotil negativně. Sám na prvním místě uvedl, že za doby jeho vlády 

bylo během Lahútího vzpoury osvobozeno šedesát nespravedlivě uvězněných,.60 

Největším kladem bylo, že téměř dokázal znovu obnovit pořádek v provincii. 

2. 8. Ministrem zahraničí, poslancem v 5. madžlesu a vystoupení 

proti nastolení vlády Rezy Chána 

Když nastaly volby do 5. madžlesu, požádal hlavní volební komisař 

v Teheránu Mošíro-d-Doula Mosaddeqa, aby se stal členem dozorčí komise ve 

volbách v jednom okrsku. Mosaddeq nechtěl být do voleb zapleten a tak odmítl. 

Mošír se však nenechal odbýt a naprosto Mosaddeqa odzbrojil větou: ,,Jestliže 

svobodné volby byly vždy v centru vašeho zájmu, jak to, že nyní nevyužijete 

příležitost zabránit nedovoleným praktikám svou účastí? "61 Mosaddeqovi nezbylo 

než přijmout a stal se nejenom členem volebního výboru, nýbrž i volebním 

komisařem. Udělal vše, co bylo v jeho silách, aby ve svém okrsku zajistil svobodu 

voleb, bez falšování výsledků a korupce. 

Po pádu vlády Mostaufího v březnu 1924 jmenoval novou vládu Mošíro-d

Doula, který navrhl Mosaddeqa ministrem zahraničí. Zároveň však byl ve volbách 

do 5. madžlesu zvolen poslancem za Teherán. Poslaneckou funkci však nemohl 

60 Musaddiq's Memoirs, s. 246. 
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vykonávat, protože vykonávání obou dvou těchto funkcí bylo v rozporu s ústavou. 

Jako ministr zahraničí dbal na dobré vztahy "se svými severními a jižními 

sousedy''- Rusy a Brity. Jediným vážnějším problémem v této době, byl 

požadavek Britů na lodní monopol na jezeře Orumíje. Jejich koncese, stejně jako 

koncese Lianozova na monopol rybolovu v Kaspickém moři, byla zrušena vládou 

Samsamo-s-Saltane během První světové války. Britové však koncesi 

nepovažovali za zrušenou a tak britská ambasáda napsala novému ministrovi 

zahraničních věcí. Mosaddeq jejich žádost o novou koncesní smlouvu zamítl a byl 

raději pro peněžní kompenzaci 350.000 túmánů k vyrovnání dřívějších 

koncesionářů. Udělení nové koncese nepovolil. 

Poté, co se v listopadu 1923 Rezá Chán stal ministerským předsedou, chtěl 

aby Mosaddeq sloužil nové vládě. Mosaddeq nabídku ignoroval a neodpověděl na 

ni. Mosaddeqovy vztahy s Rezou Chánem nebyly od začátku špatné, jak o tom 

svědčí slova v jeho pamětech poté, když se vrátil z Ázerbajdžánu do Teheránu 

v době, kdy byl Rezá Chán ministrem války: "Navštěvoval jednání vlády 

pravidelně a udržoval se mnou stálý kontakt. Naše vztahy, které po mém návratu 

z Tabrízu ochladly, se nakonec začaly znovu oteplovat. Kdykoli přišel na jednání 

o něco dříve, diskutoval se mnou v rohu jednací místnosti. Když jsem spadl 

z drožky a zlomil si ruku, byl prvním člověkem, který mě přišel navštívit. Nicméně 

nedlouho po vytvoření Mošírovy vlády začaly kolovat fámy, že ministr války se 

chce stát ministerským předsedou. "62 

Nyní se Mosaddeq poprvé ujal svého místa v madžlesu. Tato pozice naprosto 

odpovídala jeho temperamentu. Byl mistrným řečníkem, vystupoval seriózně a 

s velkou mírou otevřenosti, používal zdvořilý, vytříbený a tolerantní jazyk, 

okořeněný záblesky vysoce osobité duchaplnosti a humoru.63 Předpokládal, že 

tato vláda nebude mít dlouhého trvání, ale i navzdory tomu si přál sloužit jako 

poslanec v madžlesu. Brzy se dostal do opozice. 

Nastala pohnutá doba. Qádžárovští vládcové byli nepopulární, byli 

obviňováni ze stávající zaostalosti země a byli napadáni pro chyby předchozích 

qádžárovských vládců. Šáh byl slabý a před neřešenými problémy utíkal do jižní 

Francie. Následník byl lepší politik, ale nebyl reformátor a ocital se stále více 

62 Musaddiq's Memoirs, s. 255. 
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v izolaci. Staré vládní struktury byly zkorumpované, nejednotné a postrádaly 

jakoukoli iniciativu či nové myšlenky. Armáda, státní úředníci i intelektuálové 

pomýšleli na změnu starého režimu v modernější systém. Modernizace se báli 

pouze náboženští představitelé, protože se domnívali, že modernizace poškodí 

islám a oslabí tak jejich mocenské pozice. 

Rezá Chán měl podporu demokratických politiků, kteří rozpoznali jeho 

schopnosti, ale také byli znepokojeni jeho stále více autokratičtějšími metodami. 

Rezá uklidnil duchovní svou návštěvou Qomu, aby mu nestáli v cestě k trůnu. 

Madžles vydal 29. října 1925 zákon o odstranění Qádžárovců a jejich nahrazení 

Rezou Chánem. 

Mosaddeq se dozvěděl o zákonu i o změnách v madžlesu, ale chtěl dostát 

svým povinnostem vůči voličům. V madžlesu se strhla bouře odporu proti 

novému zákonu. V madžlesu bylo několik opozičních poslanců, tzv. nezávislí, 

kteří lpěli na konstitučních principech: Mostaufí al-Mamálik, Mošíro-d-Doula, 

Táqízade a Mosaddeq. Vůdcem opozice byl Sajjed Hasan Modarres. Mostaufi 

chtěl okamžitě na protest rezignovat, Modarres opustil jednání, ale Mosaddeq ho 

přiměl, aby učinil alespoň formální proslov proti zákonu. Mosaddeq si velice 

dobře uvědomoval, kam až může dospět Rezá Chánova touha po moci. Bylo to 

patrné už v období od června 1921 do listopadu 1923, když Rezá Chán začal 

vykonávat tři důležité funkce najednou: funkci ministerského předsedy, ministra 

války a velitele armády. Mosaddeq a další si povšimli Rezových autokratických 

sklonů. 

Mosaddeqova řeč v madžlesu byla dlouhá a velice emocionálně zabarvená. 

Nejprve vyjmenoval Rezá Chánovy zásluhy o stát. Zdůraznil jeho zásluhy o 

bezpečnost ve státě i ukončení vládnoucího chaosu, panujícího od konce 

18. století, což bylo nesmírně důležité pro vzrůst obchodu a veřejných a 

soukromých investic. Dále řekl: "Nepochybuji, že by zde byl někdo, kdo by si 

nebyl vědom služeb, které (Rezá Chán) učinil pro svou vlast. Situace v zemi byla 

taková, jak my všichni víme, že cestování nebylo bez nebezpečí, a i když byl někdo 

bohatý, nemohl se cítit bezpečný. Když měl statek, musel zaměstnávat několik 

ozbrojených mužů, aby ochránili jeho produkci... V zájmu ochrany mého 

vlastního domu. mé vlastní rodiny a mých blízkých si přirozeně přeji vidět muže 

jako je Rezá Chán Pahlaví ministerským předsedou této země, protože si přeji 
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vidět svou zemi bezpečnou a prosperující. Je pravda, že v několika předchozích 

letech tento muž vykonal mnohé záslužné věci, které nám umožnily uskutečnit 

veřejně prospěšné práce, a sloužil tak zájmům společnosti ... Díky Bohu, že kvůli 

jeho požehnanému bytí múžeme pokračovat v některých zásadních činnostech. "64 

Připomněl všem přísahu věrnosti státu a konstituční monarchii. Poslanci při 

svém uvedení do úřadu přísahali na Korán. Vyslovil Rezá Chánovi podporu jako 

ministerskému předsedovi. Řekl však o něm, že "jako konstituční monarcha bude 

zbytečný a změní se v bezmocnou hlavu státu. Kdyby však pojal myšlenku 

přeměnit se v šáha diktátora, (a tehdy křičel) i kdyby usekli mou hlavu a zohavili 

mé tělo, nikdy nebudu souhlasit s takovým rozhodnutím. Jak můžete po dvaceti 

letech krveprolévání (pro svobodu a demokracii) ještě věřit, že by někdo v zemi 

mvhl být obojí: šáh i ministerský předseda? Jestli byl toto záměr, bude to pouze 

zpátečnictví, pouze estebdád, systém, který neexistuje ani na Zanzibaru. "65 

Po svých proslovech opustili opoziční řečníci sněmovnu. Mosaddeq vyslovil 

nahlas své přesvědčení, že není možné, aby se několik významných funkcí 

kumulovalo v rukou jedné osoby, tzn. být zároveň šáhem, ministerským 

předsedou, ministrem války a hlavním velitelem armády. Jasně věděl, že tato 

kumulace moci povede k diktatuře (estebdád). Neváhal říci svůj názor, i když si 

byl vědom, jak to pro něj bude nebezpečné a k jakým to může vést následkům. 

K tomu byl zapotřebí notný kus odvahy. Ve vzpomínkách vysvětluje, že důvodem 

jeho protestu nebyla jen snaha zamezit jmenování Rezy Chána šáhem a tím 

zamezit přeměně konstituční monarchie v diktaturu, ale hlavně to, že si 

uvědomoval kjakým to povede porušením ústavních a politických principů.66 

Také si byl vědom přísahy věrnosti, kterou složil v madžlesu Ahmad Šáhovi. 

Zákon byl navzdory opozici prosazen v madžlesu 29. října 1925 a později 

ratifikován. Rezá Šáh vystřídal na trůně dynastii Qádžárovců. Zajímavé bylo, že 

olamá, zejména ájatolláh Kášání, Rezá Chána v této době podporovali jako 

zakladatele nové dynastie. 

V roce 1923 byl Mosaddeq členem parlamentní komise pro kulturu a 

vzdělání. 

64 The Making of Modem !ran, edited by Stephanie Cronin, s. 19. 
65 Katouzian, s. 25, pozn. 6. 
66 Musaddiq's Memoirs, s. 310. 
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V červnu 1926 Mosaddeq odmítl stát se ministrem zahraničí. Odmítl sloužit 

novému režimu, protože byl přesvědčen, že šáh nebude tolerovat nezávislou radu. 

Mosaddeq se stal nezávislým členem opozice v 6. madžlesu (1926-28). Se svou 

charakteristickou tvrdohlavostí však odmítl složit přísahu věrnosti šáhovi a 

konstituční monarchii. Pro nikoho nebylo překvapením, že hájil základní 

svobody, a to nejenom jako člen madžlesu, nýbrž i později v době, kdy se 

neúčastnil politiky a pobýval na svém statku v Ahmádábádu. Např v roce 1936, 

když šáh vydal příkaz, že muži musí nosit klobouk a ženy musí chodit 

prostovlasé, zůstal osm měsíců doma a šáhův příkaz ostře kritizoval. 

Šáh přesvědčoval Mosaddeqa, aby převzal funkci ve vládě. Poslední nabídka 

byla, aby se stal presidentem nejvyššího soudu, za vyšší než normální plat. Odmítl 

i tuto nabídku. Nikdy se ve svém životě nenechal uplatit. 

Po rozpuštění 6. madžlesu v roce 1928 byl Mosaddeq souzený a nesměl 

kandidovat v dalším volebním období. Nové volby už byly zmanipulované, na což 

Mosaddeq upozornil. Od roku 1928 směřoval nový šáh k autokracii a později se 

stal diktátorem, přesně tak, jak se obával a před čímž varoval Mosaddeq. 

Po dalších 15 let nebylo Mosaddeqovi dovoleno aktivně se zúčastnit 

politického života. Bylo 45 let. Jelikož věděl, že nemůže aktivně vystupovat, stáhl 

se z veřejného politického života. Nebyl schopen přizpůsobit se situaci a slevit 

něco ze svých zásad. Proto dobrovolně odešel a usídlil se na svém venkovském 

sídle v Ahmadábádu. Z politiky muselo odejít mnoho jeho příbuzných a přátel. 

Mnozí z nich byli ve vězení. Nejistota a strach z budoucnosti vedla k dalšímu 

zhoršení jeho choroby. 

V roce 1936 Mosaddeq odcestoval na léčení do Německa. Lékaři nenalezli 

zjevnou příčinu jeho nemoci, která pravděpodobně spočívala v neurologických 

problémech. V roce 1940 byl bez důvodu uvězněn ve starém pevnostním vězení 

v Bírdžandu, v Chorásánu. Cestou do vězení požil velké množství sedativ, zřejmě 

s úmyslem vzít si život. Pokus o sebevraždu se mu nezdařil, byl zachráněn a 

dovezen do vězení. I ve vězení se znovu pokusil sáhnout si na život. Později byl 

kvůli své chorobě převezen zpět do domácího vězení v Ahmádábádu. Jeho 

uvěznění bylo zrušeno v září 1941 všeobecnou amnestií, vyhlášenou krátce po 

šáhově abdikaci. 
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3. Anglo-Iranian Oil Company a její role 

v íránské politice 

Nastínění historie Anglo-lranian Oil Company a její pozice v Íránu je 

důležité pro pochopení událostí po roce 1944, kdy Mosaddeq podruhé vstoupil do 

politiky po pádu diktatury Rezy Šáha při vpádu evropských mocností do Íránu 

v roce 1941. 

Léta 1945-1953 byla nesmírně důležitá pro další politický vývoj Íránu. 

V těchto bouřlivých letech se jednalo o životně důležité otázce pro Írán. Bude 

země stále více upadat do vlivu britské politiky a měnit se v kolonii a nebo se 

vymaní z cizího vlivu a stane se svébytnou moderní zemí? 

Írán nebyl nikdy formálně součástí britského impéria. Byly v něm však 

přítomny speciální jednotky Indické armády, které měly zajistit ochranu britských 

zájmů na jihu země a to nejen během První a Druhé světové války. Už od začátku 

20. století chtěli Britové získat nadvládu nad touto zemí. Írán byl formálně 

nezávislou zemí, ale mezi lety 1907-1951 byl fakticky v polo koloniální závislosti 

na Británii. 

Když Britové upevnili své koloniální panství v Indii, začala být pro ně 

důležitá Persie. Nikoliv snad kvůli Persii samotné, protože tehdy nebylo ještě 

zcela jasné jaké bohatství se skrývá v perských nalezištích ropy a jak důležitou 

strategickou surovinou se ropa stane. Největší význam Persie spatřovala Británie 

v jejím geopolitickém položení, jakožto souseda s Ruskem. Persie oddělovala 

britské panství v Indii od Ruska a tvořila nárazník mezi těmito dvěmi velmocemi. 

Britové se obávali ruské expanze na jih k Perskému zálivu, který byl Brity 

považován za ,jejich moře" již od konce 18. století. V případě, že by Rusko 

získalo Persii, mohlo by ohrozit britskou námořní cestu do Indie. Zastavení ruské 

expanze bylo jedním z důvodů, proč velmoci podporovaly sousední Osmanskou 

říši. 

Od dvacátých let 19. století se bodem číslo jedna v politických diskusích 

stala otázka íránské ropy a spor mezi íránskou vládou a Anglo-Iranian Oil 

Company. Zpočátku se jednalo jen o spravedlivější přerozdělení výnosů z těžby 
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ropy a zvýšení koncesních poplatků, na které vznášel nárok Írán. Smlouva, kterou 

měl Írán se Společností67 uzavřenou, byla pro Írán nevýhodná, protože z tržeb z 

nafty plynul do íránské pokladny jen malý zisk. Společnost se nadto snažila stále 

více poplatky pod různými záminkami snižovat. Íránská strana poukazovala např. 

na to, že licenční poplatky placené Společností Íránu tvoří 10-12% z jejích zisků, 

ale poplatky placené britské vládě na danich představují 30% ze zisku. Společnost 

se také chovala na svém koncesním území v provincii Chúzestán jako nezávislý 

vládce a k obyvatelstvu se chovala pohrdavě jako k občanům druhé kategorie. 

Anglo-lranian Oil Company byla největší zahraniční investicí Británie. Britská 

vláda vlastnila polovinu jejích akcií, z toho vyplývala její důležitost pro Británii. 

Původní spor o spravedlivější rozdělení zisků mezi Společností a íránskou 

vládou přesáhl tento rámec a nacionalizoval se. Dostal se do popředí zájmu 

nejenom celého Íránu, ale i Británie a později také Spojených států. Stěžejním 

cílem íránských nacionalistů se stalo zestátnění íránské ropy. Ropa se stala 

symbolem vymanění se Íránu ze zahraničního vlivu a Anglo-Iranian Oil Company 

představovala největšího protivníka porušující práva Íránu jako suverénního státu. 

Nejvýraznější osobností, která se projevila při řešení naftového sporu, byl 

Mosaddeq. Jeho důležitost dokazuje i to, že celé období mezi lety 1950-53, kdy 

spor o naftu probíhal, bývá historiky označováno jako "Mosaddeqovo období". 

Proti tomuto označení protestoval šáh ve svých pamětech. Vyslovil politování nad 

tím, že se mnozí lidé v zahraničí dívají na Írán a Peršany skrze Mosaddeqa, jehož 

jméno figurovalo ve světovém tisku v souvislosti s událostmi v Íránu. Zdůrazňuje, 

že Mosaddeq nebyl představitelem ducha jeho země a jejího lidu.68 

3. 1. Udělení koncese a založení Anglo-Persian Oil Company 

Británie a Rusko soupeřily o vliv v Persii od začátku 19. století. Na základě 

britsko-ruské smlouvy z roku 1907 o rozdělení sfér vlivu se obě země mohly 

ucházet o udělení koncesí ve své zóně. Jak Britové, tak Rusové měli právo na 

67 Anglo-Persian Oil Company, od roku 1935 Anglo-Iranian Oil Company, dále vzhledem častému 
užívání v textu pouze Společnost. 

68 Mohammad Reza Shah, s. 82. 
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prozkoumávání nalezišť ropy. Britové ji nalezli v dostatečném množství v roce 

1908. Rusové nenalezli žádnou. 

Za otce naftařského průmyslu na Blízkém východě bývá označován William 

Knox D'Arcy,. V roce 1901 obdržel za pomoci britské vlády od šáha Mozaffaro

d-Dína (1896-1907) koncesi na těžbu ropy a začal se zabývat hledáním ropy 

v Persii za manuální pomoci kmenového obyvatelstva pouště. Koncese byla 

udělena za 20.000 liber šterlinků na dobu šedesáti let. Persie měla dostávat 16% 

zisku.69 Koncese opravňovala D' Arcyho k hledání ropy na celém území Íránu, 

kromě pěti provincií na severu, na které se vztahovala koncese ruská. Při prvních 

pokusech našel jen slabé ropné ložisko. Původně této koncesi nebyl přikládán 

velký význam, protože v době jejího udělení nebyla ještě v Persii žádná ropa 

nalezena. Nicméně v roce 1904 nastala změna pohledu na její důležitost, kdy se 

baron "Jackie" Fisher stal v Londýně prvním lordem admirality. Jako prvního ho 

napadlo, že nafta vystřídá uhlí jako lodní palivo. Ač Británie měla v té době 

dostatečný zdroj uhlí, začal hledat zdroj nafty. 70 

D'Arcyho podpořili někteří investoři z admirality a následujících sedm let 

pokračoval v hledání. Nakonec začal průzkum v oblasti staré archeologické 

lokality Masdžed-e Solajmán. 26. května 1908 narazil na ropu. 

Těžba ropy se začala rozbíhat již ve stejném roce a koncese nabyla na 

významu. Roku 1909 pronajala šáhova vláda Velké Británii na 99 let ostrov 

Abadán v Perském zálivu. 71 V Abadánu později Britové vybudovali největší 

rafinérii nafty na perském území a také zde vybudovali námořní přístav, odkud 

byla nafta exportována. 

D 'Arcyho společnost prošla několika vnitřními reorganizacemi za účelem 

zvýšení kapitálu. Roku 1909 byla založena Anglo-Persian Oil Company a 

koncesní práva přešla do jejích rukou. Anglo-Persian Oil Company byla v roce 

1935 přejmenována v souvislosti s přejmenováním Persie na Írán, na Anglo

Iranian Oil Company a v roce 1954 na British Petroleum. 

Těžba ropy začala především v provincii Arabestán (dnes Chúzestán), kde se 

nacházela a nacházejí její bohatá ložiska. Ropná pole byla situována v Perském 

zálivu, daleko od osídlených oblastí. Možnosti vnitřního transportu byly 

69 • 
Sahín, s. 28. 

70 Lapping, 8.: End of Empire, London 1985, s. 194. 
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nedostačující a ropovody se musely teprve vybudovat. Britové měli velký zájem 

na vývozu nafty. Naopak malou ochotu projevili při zásobování perského trhu 

perskou naftou. Tento úkol byl ponechán Rusům, kteří vyváželi naftu, 

produkovanou v Sovětském Svazu. 72 

Jednotky indické armády byly natrvalo umístěny v Búšehru, kde sídlil britský 

rezident v Perském zálivu. Odtud mohli Britové kontrolovat provincii Fárs i ropná 

naleziště v Arabestánu. Byl zvýšen počet příslušníků South Persia Rif/es, které 

byly určeny k ochraně britských zájmů na jihu Persie. 

Před vypuknutím První světové války dal parlament v červenci 1914 právo 

britské vládě koupit akcie Společnosti. Bylo to neobvyklé rozhodnutí, snad 

učiněné spíše ze strachu z Německa, než z touhy podnikat. Britská vláda, zejména 

díky úsilí Winstona Churchilla, prvního lorda admirality, koupila 52,5% akcií 

Anglo-Persian Oil Company, aby si zajistila dostatek levné nafty pro loďstvo. 

Británie prostřednictvím Společnosti získala pod kontrolu těžbu íránské ropy, její 

zpracování a vývoz. Tím získala nemalý vliv na zasahování do vnitřních 

záležitostí perské politiky. 

V roce 1920 Společnost a perská vláda uzavřely smlouvu o urovnání všech 

sporů, které vznikly kolem D' Arcyho koncese. Během jednání, vedoucích ke 

smlouvě z roku 1920, byl Sir Sydney Arrnitage-Smith, britský finanční úředník, 

britskou vládou oficiálně vyslán do Teheránu, aby zastupoval Peršany. 73 Už 

z toho je vidět, proč Persie nedokázala získat pro sebe výhodnější podmínky a 

hájit své zájmy. Koncese, kterou šáh udělil, vedla zemi do závislosti na 

vyspělejších mocnostech, zejména na Británii. 

3. 2. Vývoj íránské naftové politiky od roku 1925 do konce Druhé 

světové války 

Do roku 1925 dokázala Společnost kontrolovat produkci veškeré nafty 

v Persii. Společnost vlastnila a spravovala ropná pole, ropovody a rafinérie. 

Ředitelé byli samozřejmě Britové, nikoliv Peršané. Peršané byli zpočátku 

72 Lenczowski, s. 202. 
73 Lenczowski, s. 202. 
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využíváni pouze jako nekvalifikovaní dělníci. Kvalifikované práce prováděli 

Britové, kteří měli ve svých rukou i všechny vedoucí pozice. Toto se projevilo 

negativně později, po znárodnění nafty, kdy těžební zařízení získali Íránci. 

Společnost určovala cílové místo exportu, jeho objem a ceny. Velký objem 

představoval prodej nafty britskému námořnictvu. Peršané věděli, že Společnost 

snižuje poplatky, které za těžbu platila perské vládě a tím snižovala tržby, které 

perská vláda získávala z nafty. Perská tržba z nafty byla stanovena jako procenta 

ze zisku Společnosti. 

Od roku 1925 se perská vláda pokoušela řešit dva základní cíle ve své 

naftové politice, a sice nezávislost těžby ropy na zahraničních společnostech a 

zvýšení produkce nafty. Oba dva tato cíle byly spolu neoddělitelně spjaty. Většinu 

akcií naftové společnosti vlastnila britská vláda. Persie neměla skoro žádnou 

kontrolu nad finančními záležitostmi Společnosti. Získání nezávislosti naftového 

průmyslu byl velmi obtížný a dlouho trvající proces. V naftovém sporu nebyly 

používány zbraně, ale jednalo se na právním základě, politickými a 

ekonomickými prostředky. 

Události vedoucí od závislosti na Společnosti ke znárodnění se začaly 

odvíjet brzy poté, co Réza Šáh nastoupil na trůn. Došlo k prvnímu vážnějšímu 

sporu se Společností. Společnost měla obrovské zisky z těžby, ale Írán dostával 

jen nepatmou částku. Šáh si najal londýnského advokáta Lumelyho a ten 

přehodnotil zákonný status smlouvy z roku 1920. Tvrdil, že smlouva byla jen 

modifikací a nikoliv skutečnou interpretací D' Arcyho koncese. 

Poté, co Rezá Chán prohlásil smlouvu z roku 1920 za neplatnou, začala 

perská vláda vznášet otázky týkající se tržeb plynoucích z nafty. 

Od roku 1927 probíhala jednání o nové smlouvě. Perská vláda žádala 25% 

akcií Společnosti a zvýšení poplatků. Konflikt vyvrcholil, když v důsledku 

světové hospodářské krize Společnost snížila poplatky na třetinu, tj. na 306.872 

liber. Zisk Společnosti převýšil 3,5 miliónu liber a daně britské vládě činily 

1 milión liber ročně. 74 Z toho zcela zřetelně vyplývá, že nejmenší část zisků 

z produkce domácí nafty připadala Persii. 

V roce 1929 začala o této otázce se Společností další jednání. Jednání 

skončila ve stejném roce bez dosažení konečné dohody. 

74 Šáhín, s. 51. 
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28. listopadu 1932 Perská rada ministrů (Persian Council oj Ministers) na 

jednání vedeném šáhem zrušila D 'Arcyho koncesi z roku 1901. Peršané se 

radovali, že zahraniční vliv na perské půdě byl zasažen ve své podstatě a Britové 

budou muset brzy opustit zemi. Radost byla předčasná. Ve skutečnosti perský 

ministr financí projevil ochotu jednat o udělení nové naftové koncese. Mezitím 

aktivity Společnosti mohly nerušeně pokračovat. 

Proč Persie zrušila naftovou koncesi, nebylo jednoznačně objasněno. 

Z britského pohledu se tak stalo proto, že Peršané se cítili poškozeni poklesem 

tržeb z nafty. Dle Britů byl pokles nevyhnutelný, protože ceny nafty se snížily 

v důsledku světové hospodářské krize. Je jisté, že perské zisky z nafty klesly mezi 

lety 1930-1931 o 76%. Tento pokles perských zisků však nebyl přímo úměrný 

poklesům zisku Společnosti, který klesl pouze o 36%.75 Kvůli tomuto rozdílu ve 

snížení tržeb protestovala perská vláda u Společnosti. Peršané rozhodně odmítli 

snížení licenčních poplatků během ekonomické krize. Společnost nepodala 

vysvětlení a Peršané přistoupili k anulování smlouvy. Dalším důvodem ke zrušení 

koncese bylo také to, že Společnost vykořisťovala Persii, když zaplatila perské 

vládě v letech 1919-1930 pouze 10 miliónů liber, sumu o mnoho nižší než Persii 

náležela. 76 Peršané byli také rozčarováni nedostatečnou odezvou na svou hlavní 

otázku týkající se nafty. Kromě toho obvinili Společnost, že zmanipulovala 

finanční přehledy z roku 1931, aby se vyhnula platbám perské vládě.77 

Ať už byly příčiny zrušení smlouvy jakékoli, britská vláda musela reagovat, 

protože byla většinovým vlastníkem akcií Společnosti a na dodávkách perské 

nafty záviselo britské námořnictvo. Persie byla v celosvětovém žebříčku v té době 

pátým producentem nafty. Další důležitou okolností byla strategická poloha 

Persie, která ležela na cestě do britské kolonie Indie. 

Britové považovali svůj monopol na těžbu za neměnný a bylo možné 

očekávat, že se budou bránit všemi prostředky všem pokusům, které by je o tento 

monopol mohly připravit. Postoj Společnosti byl jasný. Při uzavření smlouvy 

nebyla stanovena pravidla pro její jednostranné zrušení. Proto Společnost odmítla 

akceptovat oznámení o anulaci smlouvy, které obdržela od perské vlády. Britové 

75 Lenczowski, s. 203. 
76 Lenczowski, s. 204. 
77 Lenczowski, s. 204. 
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odmítli perský pokus s tím, že závazná smlouva nejde zrušit. Peršané navíc 

požadovali právo anulovatjakoukoli koncesi, platící najejich území. 

Británie i Persie se obrátily ke Společnosti národů. Británie požadovala 

vyjádření k tomu, zda kroky perské vlády byly oprávněné. Persie vznesla stížnost 

na "nezákonné zasahování" Británie do vnitřních perských záležitostí. Dříve než 

mohla Společnost národů rozhodnout, přistoupily obě strany na kompromis. 

21. dubna 1933 Společnost předložila nový návrh koncesní smlouvy, která byla 

z rozhodnutí šáha přijata 29. dubna. Podmínky pro Persii nebyly výrazně 

výhodnější, získala 20% z čistého zisku místo 16% a platnost koncese byla 

prodloužena až do roku 1993. Mosaddeq a mnoho dalších tuto smlouvu kritizovali 

a chápali ji jako Rezá Šáhovo spiknutí s Brity proti vlastní zemi. 

Persie zvolila novou metodu, na základě které byly určovány tržby z nafty. 

Licenční poplatky se zakládaly na množství produkované nafty a částce zaplacené 

Společností akcionářům. Persii měla být vyplácena ročně minimální částka 

975.000 liber bez ohledu na objem výroby nebo dividendy. 78 Ve srovnání se 

starou smlouvou dostávala perská vláda větší platby, které nezávisely pouze na 

produkci a ziscích Společnosti. 

Kromě finančního vyrovnání získala Persie řadu výhod, které jí 

z dlouhodobého hlediska dávaly větší nezávislost na zahraničních silách. 

Společnost se vzdala 80% koncesního území, čímž se celková plocha koncesního 

území zmenšila na 100.000 čtverečných mil. Persii bylo dovoleno jmenovat 

delegáta, který měl možnost získat veškeré informace, původně určené jen pro 

akcionáře. Společnost si najímala odborníky, úředníky a dělníky i mezi Peršany, 

pokud měli nezbytné dovednosti a zkušenosti. Společnost se také zavázala 

zásobovat naftou i perský vnitřní trh, který byl dosud závislý na ruských 

dodávkách nafty. 

Britové získali prodloužení své koncese do roku 1993, místo původního 

cílového roku 1961. Toto prodloužení viděno z dnešního pohledu mělo jen malý 

význam, ale bylo jedním z klíčových bodů sporu na začátku padesátých let. 

Smlouva z roku 1933 měla za následek relativní uklidnění vztahů mezi Persií a 

Společností až do konce Druhé světové války. 

78 LencLowski, s. 205. 
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Za Druhé světové války opět, stejně jako za První světové války, britské a 

sovětské jednotky přišly do Íránu v srpnu 1941. Írán se stal územím, přes které 

Spojenci přesunovali vojenské síly do Sovětského svazu. Během měsíce Rezá Šáh 

abdikoval a na trůně ho vystřídal jeho syn Mohammad Rezá Pahlaví. 

V souladu s dohodou z roku 1941 mezi Íránem, Británií a Sovětským 

svazem, se britské jednotky po válce měly stáhnout. Sověti nejprve odmítli odejít. 

Odešli až poté, co získali naftovou koncesi na 50 let. Na nátlak Spojených států 

musela sovětská vojska opustit Írán do poloviny roku 1946. Zbaven tlaku cizích 

sil na svém území, prohlásil madžles sovětskou koncesi za neplatnou. 

Nicméně problém cizí nadvlády nad íránským naftovým průmyslem 

setrvával. Britové měli íránskou naftu stále pod kontrolou. 

3. 3. Anglo-Iranian Oil Company po Druhé světové válce 

Poté, co z Íránu odešla vojska cizích mocností, začala se v Íránu postupně 

prosazovat myšlenka, že je třeba nejenom změnit detaily ve smlouvě nebo 

nahradit jednu smlouvu druhou. Měly být zničeny základy, na kterých spočívala 

moc Společnosti. Íránci začali chápat, že cizí vlastnictví íránské nafty spočívá na 

nelegitirnních základech. Britové nedokázali dostatečně rychle pochopit zrněnu 

v myšlení Íránců a změnu politických podmínek. Britský postoj byl neměnný a 

neodpovídal vývoji. Britové věřili, že Íránci by měli být vděční Společnosti za to, 

že jim poskytuje vymoženosti, které si nebyli schopni obstarat sami: zaměstnání, 

domy, školy, nernocnice, jakož i slušné tržby. Britové věřili, že Společnost 

poskytuje Íránu "půl století štědrého a osvíceného zacházení."79 Společnost také 

neměla v úmyslu zříci se íránského nerostného bohatství. 76% produkce surové 

ropy Společnosti v roce 1950 pocházelo z těžby v Íránu, i když Společnost 

vlastnila také rozlehlá ropná pole v Iráku a Kuvajtu. 

Konečná konfrontace sil o kontrole nad íránským ropným průmyslem se stala 

jednou z velkých politických a ekonomických bitev mezi rozvojovou zemí a 

mezinárodními podniky s jejich důležitými spojenci. V tomto případě měla 

Společnost aktivní podporu britské vlády, která stále vlastnila více než polovinu 

79 Lenczowski, s. 206. 
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jejích akcií a tichou, ale podstatnou podporu šesti dalších naftových 

společností. 80 

Před vyřešením sporu byla v Íránu velice napjatá a nestabilní politická 

situace. Propukaly pouliční bouře a Británie vyvíjela ekonomický nátlak na 

íránskou stranu. 

Írán zahájil spor se Společností již v roce 1949 požadavkem na zvýšení 

plateb ze zvyšujících se tržeb Společnosti. Britové podepsali dodatek smlouvy, 

zvaný Golšá'íjanova smlouva, s íránským ministrem financí 17. července 1949 o 

tom, že se poplatky z tržeb za íránskou naftu budou průběžně zvyšovat. Jelikož se 

jednalo jen o nepatmý ústupek, dodatek smlouvy nikdy nebyl ratifikován 

madžlesem, protože se proti němu strhla prudká opozice. 

V roce 1951 byl už odpor proti Společnosti tak velký, že už byla obtížná 

jakákoli dohoda. Začala se prosazovat myšlenka znárodnění íránského naftového 

průmyslu. 

Společnost reagovala na vzniklou situaci další nabídkou. Nabídla peněžní 

zálohu plus ochotu k jednání o dělení zisku 50 : 50, pravděpodobně podle vzoru 

smlouvy, která byla uzavřena s Venezuelou v roce 1941 a se Saudskou Arábií 

v roce 1950. S touto nabídkou však přišla příliš pozdě, ještě v roce 1949 o 

takovémto rozdělení zisků nebyla ochotna ani jednat. K jednáním už nedošlo, 

protože Íránci se rozhodli pro odvážný krok: znárodnění naftového průmyslu. 

(viz podkapitola 4. 7.) 
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4. Politická činnost Dr. Mohammada 

Mosaddeqa po roce 1944 

V roce 1926, když Rezá Šáh 

nastupoval na trůn jako legálně 

zvolený vládce, měl širokou 

podporu bohatých pozemkových 

vlastníků, obchodníků a značné 

části duchovenstva. Výjimku 

představovala poměrně malá 

opozice v čele s Modarresem a 

Mosaddeqem, která dokázala 

předvídat vývoj událostí. 

(viz 2. kapitola) 

Situace v roce 1941 byla již 

zcela jiná. Rezá Šáh zůstal 

osamocen jako nenáviděný 

diktátor. Jeho pokus o vytvoření 

moderního autokratického státu nenašel podporu veřejnosti ani vyšších tříd. 

Rozsáhlá opozice si přála pouze jeho svržení. 

V roce 1941, stejně jako za První světové války, vpadla na území Íránu 

vojska Velké Británie a Sovětského Svazu. (viz 1. kapitola) Šáh byl donucen 

k abdikaci Brity a Sověty, kteří vpadli do Íránu, nikoliv však násilím, nýbrž 

okolnostmi, které svědčily proti bezpráví, kterého se dopouštěl. Kdyby měl šáh 

masovou podporu svého lidu a kdyby dokázal vyhovět požadavkům Spojenců, 

nemusel by abdikovat. Jeho abdikaci většina Íránců přivítala s nadšením. 

Pravděpodobně by se již stěží udržel na trůně, i kdyby si to Spojenci přáli a 

podporovali ho silou. Získali by dvojnásobnou nenávist Íránců- jako okupanti 

jejich země a jako zastánci vlády nenáviděného diktátora. 81 

81 The :vlaking oť Modern !ran, edited by Stcphanie Cronin, s. 33. 
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Rezá Šáh abdikoval ve prospěch svého syna Mohammada Rezy. Opakovala 

se situace, jež nastala po konstituční revoluci: nastal chaos a pak zklamání, že 

nový vladař, který byl uvítán, nesplnil očekávání do něj vkládaná. Po zklamání 

z Rezá Šáhovy autokratické vlády, Íránci přivítali její odstranění v roce 1941. 

Nostalgie po Rezá Šáhově vládě se dostavila až po několika letech, když přišlo 

zklamání z vlády Mohammada Rezy. 

Hlavním požadavkem politických sil v zemi se stala demokracie, která měla 

nahradit autokratickou vládu, potlačující veškeré projevy svobody. Dalším 

požadavkem byla nezávislost na cizích mocnostech, které byly přítomny v zemi 

ještě v roce 1946. 

Krátce po Rezá Šáhově abdikaci se začala formovat strana Túde, jejímž 

zakladatelem byl Solajmán Mírzá Eskandarí. Na začátku se jednalo 

o demokratickou stranu s některými marxistickými myšlenkami. Strana brzy 

začala přitahovat mladé vzdělané intelektuály kvůli demokratickým a moderním 

ideálům. Postupem času do ní bylo vnášeno stále více marxistických prvků. Na 

kongresu v roce 1944 se vedení dostalo do rukou marxisticky orientovaných 

osobností. 

4. 1. Poslancem v parlamentu (1944-46) 

Po patnácti letech domácího vězení v Ahrnádábádu se Mosaddeq postupně 

vracel do aktivní politiky. Potřeboval se rozhodnout a zvažoval, zda má dost 

podpory pro funkci, kterou měl vykonávat. Tento zodpovědný přístup 

k rozhodování a k práci se projevoval už od dob jeho mládí, kdy studoval v Paříži 

a pak ve Švýcarsku. 

V roce 1943 se konaly volby do 14. madžlesu. Mosaddeq kandidoval za 

Teherán a byl řádně zvolen. V roce 1926 odmítl složit přísahu věrnosti Rezá 

Šáhovi, kterého nepokládal za legitimního vládce. V roce 1943 už jeho předchozí 

výhrady pozbyly významu a složil přísahu věrnosti Mohammadovi Rezá Šáhovi a 

jak sám poznamenává, zůstal mu věrný do té doby, dokud měl svobodujednání.82 

Jeho prvním činem byla kritika zvolení Sajjeda Zeji jako poslance do 

sněmovny. Mosaddeq se stal se vúdčím mluvčím za svobodu a nezávislost země a 

82 Musaddiq"s Memoirs, s. 310. 
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zároveň odhalil podstatu převratu z roku 1921 a jeho nedemokratické důsledky. 

Kritizoval Sajjedovu účast v převratu z roku 1921. Chtěl zamezit Sajjedově 

kandidatuře na funkci ministerského předsedy. Jeho důvody byly akceptovány 

v parlamentu všemi politickými stranami. Princip politické nestrannosti 

Mosaddeq dodržoval po celý svůj život, stejně jako nikdy nepřestal hájit 

demokracii v zemi a nezávislost státu na zahraničních mocnostech. Jeho 

nejznámější proslovy v parlamentu v této době brojí proti dvěma zlům: diktatuře 

estebdád a zahraniční závislosti. Např. v jednom svém projevu z března 1944 

vyjádřil svůj postoj k diktatuře velice jasně: "Diktátor je jako otec, který brání 

svému dítěti v normálním rozvoji, a když zemře, nechá po sobě nezkušené a 

nevyvinuté dítě. Proto je potřeba nějaký čas, aby se dítě vyvinulo a získalo 

zku.~enosti. " A dále: "Když je pouze jediný kapitán na lodi, loď se ocitne 

v nebezpečí, kdykoliv je nemocný. Ve chvíli jeho smrti se loď potopí. Avšak když je 

kapitánů více, ne moc nebo smrt jednoho z nich nezmění směr lodi. "83 

Svůj názor na postavení a úlohu šáha v rámci konstituční monarchie vyjádřil 

v proslovu z října 1944: "Šáhovo postavení je reprezentační, šáh může dát souhlas 

k jednání parlamentu v symbolickém a reprezentativním smyslu."84 

Mosaddeq svůj názor nezměnil am v nadcházejících letech, kdy měl 

mimořádné pravomoci a zdůrazňoval, že i přes rozpory se šáhem jeho snahy 

nikdy nesměřovaly k odstranění konstituční monarchie a k nastolení demokratické 

republiky. Prohlašoval, že "šáh musí spravovat a ne vládnout. " A dále: "Šáhova 

důležitost nespočívá v činění diktátorských rozhodnutí bez zodpovědnosti za ně, 

ale jeho velikost je zaručena respektováním ústavy a dodržováním zásad práva ... 

Tato pokušení jsou charakteristická pro země, ve kterých lidé neznají svá vlastní 

práva, ve kterých ještě monarchové ne prodělali dostatečný vývoj a pokoušejí se 

pozvednout úroveň své země a potlačuji zájmy vlastního lidu vystaveného cizímu 

h ' ' .. 85 zasa ovam. 

Problémem demokratické vládní politiky se zabýval 14. madžles poté, co se 

ministerským předsedou stal Sadro-1-Ašraf. Byl velmi kontroverzní osobností, 

protože bylo všeobecně známo, že jej chtěl prosadit do vlády už Sajjed Zeja a 

panovaly obavy z jeho nedemokratických postupů. Opozici proti Sadrově vládě 

83 Katouzian, s. 54. 
84 Katouzian, s. 54. 
85 Musaddiq's Memoirs, s. 310. 
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sjednotil Mosaddeq. Pod jeho vliv se dostala i strana Túde. Mosaddeq navrhoval 

sjednotit všechny strany proti Sadrově vládě a odmítnout s ní spolupracovat. 

Sadrova vláda, která byla sestavena 26. května 1945, padla už 29. září 1945. 

Dalším významným Mosaddeqovým počinem v madžlesu byl boj proti 

korupci politiků a státních úředníků. Úplatky a zpronevěry byly velice rozšířené a 

nešly přehlédnout. Mosaddeq ve své poctivosti věřil, že je nejprve třeba vymýtit 

korupci na nejvyšších místech. Ještě jako náměstek ministra financí v roce 1917 a 

později jako ministr financí v roce 1921 bojoval s korupcí na ministerstvu a jeho 

postoje se nezměnily. Ministerský předseda protikorupční tažení odvolal, 

Mosaddeq nazval sněmovnu "doupětem zlodějů "86 a rozhněvaně odešel. Dav se 

shromáždil před jeho domem a donesl jej zpátky do madžlesu na ramenou. 

4. 2. Mosaddeqova politika "negativní rovnováhy" 

V době, kdy byl Mosaddeq poslancem 14. madžlesu, požádali Sověti 

o koncesi na průzkum a těžbu nafty na severu Íránu. V roce 1944 Kaftaradze, 

sovětský zástupce ministra zahraničí, navštívil Írán, s úmyslem získat koncesi. 

Mosaddeqův postoj k udílení jakýchkoli koncesí zahraničním zemím byl 

dostatečně známý. Tato událost měla velký vliv na zformování hlavních zásad 

jeho zahraničně-politických postojů. Jednalo se o politiku neutrality, kterou sám 

nazýval "negativní rovnováhou". Mosaddeqova politika byla inspirována 

zkušenostmi z íránské minulosti od 19. století, kdy byl Írán nepřetržitě spjat 

s mocenskými zájmy Ruska, později Sovětského svazu, a Británie. Tyto mocnosti 

se vměšovaly do vnitřních záležitostí Íránu a zahraniční koncese jim udělené 

přinášely Íránu minimální zisk, brzdily jeho rozvoj a omezovaly jeho nezávislost. 

Nejcharakterističtěji vyjádřil zásadu "negativní rovnováhy" ve svém heslu, které 

charakterizovalo íránské národní zájmy: "ani se severem ani s jihem, ale Írán 

Íráncům." Tím vyjádřil, že se Írán nemá orientovat ani na spolupráci se 

Sovětským svazem, ani s V elko u Británií. U silo val o národní nezávislost Íránu. 

Tento postoj ho později dovedl až ke znárodnění íránské nafty. 

Mosaddeqovu politiku "negativní rovnováhy" ostře kritizoval šáh ve svých 

pamětech: "Mosaddeq hlásal doktrínu, kterou nazýval "negativní rovnováha". 

86 Katouzian, s. 55, pozn 8. 
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Trval na tom, že Írán dost dlouho trpěl pod vlivem a nadvládou cizích sil. Tímto 

přesvědčením dospěl k závěru, že Írán by neměl poskytovat koncese žádné cizí 

zemi a nepřijímat žádnou zahraniční pomoc. Na první pohled se jeho negativní 

snaha podobala politické izolaci, která nastala v Americe během Druhé světové 

války. Mosaddeqův negativismus však zašel ještě dále, zasahoval do domácí i 

zahraniční politiky. "87 Šáh zdůrazňoval, že Mosaddeqův negativismus zasáhl také 

oblast obrany a vnitřní bezpečnosti. Citoval názor některých pozorovatelů, že by 

Mosaddeqova politika nagativismu mohla vycházet z jeho filozofického názoru a 

náboženského pacifismu, ale hned vzápětí vyslovil nesouhlas s tímto názorem. 

Šáh neshledával na Mosaddeqově názorech nic kladného a mnohdy ho častoval 

urážkami. Vyčítal mu, že jeho negativismus se projevuje tím, že by chtěl jít proti 

technickému vývoji ve všech oblastech průmyslu a dopravy, a že "nostalgicky 

hledí na takzvané staré dobré časy před tím, než západní věda a technologie 

začala měnit svět. "88 Do protikladu s Mosaddeqovou politikou kladl šáh svůj 

"positivismus", který hodlal uplatnit při rozvoji Íránu. 

V této době Mosaddeq zaútočil proti smlouvě s Británií z roku 1933 a 

dokazoval, nakolik tato smlouva poškozuje zemi. Zatím však nepožadoval její 

zrušení, protože v zemi panovala složitá situace a byly tu přítomny britské a 

sovětské okupační oddíly. 

Na zasedání 2. prosince 1944 byl schválen jednobodový zákon, zakazující 

všem následujícím vládám udělit koncese zahraničním zemím bez předchozího 

projednání a konečného schválení madžlesem. Proti hlasovali jen poslanci strany 

Túde, kteří chtěli podpořit sovětský požadavek udělení naftové koncese na severu 

Íránu. Strana Túde požadovala zrušení smlouvy z roku 1933 s Brity a udělení 

nové koncese Sovětům. Mosaddeq návrh Túde zamítl. 

Mosaddeqovi bylo poprvé nabídnuto křeslo ministerského předsedy. Odmítl, 

protože mu madžles nechtěl garantovat návrat do funkce poslance, pokud by vláda 

skončila dříve, než vyprší její volební období. Podle ústavy nemohl vykonávat 

funkci poslance a člena vlády současně, protože by to nebylo v souladu 

s rozdělením moci. Poslanci museli rezignovat na své místo v madžlesu předtím, 

než se ujali funkce ve vládě. 

87 Mohammad Reza Shah , s. 84. 
88 Mohammad Reza Shah, s. 85. 
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Pod sovětským tlakem se ministerským předsedou stal Qavám. Byla to třetí 

vláda během několika měsíců. V Ázerbajdžánu vypukla krize, když ázerbajdžánští 

demokraté požadovali vlastní vládu. Turecky mluvící obyvatelé nebyli spokojeni 

s násilným prosazováním perštiny a zákazem vyučování v mateřském jazyce. Za 

vlády Rezy Šáha byli značně utlačovaní. Mosaddeq navrhl několik řešení, ale 

neměl podporu ani šáha, ani Qaváma, ani strany Túde. Situace se vyřešila až po 

odchodu sovětských okupačních vojsk, když zasáhla v Ázerbajdžánu íránská 

armáda. 

Volební období 14. madžlesu skončilo. Qavám zmanipuloval volby do 

15. madžlesu. Mosaddeq kandidoval za Teherán, ale když viděl nesvobodný 

průběh voleb, rozhodl se volby bojkotovat a zorganizoval kampaň proti jejich 

manipulaci. Nakonec propadl beznaději a bojkot vzdal. Oznámil, že odchází 

z politiky, a odjel na svůj statek do Ahmádábádu. Zachoval se stejně jako 

v minulosti a jako se zachová i později v budoucnosti, když se cítil osamocen a 

měl pocit marnosti z toho, co dělá a o co se snaží. 

Činnost 15. madžlesu poznamenával zápas mezi šáhem a Qavámem a snaha o 

vydání naftové koncese Sovětskému svazu. Až do roku 194 7 si šáh ponechával 

tvář konstitučního monarchy, který spravuje, ale nevládne, což se začalo měnit 

s jeho vzrůstající snahou o posílení armády a zasahováním do volby ministrů. 

4. 3. Národní fronta (Džabhe- je mellt) 

Qavámova vláda padla v prosinci 194 7 a novým ministerským předsedou byl 

jmenován Ibrahím Hakímí. Mosaddeq byl navrhovaný do funkce ministerského 

předsedy nezávislými a demokraty, ale byl poražen o pouhý hlas, přestože se 

vůbec nezúčastnil agitační kampaně, protože byl stále na svém sídle 

v Ahmadábádu. Hakímího vláda neměla dlouhé trvání, neboť její silné probritské 

zaměření vzbuzovalo nelibost. To ničilo všechny snahy k novému otevření 

jednání o smlouvě z roku 1933. Hakímího vláda skončila v červnu 1948. Byla 

sestavena nová vláda Abdolhoseina Hazíra, která padla už v listopadu 1948, dle 

oficiálního stanoviska z důvodu neshod s madžlesem nezískala důvěru. Pravým 

důvodem však byla potřeba nové dohody s Anglo-Iranian Oil Company. 

Zahraniční síly věřily více ve schopnosti Mohammada Sa'ída, který byl lépe 
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schopen zvládnout tento naléhavý, ale i choulostivý problém díky své politické 

obratnosti, prokázané v roce 1944, kdy byl ministerským předsedou. Sa'íd byl 

zkušený konzervativní politik značných diplomatických schopností. Navíc se od 

něj očekávalo probritské smýšlení. Začal nové jednání o doplňku zákona z roku 

1933. Nový doplněk zákona, zvaný Golšá'íjanova smlouva, z července 1949 však 

nikdy neprošel madžlesem, kvůli velké opozici, protože nebyl velkým přínosem 

pro Írán. Podle něj se měly zvednout poplatky zaplacené Společností Íránu ze 4 

pouze na 6 šilinků na tunu ropy. 

V únoru 1949 byl na teheránské univerzitě spáchán neúspěšný atentát na 

šáha. Qavám, Mosaddeq a další oponenti protestovali proti tomu, že šáh přeměnil 

pokus o atentát v královský převrat.89 Podezření padlo na stranu Túde a na 

generála Alí Razm-árá, podezřelého z plánování spiknutí, které ho mělo přivést 

k moci. Vedoucí představitelé strany Túde byli uvězněni a strana Túde byla 

zakázána. Právě v roce 1949 se strana Túde zařadila ke komunistickým stranám a 

byl pozměněn text stanov strany z roku 1941. Túde však nezískala širokou 

podporu a nedokázala pod svým vedením sjednotit demokraticky smýšlející 

strany a spolky. 

Koncem 40. let dochází k rozvoji lidového hnutí. Bylo ovlivněno zejména 

dvěmi faktory: záležitostmi týkajícími se nafty a zformováním nové politické 

nacionalistické organizace Národní fronty. Na lidové hnutí měl velký vliv pád 

Qavárnovy vlády a neúspěch strany Túde v ázerbajdžánské krizi a její bojkot 

voleb do 15. madžlesu. V době voleb do 16. madžlesu dostala Túde znovu 

příležitost projevit svůj názor veřejně, i když nepostavila žádného kandidáta do 

voleb. 

Jakmile začaly volby do 16. madžlesu, šáhova pozice se zdála na první 

pohled posílená a organizace voleb bezpečně spočívala v rukou přívrženců šáha. 

Ukázalo se však, že šáh od roku 1949 postupně ztrácel podporu veřejnosti, 

vyrůstala proti němu silná opozice a neměl už ani tak silnou podporu Britů, 

protože nedošlo k vyřešení otázky naftového zákona. Šáh se snažil získat 

americkou pomoc pro podporu svého sedmiletého plánu, ale uvažoval o nereálné 

částce 500 miliónů dolarů na pomoc ekonomice a 200 miliónů na pomoc armádě. 

89 Abrahamian, s. 250. 
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V říjnu roku 1949 navštívil Ameriku a přesvědčil se o nereálnosti svých 

požadavků. 

Několik dní před šáhovým odjezdem kulminovaly protesty proti volbám do 

16. madžlesu a objevil se požadavek svobodných voleb. Jako respektovaný vůdce 

opozice se projevil Mosaddeq. 13. řijna 1949 se shromáždil velký zástup složený 

z politiků, studentů a obchodníků bázáru před jeho domem a pak se vydal k 

šáhovu paláci. Dav požadoval anulování výsledků voleb v provinciích, protože je 

považoval za zfalšované. Vládla všeobecná nedůvěra k ministerskému předsedovi 

Sa'ídovi. Panovaly také obavy ze vzrůstající síly generála Razm-árá, který měl 

obrovský vliv v armádě. Do paláce byl vpuštěn Dr. Mosaddeq jako mluvčí 

veřejnosti spolu s dalšími devatenácti dalšími členy výboru, aby jednali 

s Hazírem, zástupcem dvora. Po dvou dnech odešli z paláce s prázdnýma rukama. 

Tento dvacetičlenný výbor se zanedlouho stal jádrem nově utvořené Národní 

fronty. 

V Mosaddeqově domě se sešla skupina vlivných politiků zvaných mellijún, 

kteří byli doposud vůdci opozice proti despotické vládě a zahraničním vlivům, ale 

zatím bez stranické základny. Bylo potřeba vytvořit stranu či koalici stran. Jasně 

si stanovili cíle hnutí, kterými bylo dosažení plné nezávislosti země, vytvoření a 

upevnění demokratické vlády.90 

Vytvoření Národní fronty (Džabhe- je mellí) bylo oznámeno 23. října 1949. 

Ve své první deklaraci vyjádřila N árodní fronta své hlavní požadavky: "svobodné 

volby, zrušení stanného práva a svobodu tisku. ,.91 Otázky týkající se nafty nebyly 

na tomto shromáždění ještě projednávány, protože Národní fronta vznikla kvůli 

volbám a další myšlenky se formovaly později. Předsedou Fronty se stal 

Mosaddeq, jmenovaný zakládajícím výborem. Program Fronty byl schválen o 

několik měsíců později a požadoval nastolení sociální spravedlnosti, dodržování 

ústavních práv, svobodné volby, svobodu politického vyjadřování a zlepšení 

ekonomických podmínek.92 

Mosaddeq si uvědomoval, jak je důležité, aby Národní fronta nebyla pouze 

jednou stranou, ale aby byla koalicí různých stran, což by jí poskytlo možnost 

mluvit nejenom za jednu skupinu osob, ale za celý národ. Mosaddeqem byla 

9° Katouzian, s. 73. 
91 Abrahamian, s. 252. 
92 Abrahamian, s. 252. 
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vytvořena Národní fronta složená z již existujících stran a organizací. Členy se 

během několika měsíců stala Íránská strana (Iranian Party), Strana 

dělníků (Hezb-e Zahmatkišán), založená někdejším demokratem Baqá'ím a 

marxistickým intelektuálem Chalílem Malekím, Národní strana Íránu (Hezb-e 

mellat-e Írán) založená studentem práv Dáreušem Forúharem a Společnost 

muslimských bojovníků (Džam 'e-je modžáhedín-e eslám), vedená ájatolláhem 

Kášáním. S Kášáním úzce spolupracovala malá teroristická organizace Stoupenci 

islámu (Fedájín-e eslám) vytvořená v roce 1946, která však nebyla nikdy členem 

Národní fronty. Každá z těchto stran měla svůj vlastní program, mnohdy se jejich 

programy od sebe velice lišily, ale sjednocovaly je myšlenky vyjádřené 

společnými požadavky Národní fronty. 

Představitelé Národní fronty pocházeli ze tří skupin. První skupina 

zahrnovala politiky, kteří nesouhlasili se šáhem, jako byli Amír Alaí, 

aristokratický právník, Mahmúd Narímán, dlouholetý státní úředník z doby 

Qaváma, Mošár A'zam, starý Mosaddeqův přítel z doby vlády Rezy Šáha. Druhou 

skupinu představovali politikové s úzkými vazbami na bázár jako Sajjed 

Abolhosein Hajerizáde, spojenec Kášáního v roce 1925, Mozaffar Baqá'í, 

evropsky vzdělaný právník a Hosein Makkí, mladý státní zaměstnanec. Třetí a 

nejdůležitější skupinou byli mladí západně vzdělaní radikálové z persky mluvící 

inteligence. K nim patřili např. Karím Sandžabí a Ahmad Zirakzáde, oba vůdci 

Íránské strany, Alí Šá' egán, děkan právnické fakulty a Qavámův ministr školství 

z roku 1946, Hosein Fátemí, francouzsky vzdělaný novinář a Ahmad Razaví, 

podporovaný Túde i Demokratickou stranou.93 

V Národní frontě byly zastoupeny dvě odlišné síly: 1) tradiční střední třída, 

tj. bázár, složená z malých obchodníků, duchovních a představitelů cechů, 

2) moderní střední třída, tj. inteligence, složená z profesionálů, placených 

zaměstnanců a sekulárně vzdělaných intelektuálů.94 Jednalo se o dvě naprosto 

odlišné skupiny. Nejvíce se lišil jejich pohled na vztah státu a islámu. Pro 

představitele prvních byl islám životní cestou, šarí'a měla být jediným zákonem a 

olamá vůdci ší'itské společnosti. Pro druhé byl islám záležitostí každého 

jednotlivce, měl by platit sekulární zákoník a vedoucí představitelé státu by měli 

93 Abrahamian, s. 252. 
94 Abrahamian, s. 259. 
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mít moderní vzdělání. Názory obou těchto složek se projevily ve způsobu odívání, 

mluvy a myšlení. V této době však tyto protiklady nepůsobily potíže, protože je 

všechny spojoval boj proti vzrůstajícím diktátorským sklonům režimu 

představovaného šáhem a boj proti Anglo-Iranian Oil Company. Charismatická 

Mosaddeqova osobnost byla také významným jednotícím prvkem. 

Mosaddeq získal popularitu jako ministr financí a guvernér provincie Fárs 

svou čestností, věrností zákonu a nezkorumpovatelností. Tuto vlastnost postrádala 

naprostá většina vlády, protože právě korupce byla tíživým problémem. Úctu mu 

také získala jeho otevřenost ve vyjadřování názorů v roce 1921 a nekompromisní 

postoj proti udílení zahraničních koncesí. V neposlední řadě mu získávalo 

sympatie i to, že byl jedním z mála aristokratů, který bydlel ve své vesmc1, 

zacházel dobře se svými rolníky a pohrdal přepychem. 

4. 4. Volby do 16. madžlesu a opozice členů Národní fronty 

Národní fronta vstoupila do voleb do 16. madžlesu a její kandidáti měli 

podporu zejména ve velkých městech. Během voleb byl v mešitě Sepahsálár, 

která byla hlavní volební místností pro Teherán, zavražděn ministerský předseda 

Abdolhosein Hazír členem skupiny Fedájín-e eslám. Hazír byl v úzkém vztahu 

s duchovními v Qomu, bylo mu přičítáno falšování voleb a byl podezřelý také 

jako britský agent. Opoziční vůdci (Makkí, Ázád, Hajerizáde) byli zatčeni a 

Mosaddeq byl odeslán do Ahmádábádu. Byli však propuštěni za několik dní. 

V této době měl šáh největší obavy z generála Razm-árá a Mosaddeqa 

nepovažoval za svého největšího protivníka. Snažil se za svého spojence získat 

Ameriku, tj. třetí sílu, která měla eliminovat vliv Britů a Rusů. 

Do 16. madžlesu se dostalo šest vůdců Národní fronty: Mosaddeq, Baqá'í, 

Makkí, Hajerizáde, Narímán a Šá' egán a vytvořili silnou opoziční skupinu 

v parlamentu. Šáh marně doufal, že bude mít takto Mosaddeqa a vůdce Národní 

fronty pod dohledem, čímž oslabí pozice generála Razm-árá. Mosaddeq se stal 

vůdcem opozice uvnitř madžlesu a Baqá'í vedl protestní hnutí v ulicích Teheránu. 

Jinak se složení 16. madžlesu vcelku nelišilo od předchozího, bylo do něj zvoleno 

136 poslanců, z toho 85% velkých vlastníků půdy, bohatých obchodníků a vysoce 
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postavených státních úředníků.95 Z nich část byla orientovaná probritsky, zejména 

ti, kteří pocházeli z jihu Íránu. Značnou část poslanců představovali přívrženci 

šáha. 

Vláda ministerského předsedy Sa'ída neměla důvěru a netrvala ani měsíc. 

Sa'íd abdikoval 19. března 1950. Do vlády se dostal na Sa'ídovo místo Alí 

Mansúr, který byl ministerským předsedou už v době Rezy Šáha. Toto rozhodnutí 

sklízelo kritiku opozice v parlamentu. Mosaddeq odsoudil nové vedení, které bylo 

důkazem toho, že šáhova moc nepřiměřeně vzrůstá. Chtěl, aby výdaje na armádu 

byly razantně zmenšeny, pokud země není v ohrožení. 

20. června 1950 Mosaddeq vystoupil v madžlesu se svou politickou filosofií, 

která jasně odrážela jeho postoje k madžlesu, ústavě, šáhovi, zemi a jejímu lidu. 

"lvfadžles byl padělaný a ne legitimní. Padělaný, protože nereprezentoval lid 

Nelegitimní, protože pozměňoval ústavní práva. Tímto nechci říci, že tvrdím, že 

ústava je posvátná a mimo jakýchkoli zdokonalení. Tvrdím však, že změny mohou 

být provedeny pouze skutečnými zástupci lidu ... ", a dále "Země, která postrádá 

schopné politiky, postrádá všechno. Toto je můj hlavní důvod oponování diktatuře 

jednotlivce. Země náleží lidu a lid má nezpochybnitelné právo vybrat si své 

zástupce. Když nepracují správně, tak může malá skupina získat kontrolu a 

pracovat ne pro zájmy většiny, ale svůj vlastní sobecký prospěch. Šáh musí stát 

nad všemi politiky, ale přitom zůstávat v kontaktu s potřebami a cítěním lidu. Když 

si lid přeje změnit ústavu, má to právo učinit, především proto, že ústava náleží 

jemu. "96 

Národní fronta se v červnu 1950 začala zajímat nejenom o domácí záležitosti, 

ale i o věci zahraniční. Pokračovala totiž jednání mezi vládou a Anglo- Iranian Oil 

Company o návrhu madžlesu na revizi smlouvy z roku 1933. Postoj Národní 

fronty k otázkám nafty je podrobněji popsán v následující podkapitole 4. 5. 

Aby mohly být rozepře o naftě snáze vyřešeny, šáh jmenoval po 

Mansúrově rezignaci novým ministerským předsedou generála Razm-árá, i přes 

to, že, mu nedůvěřoval, kvůli jeho postojům, moci v armádě a spolupráci se 

stranou Túde.97 Generál Razm-árá byl nesmírně schopný, energický a ambiciózní 

člověk. Na druhé straně se sám považoval za nacionalistu a stejně jako kdysi Rezá 

95 Abrahamian, s. 261. 
96 Abrahamian, s. 262. 
97 Katouzian, s. 79. 
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Chán se cítil předurčen zachránit zemi z chaosu a zaostalosti. Byl neústupný a 

krutý a proslul odporem k demokracii a svobodě. Byl ochoten vyřešit naftový 

spor, zahájit sociální reformy a získat americkou podporu pro sedmiletý plán. 

Jeho představy reforem však byly velmi povrchní, o čemž svědčí dvě akce z doby 

jeho vlády- odsunul pouliční prodejce z centra Teheránu a zavedl pokuty za 

objevení se v neformálním oblečení (tj. v domácím obleku pídžáme) na 

veřejnosti.98 Jeho postoje se velice podobaly postojům Rezy Chána. Stejně jako 

on měl moc nad ozbrojenými silami. Měl podporu Ameriky, která byla ochotná 

podporovat Írán, když Razm-árá bude ministerským předsedou. 

Proti jeho zvolení se strhla bouře v parlamentu. Národní fronta se vyjádřila 

jednoznačně proti zvolení generála Razm-árá. Ten byl i přes odpor opozice 

zvolen. Začal okamžitě jednat. Osobně prosazoval návrhy nové naftové smlouvy 

v madžlesu. Předložil dva nové zákony, jeden o rozdělení státní půdy mezi rolníky 

a druhý na založení parlamentů v provinciích. Oba vyvolaly protesty v madžlesu. 

První, protože podkopával tradiční vztahy mezi vlastníky půdy a rolníky a druhý, 

protože by znamenal decentralizaci. 

Největší odpor však vyvolaly návrhy naftového zákona. Národní fronta 

obvinila Razm-árá, že chce nastolit diktaturu. Mosaddeq oslovil dvanáctitisícové 

shromáždění v Teheránu a kritizoval vládu za to, že nepožaduje na Britech více a 

zdůraznil, že konflikt nebude vyřešen, dokud nebude celý naftový průmysl 

znárodněn. "99 

19. února 1951 předložil Mohammad Mosaddeq naftovému výboru madžlesu 

návrh na znárodnění naftového průmyslu, návrh, který byl počátkem záplavy 

pozoruhodných a dramatických událostí, za kterých znárodnění nafty probíhalo. 

Události vyústily zavražděním ministerského předsedy generála Razm-árá, který 

tvrdě oponoval plánu znárodnění. 

Za všeobecně napjaté situace stoupala popularita Mosaddeqa. Šáh i Razm-árá 

ho shodně považovali za málo nebezpečného protivníka. Oba se s ním snažili 

dohodnout, ale on se, jak už bylo v jeho povaze, nenechal nikým manipulovat a 

nebyl ochoten těžit ze situace. Šáh nabízel Mosaddeqovi funkci ministerského 

98 Katouzian, s. 78. 
99 Abrahamian, s. 265. 
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předsedy a byl ochoten odvolat Razm-árá, přijme-li. 100 Mosaddeq odmítl. Obával 

se, že většina, která by ho zvolila do úřadu, by pak odmítla přijmout zákon o 

znárodnění nafty. Pak by musel rezignovat a národní hnutí by se zhroutilo. Po 

Mosaddeqově odmítnutí byl šáh nucen vypořádat se s generálem Razm-árá jiným 

způsobem. 

Razm-árá byl zavražděn 7. března 1951 v teheránské mešitě členem 

organizace Fedájín-e eslám poté, co odmítl požadavek na znárodnění nafty. Je 

možné, že byl zavražděn se souhlasem šáha. 

Hned následující den 8. března 1951 Mosaddeq přednesl v madžlesu návrh 

zákona o znárodnění naftového průmyslu. ll. března byl ministerským předsedou 

jmenován Hosein A'lá, dřívější velvyslanec ve Washingtonu. 

4. 5. Postoj Národní Fronty ke znárodnění naftového průmyslu 

Postoj Národní Fronty k íránské naftové politice a smlouvě o naftě z roku 

1933 nebyl zcela vyhraněný. Dosud byly v paměti důsledky, které plynuly ze 

zrušení D' Arcyho koncese Rezou Šáhem. Británie byla tehdy ochotna hájit své 

zájmy všemi prostředky a vynutila si vydání nové smlouvy, která neznamenala o 

moc výhodnější finanční podmínky pro Persii (20% místo 16% ze zisku). Naopak 

velice nevýhodné se tehdy jevilo prodloužení platnosti koncese až do roku 1993. 

Mosaddeq a mnoho dalších tehdy smlouvu kritizovali. 

Od listopadu 1949 se začínal formovat postoj Národní fronty k naftové 

otázce. Dr. Hosein Fátemí předložil nový plán na znárodnění naftového průmyslu 

a odškodnění Anglo-Iranian Oil Company, stejně jako postupovala labouristická 

vláda v Británii, když znárodnila některé průmyslové podniky. 101 Během krátké 

doby po formulování tohoto plánu se znárodnění naftového průmyslu stalo 

jednomyslně přijatou politikou Národní fronty. 

Tento plán přišel v příhodné situaci, ve které se diskutovalo na půdě 

madžlesu o dodatku smlouvy o naftě a k této diskusi byl zvolen speciální výbor, 

zabývající se záležitostmi nafty. V roce 1950 byl předsedou výboru zvolen 

Mosaddeq, navzdory své neochotě tuto pozici přijmout. Postoj Národní fronty, 

10° Katouzian, s. 82, pozn. 12. 
101 Katouzian, s. 90. 
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která se dostala do opozice proti dodatku smlouvy, byl jasný hned od začátku. 

1 O. prosince 1950 jeden ze členů výboru, Makkí, přednesl závěry výboru před 

sněmovnou. Výbor se jednomyslně shodl na rezoluci, že dodatek smlouvy není 

vyhovující pro uspokojení íránských práv a zájmů. 102 

V lednu 1951 nabídla Společnost ministerskému předsedovi Razm-árá plán 

na přerozdělení zisků z nafty 50 : 50 a navíc 2 milióny liber jako úplatek. Vše 

proběhlo tajně a nikdy nevstoupilo v platnost. 

Nepochybným faktem zůstává, že se zástupci Národní fronty více než o 

ekonomiku zajímali o politiku. To mělo v pozdější době velice negativní dopad na 

hospodářství Íránu. Sám Mosaddeq je toho příkladem, když řekl, že "morální 

aspekt znárodnění nafty je důležitější než aspekt ekonomický. "103 

4. 6. Zvolení Mosaddeqa ministerským předsedou 

Šáh si byl vědom možných negativních důsledků případného znárodnění a 

trval na zastavení hnutí. Chtěl vyměnit vládu a vyřešit problém s Brity přátelsky. 

Šáh požádal stávajícího ministerského předsedu A'lá, aby odstoupil. Chtěl novým 

ministerským předsedou jmenovat Sajjeda Zeju, který měl britskou podporu. 

V roce 1921 byl spolu s Rezá Chánem vůdcem převratu, který vedl ke svržení 

Qádžárovské dynastie. Jeho přímé jmenování by nebylo taktické, protože by to 

vyvolalo příliš velký odpor opozice. Tuto skutečnost věděl stejně dobře šáh, jako i 

jeho přívrženci. Proto šáh nejprve nabídl funkci ministerského předsedy 

Mosaddeqovi v domnění, že odmítne a bude moci jmenovat Sajjeda Zej u. Požádal 

Mosaddeqa, aby převzal plnou zodpovědnost za záležitosti země. Tato taktika mu 

však nevyšla, když Mosaddeq okamžitě za nadšeného souhlasu poslanců přijal. 

Okamžitě svolal schůzi sněmovny a byl zvolen ministerským předsedou v tajném 

hlasování v květnu 1951. Zvolil tuto netradiční cestu, protože nechtěl převzít úřad 

z pověření jednotlivce, byť by to byl sám šáh, ale chtěl být zvolen z vůle většiny 

poslanců. 

Mosaddeq se okolnostmi, které vedly kjeho zvolení ministerským 

předsedou, podrobně zabývá v druhém dílu svých pamětí: "Byl jsem překvapen 

102 Katouzian, s. 91. 
103 Katouzian, s. 92, pozn 26. 
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zprávou o rezignaci Hoseina A 'lá na funkci ministerského předsedy, protože před 

dvěma dny, když jsme se setkali v mém domě, abychom projednali jistou 

záležitost, nedal ani náznakem najevo svou brzkou rezignaci. Právě jsem se vrátil 

zjednání naftového výboru madžlesu (Mosaddeq byl předsedou tohoto výboru). 

Zpravil jsem o něm ministerského předsedu a požádal jsem ho, aby se zúčastnil 

plánovaného zasedání madžlesu v neděli 29. dubna a vyjádřil podporu vlády 

devítibodovému návrhu zákona o znárodnění. Pak jsme hovořili o dosažení 

dohody v té záležitosti, o které chtěl znát mé mínění. Pak odešel z mého domu. "104 

I dále rozvíjí události z 28. dubna: "Když jsem se dotázal některých poslanců na 

důvody neočekávané rezignace ministerského předsedy, řekl mi jeden přítel, že 

hoši (tj. Britové) se rozhodli, že s takovým ministerským předsedou a jemu 

podobnými mohou dosáhnout velice málo, že je třeba dát moc takovému Sa;jedu 

Zejáo-d-Dínovi Tabátabáímu. Sajjed měl v tuto chvíli audienci u šáha a čekal až 

madžles podpoří jeho nominaci. " 105 

Proč Mosaddeq přijal nabídku stát se ministerským předsedou v tak obtížné 

situaci, vyplývá nejlépe zjeho pamětí. Souhlasil, protože věděl, že kdyby byl 

zvolen na toto místo Sajjed Zeja, nebo někdo jiný jemu podobný, tak by zákon o 

znárodnění naftového průmyslu neměl šanci projít madžlesem. Věděl, že musí 

dokončit svůj úkol, a že před ním nemůže utéci. Věděl, že by byl uvězněn nebo 

poslán do exilu a už by mu nebylo umožněno vykonat to, co považoval za správné 

a prospěšné pro svou zemi. V pamětech se mu vybavila situace obdobného 

významu z doby, kdy byl prvním poslancem za Teherán ve 14. madžlesu v době, 

kdy se jednalo o smlouvě o naftě z roku 1933. Kladl si hořkou otázku, proč neměl 

šanci sdělit zemi, jaká bude cena za Rezá Šáhovu smlouvu o naftě. 106 Domníval 

se, že právě zkušenost národa z důsledků plynoucích ze smlouvy z roku 1933 

stmelila společnost a veřejné mínění pro podporu připravovaného znárodnění 

naftového průmyslu 16. madžlesem. Byl si vědom, že bude muset čelit mnoha 

obtížím, ale při jeho celoživotním postoji mu nezáleželo na množství obětí, které 

byl nucen a ochoten podstoupit pro blaho své země. 

10
• Musaddiq's Memoirs, s. 264. 

105 Musaddig's Memoirs, s. 265. 
106 Musaddig's Memoirs, s. 265. 
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Mosaddeq byl nucen čelit od začátku mnoha těžkostem. Měl obavy, aby 

stejná většina, která ho zvolila ministerským předsedou, nehlasovala proti zákonu 

o znárodnění a nepřinutila ho tak rezignovat. 

Je zajímavé se podívat, jak se postavila k rozhodnutí vlády část duchovenstva 

aktivní v politice. Většina modžtahedů se z popudu ájatolláha Kášáního vyslovila 

pro zestátnění naftového průmyslu, což se rovnalo přímé podpoře Mosaddeqova 

kabinetu. 107 Ájatolláh Kášání byl vůbec první, kdo přednesl otázku znárodnění 

v madžlesu. 

4. 7. Znárodnění naftového průmyslu a počátek íránské krize 

1951-53 

Situace se rychle vyvíjela. 15. března byl předložen madžlesem zákon o 

znárodnění a krátce nato, poslední den perského roku 20. března 1951, bylo 

znárodnění nafty schváleno jednomyslně madžlesem a senátem. Následoval 

královský souhlas (šáh neměl právo veta) a tím bylo znárodnění uzákoněno. 

Text zákona o znárodnění naftového průmyslu byl navržen naftovou komisí 

vedenou Mosaddeqem. Předložil k projednání devítibodový zákon, aby 

znárodnění mohlo být zrealizováno v prax1 na celém území Íránu. 30. dubna 

madžles schválil devět bodů prováděcího zákona o znárodnění naftového 

průmyslu v Íránu. 108 

Prováděním tohoto zákona byla pověřena rada ministrů. Zákon předpokládal 

ustavení smíšeného orgánu složeného z pěti senátorů a pěti poslanců zvolených 

madžlesem a z ministra financí a jeho náměstka. Vláda měla ihned odejmout 

majetek Anglo-Jranian Oil Company pod dozorem smíšeného orgánu. Zákon 

počítal s tím, že Společnost vyvlastnění majetku odmítne, a proto měla íránská 

vláda deponovat v íránské bance 25% příjmů z nafty po odečtení provozních 

nákladů, aby mohla uspokojit případné nároky Společnosti. Jak se ukázalo 

později, Společnost se nechtěla s takovouto kompenzací spokojit a žádala veškeré 

ušlé zisky až do roku 1993, kdy měla skončit platnost jejich koncese prodloužené 

107 Muzikář, s. 69. 
108 Text Zákona o znárodnění naftového průmyslu v Íránu je uveden v Dokumentech k otázce 
Blízkého a Středního východu, s. 148- 149. 
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v roce 1933. Vláda Íránu se zavázala prozkoumat oprávněnost nároků Společnosti 

pod dohledem jmenovaného smíšeného orgánu a návrhy předložit madžlesu ke 

schválení. 

Na základě zákona o znárodnění naftového průmyslu se staly veškeré příjmy 

z nafty a naftových výrobků vlastnictvím íránského národa. Vláda tím byla 

povinna provést revizi účtů Společnosti pod dohledem smíšeného orgánu, který 

byl také pověřen přísným dozorem nad těžbou ropy. Tento orgán byl také pověřen 

vypracováním stanov nově vytvořené Iranian National Oil Company a jejich 

předložením madžlesu ke schválení. Nově vzniklá Jranian National Oil Company, 

měla být jedinou společností, která by měla právo těžit íránskou ropu a vyvážet 

naftu. 

Zákon počítal s nahrazením zahraničních odborníků íránskými a uložil 

smíšenému orgánu vypracovat směrnice o vysílání určitého počtu studentů každý 

rok na studia do zahraničí, aby mohli studovat technické obory a získat znalosti 

z naftového průmyslu. Toto byl úkol pro ministerstvo školství. Výdaje studentů 

na studium měly být hrazeny z příjmů z nafty. 

Odběratelům nafty, kteří nakupovali naftu od Společnosti od roku 1948 až do 

20. března 1952, byla dána možnost nakupovat ročně stejné množství nafty za 

mezinárodní ceny. 

Všechny návrhy smíšeného orgánu musely projít schválením madžlesu. Byla 

stanovena doba tří měsíců na vypracování všech požadovaných materiálů a pak 

měl naftové komisi madžlesu předložit zprávu o své činnosti. 

Veřejné mínění bylo proti cizímu vlivu v zemi. V protikladu k této náladě 

v zemi zaujal madžles smířlivý postoj a snažil se naftový spor vyřešit dohodou s 

Británií. Íránci tvrdili, že znárodnění bylo nezbytné k předejití novému ruskému 

tlaku na získání naftové koncese v Íránu. Íránci vysvětlovali, že neměli v úmyslu 

konfiskovat zahraniční majetek a vyjádřili ochotu ke kompenzaci Společnosti. 

Slíbili, že nadále budou zásobovat Británii naftou. Znárodnění naftového 

průmyslu považovali za suverénní právo Íránu, stejně jako když British Labour 

Party znárodnila část britského průmyslu. 

Rozhodnutí, jak šáh předpokládal a obával se, narazilo na odpor britské 

vlády. Britský postoj byl velmi negativní, protože Britové věřili, že Írán je závislý 

na Společnosti, a že není schopen sám těžit ropu, zpracovat naftu a vyvézt ji. 
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Británie zaslala protestní nótu 109 šáhovi už 14. března 1951 poté, co se 

dověděla a plánovaném znárodnění naftového průmyslu. Vyslovila nesouhlas 

s vyvlastněním majetku Společnosti a zrušením smlouvy před koncem její 

platnosti. V nótě poprvé pohrozila mezinárodní arbitráží u soudního dvora 

v Haagu. 8. dubna 1951, tedy už poté, co bylo znárodnění schváleno madžlesem, 

zaslal Hosein A'lá za íránskou vládu smířlivou odpověď, nicméně upozornil na to, 

že pokud jde o naftu, je to obchodní záležitost mezi íránskou vládou a 

Společností. 

Ačkoli Íránci trvali na tom, že znárodnění se týká pouze íránské vlády a 

Společnosti, britská vláda vstoupila aktivně do boje po boku Společnosti. Předala 

íránské vládě další nótu 18. května 1951, že znárodnění nafty bude považovat za 

porušení svých práv zaručených smlouvou z r. 1933 a předá celou záležitost 

Mezinárodnímu soudu v Haagu. Britská vláda vysvětlovala svou intervenci tím, 

že vláda byla hlavním vlastníkem akcií Společnosti. Hned následující den napsal 

íránský ministr financí dopis řediteli Anglo-Iranian Oil Company, že znárodnění 

nafty spadá do vnitřních záležitostí Íránu a nemůže být tudíž postoupeno 

mezinárodní arbitráží. V íránské vládě nepanovala shoda v tom, jak dále 

postupovat ve sporu vedeném se Společností. 

Britové zaujali striktní postoj a domáhali se svých zákonných práv. Podstata 

jejich postoje spočívala na tvrzení, že koncese Anglo-Iranian Oil Company byla 

platná do roku 1993. Uznali, že každý národ má nárok na znárodnění, stejně tak 

jako se tomu stalo v Británii, ale íránský krok nebyl v souladu s právy 

suverénního státu. Smlouva z roku 1933, která byla uzavřena pod dohledem 

Společnosti národů a byla ratifikována íránským parlamentem obsahovala dvě 

důležitá ustanovení: 

1) Smlouva nesměla být podle práva změněna. 

2) Každý konflikt mezi společníky měl být předán mezinárodní arbitráži. 110 

109 Znění nóty i íránská odpověď na ni je uvedeno v Dokumentech o otázce Blízkého a středního 
východu, s. 143- 145. 
110 Lenczowski, s. 209. 
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4. 8. Mosaddeqova první vláda (květen 1951- červen 1952) 

Mosaddeq po svém jmenování ministerským předsedou sestavil novou vládu. 

Jeho vláda nesestávala pouze ze členů koalice Národní fronty. Např. ministrem 

vnitra byl jmenován generál Záhedí, o kterém bylo známo, že je stoupenec 

šáha. 111 Mosaddeq vždy jmenoval své ministry více podle schopností, než podle 

politické příslušnosti. Takticky také přihlížel k tomu, aby nevyvolal vyslovený 

nesouhlas šáha nebo opozici v madžlesu. Osm funkcí, včetně ministerstva 

zahraničních věcí, svěřil zkušeným státním úředníkům, kteří sympatizovali 

s Národní frontou, ale čtyři zbývající, včetně ministerstva vnitra, svěřil do rukou 

stoupenců dvora. Vláda narážela na odpor organizace Fedájín-e eslám, kteří 

odmítli vydat vraha generála Razm-árá a označili vládu za ignorující šarí'u. 

Program nové vlády obsahoval jen dva body: uskutečnění zákona o 

znárodnění nafty na celém území Íránu a provedení reformy volebního zákona. 112 

Mosaddeq si stanovil za cíl vypsání svobodných demokratických voleb a zajištění 

politické nezávislosti země. Měl širokou podporu lidových vrstev i duchovenstva. 

Neměl však jednoduchou pozici, musel čelit šáhovi, který ho nepodporoval, ba 

naopak ostře kritizoval. Nejprve se začal zabývat vyřešením otázky kolem nafty. 

Doporučil madžlesu zvolit výbor složený ze čtyř poslanců Národní fronty, který 

by pomohl vládě realizovat zákon o znárodnění. V červnu vyslal výbor do 

Chúzestánu, aby převzal těžební zařízení. 

Přirozeně se okamžitě dostal do konfliktu s Anglo-Iranian Oil Company, 

kterou zákon o znárodnění zbavil jejího výsadního postavení v provincii 

Chúzestán a obrovských příjmů plynoucích z těžby ropy. Tím se dostal také do 

konfliktu se zájmy britské vlády, která vlastnila značný podíl akcií Společnosti. 

Ta odmítla uznat zákon o znárodnění íránského naftového průmyslu. Společnost 

od 1. května přestala vyplácet měsíční zálohu na koncesní poplatky íránské vládě. 

Spojené státy Írán krátce po znárodnění podporovaly, protože sledovaly své 

vlastní zájmy a omezení vlivu Britů jim otvíralo prostor k získání vlivu v Íránu. 

S první Mosaddeqovou vládou nebyl šáh spokojen. Mnohá jmenování, např. 

guvernérů v provinciích, nebyla učiněna s jeho souhlasem. Zahraniční politika se 

111 Katouzian, s. I 13. 
112 Šáhín, s. 92. 
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zcela vymkla z jeho rukou a velvyslanci se už přímo nezodpovídali královskému 

dvoru jako dříve. Obával se vzrůstu aktivity strany Túde, což byl i důsledek 

postoje generála Razmárá, který udržoval taktické spojenectví s jejími vůdci v 

letech 1948-49. Mosaddeq stranu Túde v rámci demokratických principů 

toleroval, i když jeho postoj k ní nebyl jednoznačný. Strana Túde podporovala 

znárodnění naftového průmyslu a jako první organizovala stávky na naftových 

polích. 

Šáh měl ještě další důvod k obavám. Byl přítomen tomu, jak Britové přiměli 

ustoupit jeho otce v otázce naftové koncese v roce 1933. 

19. června byla vztyčena íránská vlajka nad rafinérií v Abadánu. V červenci 

Mosaddeq přerušil jednání se Společností a pětičlenný prozatímní výbor, v čele 

s Mehdím Bazargánem, převzal vedení Anglo-Iranian Oil Company. Britský 

ředitel Společnosti Drake odmítl jakékoli vměšování do záležitostí Společnosti a 

neuznal dekret o znárodnění. Odmítl předat íránskému výboru evidenci, technické 

vybavení a další informace, týkající se chodu těžebního průmyslu. Společnost 

neměla jakýkoli zájem na vyrovnání, které pro ni bylo podstatně nevýhodnější než 

zisky z nafty. Íránská vláda se potýkala s problémem, že nebyla schopna 

znárodnění realizovat v praxi. Vláda stále doufala v rychlé a přátelské vyřešení 

sporu, i když to nebylo příliš reálné. Rada ředitelů Iranian National Oil Company 

začala obsazovat budovy Anglo-Iranian Oil Company a vydala prohlášení, že 

všichni zaměstnanci mohou zůstat ve službách nové společnosti. Ředitel bývalé 

společnosti neuznal nové rozkazy a bylo mu dáno ultimátum: buď se podrobit 

nebo opustit zemi. Poradní rada zaměstnanců Anglo-Jranian Oil Company dala 

kolektivní výpověď a začala evakuovat své zaměstnance. 

Anglo-Jranian Oil Company pozastavila platy zaměstnancům a na konci 

března začali dělníci na naftových polích v Chúzestánu stávkovat. Stávka trvala 

celý měsíc a vláda vyhlásila v Chúzestánu výjimečný stav. 

30. června 1951 zaslala vláda Velké Británie Íránu protestní nótu, proti 

zasahování do provozu Anglo-Iranian Oil Company. 113 V této nótě je vyslovena 

stížnost na íránskou vládu, že dosud na britské stížnosti nereagovala, na akce 

íránských úřadů, které byly dle britského názoru zasahováním do běžného 

113 Text protestní nóty je uveden v Dokumentech k otázce Blízkého a Středního východu, s. 157-
158. 
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provozu Společnosti, na to, že byly obsazeny kanceláře Společnosti v Teheránu, 

řediteli Společnosti v Kermánšáhu nebylo umožněno vykonávat jeho funkci a že 

v Chúzestánu je zasahováno do činnosti Společnosti. Dále si stěžovali na 

pomlouvačnou kampaň proti Společnosti v rozhlase a tisku. Nejdůraznější stížnost 

byla proti íránským úřadům, které bránily v abadánském přístavu tankerům 

v nakládání a odvážení nafty, dokud nepodepíší dodací listy, že nafta je majetkem 

Iranian National Oil Company. Toto Britové považovali za sabotáž a porušení 

svých práv daných jim koncesní listinou. Britové informovali o tom, že odvolávají 

z Abadánu veškeré tankery do doby, než íránská vláda změní svůj postoj. 

Pohrozili tím, že z hlediska malé skladovací kapacity bude muset abadánská 

rafinérie zastavit provoz. Toto se skutečně stalo 31. července. 

4. 9. Začátek diplomatických jednání s Velkou Británií 

Britská vláda znovu pohrozila předáním celé záležitosti Mezinárodnímu 

soudu v Haagu, jestliže íránská vláda nezahájí okamžité jednání s britskou 

delegací. Podstatu problému Britové objasnili v nótě Íránu, že bylo nezákonné, že 

suverénní stát zrušil smlouvu, kterou vědomě uzavřel. Britská koncese byla 

v platnosti navzdory íránským požadavkům do roku 1993. Britové zvažovali 

možnosti vojenské intervence. Britská vláda vyslala 4.000 britských parašutistů 

do Středomoří a posílila svou středomořskou flotilu několika válečnými loděmi ve 

snaze zastrašit Írán. 

Ministerský předseda Mosaddeq oznámil, že "Írán bude bojovat až do 

konce." Důvodem íránské neústupnosti byla i široce rozšířená víra, že Spojené 

státy přijdou na poslední chvíli pomoci Íráncům ochránit je před zavřením jejich 

ft 'h o l 114 na ove o prumys u. 

Íránci uvažovali jednoduše: Spojené státy si nemohou dovolit riskovat, že by 

Írán byl nucen požádat o pomoc Sovětský svaz při provozu jejich naftových 

zařízení. 115 Mosaddeq přednesl jednotné stanovisko íránské vlády, že Írán je 

nezávislá země, a jako taková má právo znárodnit své nerostné bohatství. 

114 Lenczowski, s. 209. 
115 Lenczowski, s. 21 O. 
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Znárodnění naftového průmyslu je tudíž vnitřní záležitostí země a nelze připustit 

vměšování cizího státu do vnitřních záležitostí Íránu. Podle bodu 2 a 3 zákona o 

znárodnění je Írán ochoten uznat spravedlivé nároky Anglo-lranian Oil Company 

na odškodnění. 

Mosaddeq si uvědomoval vážnost situace a neutěšený hospodářský stav 

Íránu. Věděl, že prostředky může získat jen využitím vlastních zdrojů, z příjmů 

z nafty nebo získáním půjček ze zahraničí. Jak situace prokázala, byl nucen 

spoléhat na vlastní zdroje, protože naftu Írán nedokázal vyvézt a nedostal 

zahraniční půjčku. 

Mosaddeq byl veřejností vyzýván k urychlenému provedení zákona 

o znárodnění a vyřešení sporu o naftu. Mosaddeq vyzval Společnost k vyslání 

zástupce na jednání s íránskou vládou. 

Jednání začala 14. června 19 51 v Teheránu. Íránská delegace na základě 

zákona o znárodnění požadovala, aby Anglo-lranian Oil Company počínaje 

20. březnem předávala 75% čistého zisku Íránu. Íránská vláda měla deponovat ve 

státní íránské bance 25% z příjmů nafty jako kompenzaci Společnosti. Toto 

vyplývalo z článku 2 zákona o znárodnění. Britská delegace vyslovila s tímto 

požadavkem nesouhlas. Navrhovala v podstatě pouze změnu názvu společnosti, 

tzn. že majetek Anglo-Iranian Oil Company by měl přejít na lranian National Oil 

Company, ale užívací právo měla mít nová akciová společnost, kterou vytvoří 

stávající Anglo-Iranian Oil Company a v níž bude zastoupeno několik íránských 

ředitelů. "Mosaddeqově vládě bylo nabídnuto okamžité zaplacení 1 O miliónů liber 

šterlinků a počínaje červencem vyplácení tří miliónů liber šterlinků měsíčně až do 

definitivního podepsání dohody, ovšem s podmínkou, že se Írán nebude vměšovat 

do záležitostí Společnosti." 116 

Íránská vláda tento návrh odmítla. Jednání skončila bez dosažení dohody a 

v madžlesu Mosaddeq prohlásil, že vláda uvede zákon o znárodnění nafty do 

praxe. 

116 Šáhín, s. 97. 
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4. 10. Harrimanova a Stokesova mise a americký pokus o 

vyřešení sporu 

Role zprostředkovatele se ujaly Spojené státy. President Truman zaslal 

Mosaddeqovi doporučení, aby souhlasil s jednáním u Mezinárodního soudu 

v Haagu a nabídl, že pošle do Teheránu Averella Harrimana, jednoho ze svých 

poradců, aby pomohl najít přijatelné řešení. 117 Spojené státy sledovaly své vlastní 

zájmy, jak se uplatnit v íránském naftovém průmyslu. Dalším důvodem byla 

obava Spojených států z komunistického vlivu v Íránu. 

Mosaddeq souhlasil s Harrimanovou misí, která přijela do Teheránu 

14. července, a přivítal je jako hosty země. Mise se však setkala s bouřlivým 

odporem a lidovými demonstracemi vedenými stranou Túde, protože byla 

považována za vměšování se do íránských vnitřních záležitostí. Mosaddeq byl 

okamžitě označen za britského agenta. Pro Túde byly Spojené státy největším 

nepřítelem Sovětského svazu a přijatelnější pro ni byl britský než americký vliv. 

Mosaddeq osobně vydal příkaz policejnímu veliteli generálovi Baqá'ímu, aby 

demonstrace zastavil, ale nesměl použít střelné zbraně bez obdržení předchozího 

Mosaddeqova svolení. 118 Baqá' í se tímto příkazem neřídil a nařídil střelbu bez 

jeho svolení. Střelba si vyžádala mnoho obětí,. Ministr vnitra Záhedí byl 

propuštěn a Baqá'í byl souzen a shledán nevinným. To znamenalo otřesení 

Mosaddeqovou prestiží v očích zahraniční veřejnosti. 

Íránská vláda byla ochotna jednat s Velkou Británií, ale jen za předpokladu, 

že uzná zákon o znárodnění. Před příjezdem britské mise obdržel Mosaddeq 

aktivní Harrimanovu pomoc k přesvědčení britské vlády o uznání principu 

znárodnění. Britská vláda pod americkým tlakem 3. srpna 1951 oficiálně oznámila 

íránské vládě, že je ochotna začít jednání a že jménem svým a jménem společnosti 

uznává princip znárodnění naftového průmyslu Íránu. 1 19 V čele britské delegace 

byl člen vlády Richard Stokes, pro kterého Harriman připravoval půdu. Přednesl 

britské návrhy íránské vládě, které jinými slovy opakovaly návrhy předchozí 

s dělením zisku 50 : 50 a monopolním právem Anglo-Iranian Oil Company na 

117 Šáhín, s. 99. 
118 Katouzian, s. 116. 
119 Šáhín, s. I 00. 
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výkup íránské nafty. Íránská vláda tyto návrhy odmítla jako nepřijatelné. 

Mosaddeq byl ochoten jednat pouze o prodeji nafty pro potřeby Velké Británie, 

o kompenzaci nároků Anglo-lranian Oíl Company a o práci britských odborníků 

v Íránu. 

Další jednání probíhala pouze mezi Mosaddeqem a Stokesem za přítomnosti 

Harrimana. Stokes podmiňoval další setrvání naftových odborníků pouze 

britským vedením společnosti, což bylo nepřijatelné pro Íránce. Mosaddeq 

navrhoval vytvořit radu ředitelů, v níž by bylo několik specialistů z neutrálních 

zemí, což bylo nepřijatelné naopak pro Brity. Jednání byla přerušena bez 

formálního ukončení a 22. srpna odletěl Stokes do Londýna. 24. srpna opustil Írán 

i Harriman. 

Neúspěch Stokesovy mise spočíval v tom, že představy a cíle Íránců a Britů 

se podstatně lišily. Ani jedni ani druzí nebyli ochotni ze své pozice ustoupit. 

Británie trvala na vytvoření naftového konsorcia, tak jak k tomu opravdu došlo v 

roce 1954. Mosaddeq naopak předpokládal, že Iranian National Oil Cornpany 

bude prodávat naftu Británii a jiným odběratelům, a že stávající společnost bude 

vyplacena na základě hodnoty podílů společnosti před znárodněním, tak jak 

učinila Británie ve své zemi, když znárodnila některá odvětví průmyslu. Stokes, 

zastupující Brity, s tímto nesouhlasil. 

Mosaddeq dal britské vládě čtrnáctidenní ultimátum, aby buď obnovila 

jednání nebo odvolala všechny své odborníky z Íránu. Po neúspěšném jednání 

vystoupili proti Mosaddeqovi jeho odpůrci v madžlesu a žádali jeho odstoupení. 

Mosaddeq se ještě jednou pokusil obnovit jednání, ale bez úspěchu. Nato 

íránská vláda do týdne vypověděla všechny britské naftové odborníky z Íránu, 

pokud nepodepíší novou smlouvu s Iranian National Oil Company. Írán se 

rozhodl převzít hmotný majetek Společnosti i bez zahraniční podpory. Mise 

mající převzít naftařské vybavení měla první setkání s představiteli Společnosti 

ll. června 1951. Britové podnikli akce, které měly vést k zastavení íránského 

naftového průmyslu. 

Britské ministerstvo zahraničí v Londýně vydalo komuniké obsahující dva 

body: 

1) Britská vláda vyvme veškeré úsilí k zabránění prodeje íránské nafty na 

zahraničních trzích. 
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2) Bude si stěžovat v Radě bezpečnosti v otázce vypovězení 350 britských expertů 

z Íránu. 120 

4. ll. Začátek Mezinárodního soudu v Haagu 

26.června 1951 britská vláda předložila svou stížnost Mezinárodnímu soudu 

v Haagu. 

6. července 1951 obdržela Británie a Írán vyjádření Mezinárodnímu soudu, 

že znárodnění majetku Společnosti má být pozastaveno až doby rozhodnutí soudu 

v íránsko-britské při. 

Írán neuznal kompetenci soudu v záležitosti, kterou považoval za vnitřní 

záležitost Íránu. Trval na tom, že smlouva z roku 1933 nebyla uzavřena mezi 

vládami dvou nezávislých zemí, nýbrž mezi íránskou vládou a soukromou 

naftovou společností. Írán také neakceptoval soudní příkaz z 6. července, který 

mu nařizoval zastavit probíhající znárodnění majetku Společnosti až do doby, kdy 

bude vydáno konečné rozhodnutí soudu. 

Ve snaze zastrašit Írán přesunula Británie na Kypr svou výsadkovou brigádu 

a do oblasti Abadánu vyslala devět válečných lodí. K ozbrojenému útoku se však 

neodhodlala, protože měla obavy z reakce Sovětského svazu. V platnosti byla 

sovětsko-íránská smlouva z roku 1921, podle níž měl Sovětský svaz právo vyslat 

svá vojska do Íránu v případě napadení Íránu třetí zemí. Také Spojené státy se 

k vojenskému zásahu stavěly odmítavě. 

Velká Británie vyhlásila 1 O. září 1951 ekonomické sankce proti Íránu: 

zakázala vývoz zboží do Íránu a nákup íránské nafty. 

28. září Británie podala stížnost k Radě bezpečnosti Spojených národů na 

neuposlechnutí soudního příkazu Íránem a porušení mezinárodního práva 

vypovězením 350 britských expertů ze země. 

Mezitím Anglo-Iranian Oil Company odmítla zaplatit Íránu dlužnou částku 

tržeb ze zisku a Bank oJ England zmrazila íránská aktiva. 

120 Shamim, A. A.: [ran, in the Reigh ofHis Majesty Mohammad Reza Shah Pahlavi, Teheran, rok 
neuveden, s. 88. 
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Jednání soudu v Haagu bylo přerušeno v době probíhajícího jednání na půdě 

Rady bezpečnosti ve Washingtonu a mělo pokračovat až po rozhodnutí Rady 

bezpečnosti. 

4. 12. Jednání v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů 

Na prvním zasedání Rady bezpečnosti, které se konalo 30. září 1951, se 

projednávala stížnost britské vlády na znárodnění nafty a vyloučení britských 

expertů z Íránu. Sovětští a jugoslávští delegáti vyslovili nesouhlas se stížností 

s odůvodněním, že tyto záležitosti spadají do vnitřních kompetencí Íránu a Rada 

bezpečnosti nemá právo do nich zasahovat. Delegáti Turecka, Francie, Indie a 

Eqádoru se však přiklonili k názoru, že mají být vyslechnuty požadavky obou 

stran a Rada bezpečnosti má tento spor projednávat. 121 Tomuto požadavku bylo 

vyhověno. Předseda Rady bezpečnosti vyzval íránského delegáta, aby se zúčastnil 

příštího zasedání. 

Mosaddeq obdržel dopis presidenta Trumana a nabyl z něj dojmu, že by 

s ním americký president chtěl mluvit osobně ve Washingtonu. Proto se rozhodl, i 

přes svůj pokročilý věk a podlomené zdraví, zúčastnit zasedání osobně a tak bylo 

jednání odloženo do příjezdu delegace na 14. říjen 1951. To se nehodilo Britům, 

protože evakuace britských zaměstnanců Společnosti měla proběhnout do 4. října. 

Mosaddeq hájil íránské stanovisko osobně. Za zmínku stojí i to, že se 

zúčastnil jako úřadující ministerský předseda oficiálního jednání v Radě 

bezpečnosti a hradil si cestovní výlohy sám. Celkem to činilo 75.000 rijálů, tedy 

asi 1.800 USD. 122 

Na zasedání Rady bezpečnosti 14. až 18. října 1951 byla posuzována naftová 

otázka i požadavky britské vlády a Íránu. 

Mosaddeq poskytl Radě dokumenty o okolnostech, za kterých byla uzavřena 

smlouva z roku 1933, v době Rezá Šáhovy diktatury. Mosaddeq vystoupil 

s projevem, ve kterém uváděl logické argumenty, které byly v rozporu 

s požadavky britského delegáta. Obvinil Británii z ohrožování míru hrozbou 

ozbrojené intervence, popsal jednání Anglo-Iranian Oil Company, kterým 

121 Shamim, s. 89. 
122 Katouzian, s. 116. 
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zasahovala do íránských záležitostí a na její podvodné jednání. Dokazoval, že 

naftové bohatství až dosud nijak nepřispívalo k růstu národního blahobytu a 

technického pokroku země, o čemž svědčí skutečnost, že po padesáti letech 

existence íránského naftového průmyslu nemá země dostatečný počet vlastních 

naftových odborníků a musí žádat o pomoc cizí inženýry a techniky. 123 

Fakta o činnosti společnosti uvedená Mosaddeqem a dokumenty zabavené 

v Anglo-lranian Oil Company, zapůsobily na Radu bezpečnosti. Jednání Rady 

bezpečnosti bylo odročeno až do doby konečného rozhodnutí Mezinárodního 

soudu v Haagu. Britové byli nuceni souhlasit. 

Při návštěvě Ameriky Mosaddeq na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti 

informoval světovou veřejnost o nepravdivosti propagandy vedené proti Íránu. 

Poukazoval na to, že D' Arcyho koncese byla podepsána ještě v době, kdy nebyla 

doložena existence ropných ložisek v Íránu a britské námořnictvo používalo jako 

palivo uhlí. Doba se změnila a nafta produkovaná Íránem se stala strategickou 

surovinou. Poukazoval na to, že íránský lid nemohl být šťastný z toho, že cizí 

společnost těží jeho ropu, získává zisky z ní plynoucí a připravuje jeho zemi o 

svobodu a samostatnost. 124 

Žádal také americkou vládu o půjčku 100 miliónů dolarů za jakoukoliv 

úrokovou míru. Hodlal získané peníze investovat do podpory naftového průmyslu. 

Amerika půjčku odmítla poskytnout až do doby, kdy bude vyřešena pře o naftu 

s Velkou Británií. To byla pro Mosaddeqa porážka, protože se mohl spolehnout 

pouze na domácí zdroje v íránské ekonomice. 

Íránští představitelé, kteří ho doprovázeli, se sešli se zástupci mocného 

naftového kartelu a bylo jim dáno na vědomí, že bude-li se Írán chtít stát členem 

naftového kartelu, bude muset vydat nové koncese a nebude v ničem 

upřednostněn před ostatními zeměmi Blízkého východu. Tím bylo otřeseno 

Mosaddeqovo přesvědčení, že obrovská potřeba íránské nafty ve světě mu umožní 

financování ekonomického rozvoje z příjmů z nafty, kterou by Írán prodával za 

světové ceny. Nedokázal dostatečně rychle předvídat, že snížením dodávek nafty 

z Íránu, se zvýší těžba ropy v Kuvajtu, Iráku, Kataru a Bahrainu. 

123 Šáhín, s. I 04. 
12 ~ Musaddiq ·s Memoirs, s. 271. 
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Mosaddeq se také sešel s presidentem Trumanem, na kterého silně zapůsobil. 

Dean Acheson, americký ministr zahraničních věcí, zanechal popis Mosaddeqova 

vzhledu, tak jak na něj zapůsobil při návštěvě Ameriky: ,. Malý a křehký, bez 

zbytků vlasů na jeho hlavě tvaru kulečníkové koule. Protáhlý obličej a z něj 

vyčnívající zobanovitý nos obklopený dvěma bystrýma podkovovitýma očima. Celé 

jeho vzezření jakoby připomínalo dravce. Vyznačoval se rychlými nervózními 

pohyby, které vypadaly, že už už dosedne na bidýlko. "125 

Mosaddeq, který dokázal obhájit íránské záležitosti v Radě bezpečnosti, 

zapůsobil ve Spojených státech svou osobností a projevil se jako nesmírně 

schopný právník. Neuspěl však na poli ekonomickém, jak v případě amerického 

poskytnutí finanční pomoci na zlepšení ekonomické situace, tak i při jednání 

s představiteli naftového kartelu. 

Zpět do Íránu se vrátil přes Egypt. 

4. 13. Hospodářská situace v Íránu a další snahy o urovnání 

naftového sporu 

Hlavní naftové společnosti, včetně pěti amerických, byly rozhodnuty 

nespolupracovat s Íránem. Odsoudily íránský čin jako protiprávní odstoupení od 

platné naftové koncese. Všechny naftové společnosti měly obavy nakupovat 

znárodněnou íránskou naftu, protože se obávaly, aby se to neobrátilo proti nim. 

A bez jejich pomoci, byl Írán ve sporu se Společností bezmocný. V té době sedm 

hlavních zemí produkujících naftu (Írán, Kuvajt, Irák, Katar, Saúdská Arábie, 

Indonésie a Venezuela) prakticky kontrolovalo veškerou produkci a většinu 

rafinérií (mimo severní Ameriku a Rusko), tj. měli pod kontrolou 98% tzv. 

"světového naftového trhu." 

Íránci se pokusili o vývoz nafty, ale našel se jen mizivý počet těch, kteří 

chtěli čelit hrozbám Společnosti, že bude žalovat jakéhokoli kupce íránské nafty. 

Společnost přitom své hrozby plnila. Britský soud v Adenu vyhlásil, že náklady 

íránské nafty, které spadaly pod jeho soudní pravomoci, zůstaly majetkem 

Společnosti, ačkoli je Italská společnost koupila od National Iranian Oil 

125 Lapping, s. 21 O. 
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Company, společnosti vlastněné státem, která byla vytvořena, aby mohla řídit 

íránský naftový průmysl. A však nikoliv veškerá nafta vyvážená loděmi z Íránu 

spadala pod jurisdikci britských soudů. Část nafty našla své kupce, nicméně její 

množství bylo velice malé ve srovnání s lodními náklady před znárodněním. 

Mimo spotřebu na malém domácím trhu, proto ležela íránská nafta ladem 

prakticky tři roky. 

Uvnitř Íránu kontrast mezi ambiciózními sny a tvrdou realitou začal být 

zjevný a tato krize značně omezovala rozvoj Íránu. V padesátých letech byl ropy 

dostatek a hlavní naftové společnosti neměly potíže se zvyšováním produkce 

nafty jinde na Blízkém východě a nebylo těžké nahradit íránskou naftu na 

světových trzích. Zisky Společnosti v jiných regionech byly značné a tak se 

celkový zisk společnosti nesnížil příliš dramaticky. Zisk poklesl z 34 miliónů 

v roce 1950 na 24 miliónů v dalších třech následujících letech. 126 

Nejvíce byl zastavením těžby poškozen Írán. V souvislosti se zhoršováním 

ekonomické situace narůstala domácí opozice proti Mosaddeqovi. 

Během Mosaddeqovy návštěvy ve Spojených státech při zastupování 

íránských záležitostí v Radě bezpečnosti OSN přednesl asistent amerického 

ministra zahraničí George McGhee rozumný plán řešení problému: Írán měl 

souhlasit se zásobováním Velké Británie naftou v ceně 1,1 O USD za barel, tj. o 65 

centů méně než byla cena nafty v Perském zálivu. Toto mělo sloužit jako 

kompenzace za znárodnění naftového průmyslu. Mosaddeq s tímto návrhem 

souhlasil. Nechtěl majetek Společnosti vyvlastnit, ale kompenzovat ji v rozumné 

míře. Britský ministr zahraničí Anthony Eden 127 odmítl toto řešení a přesvědčoval 

Američany, aby nechali Mosaddeqa bez pomoci. 

Britové se zabývali plánem násilného svržení Mosaddeqa. Ministerský 

předseda Atlee oznámil presidentu Trumanovi plán invaze do Íránu. Truman za 

Spojené státy plán invaze odmítl a znovu doporučil jednání. Atlee tak byl nucen 

oznámit vládě, že vzhledem k postoji vlády Spojených států si myslí, že by nebylo 

vhodné použití síly k udržení britského personálu v Abadánu. 128 Z toho je zřejmé, 

126 Lenczowski, s. 2\2. 
127 Anthony Eden vystudoval perštinu na Oxfordu. 
t:!s http://www2.gwu.edu/-nsarchiv!NSAEBB!NSAEBB \26/ Gasiorowski: The 1953 Coup D'etat 
in \ran. s. 4. 
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že nesouhlas Spojených států způsobil, že Britové byli nuceni upustit od plánu 

okamžitého svržení Mosaddeqa. 

Attleeho vláda nikdy nemohla souhlasit s jakoukoli dohodou, která by 

neznamenala novou koncesní smlouvu o naftě. Britská strategie směřující 

k opětovnému upevnění moci v Íránu sestávala ze tří částí. 

První bod strategie už částečně proběhl. Britové využili zákonný postup a 

podali stížnost k Mezinárodnímu soudu v Haagu o vyřešení sporu o naftu. Tento 

pokus zatím neuspěl. Stejně tak neuspěli v Radě bezpečnosti Spojených národů ve 

Washingtonu. Britové dále jednali v Teheránu o rozdělení zisků z nafty v principu 

50 : 50. Tento návrh odmítl Mosaddeq v červnu 1951. Také mise vedená 

Richardem Stokesem neuspěla. 

Druhým bodem britské strategie byly ekonomické sankce proti Íránu. 

Vyhlásili embargo na íránskou naftu. Nemalou měrou tak přispěli k zastavení 

těžby a zpracování ropy v Abadánu. Britové doufali, že ekonomické sankce 

povedou ke zhroucení íránského hospodářství a tím i ke zhroucení Mosaddeqovy 

vlády. Na začátku září 1951 bylo embargo uvalené na íránskou ropu a produkty 

z ní ještě rozšířeno o zákaz nákupu íránského železa, oceli, cukru a jiného zboží. 

Třetím bodem britské strategie bylo svržení Mosaddeqa a jeho vlády. 

Zejména konzervativci v Británii byli zaměřeni proti Mosaddeqovi. Toto svržení 

bylo možné jedině pomocí skryté politické akce, protože otevřené použití síly by 

vyvolalo vlnu odporu v Íránu. Britům byla příznivě nakloněna 

část madžlesu. V Íránu pracovali britští agenti a připravovali půdu pro převrat. Jak 

už bylo zmíněno, v této době neměli souhlas Ameriky s převratem. 

Mosaddeq uznával, že většina důvodů vedoucích ke znárodnění nafty byla 

spíše politických než ekonomických. Ještě za doby vlády ministerského předsedy 

Razm-árá Baqá'í na jedné diskusi v madžlesu prohlásil, "že by si přál aby raději 

íránské ropné zdroje byly zničeny atomovou bombou, než by zůstaly ve 

vlastnictví Anglo-/ranian Oil Company." 129 Mosaddeq věděl, že dokud budou 

v zemi přítomny zahraniční síly, tak nemůže země dosáhnout plné nezávislosti a 

demokracie. Změnit systém nedokázala ani konstituční revoluce ani diktatura 

Rezy Šáha. Vzrůst síly zahraničních mocností v Íránu od 19. století byl v podstatě 

spojen s udělenými koncesemi. Zřejmě to byl důvod proč Mosaddeq chtěl 

129 Katouzian, s. \37, kap. l \, pozn. \. 
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znárodnit naftu a nechtěl už udělit žádnou další koncesi, byť by cena byla 

jakákoliv. 

Mosaddeq po jednáních s představiteli americké vlády věděl, že nebude moci 

financovat reformy ze zvýšených příjmů z nafty jak počítal, a podnikl první 

vstřícný krok, navzdory ostré britské propagandě, k vyřešení tíživé hospodářské 

situace země a učinil ústupky v otázce nafty. Navrhl, že se Írán vzdá některých 

požadavků vůči společnosti, ale když odmítl dělení zisků 50 : 50 skončila jednání 

bezúspěšně. 

Američané odmítali poskytnout Íránu půjčku 100 miliónů dolarů, o kterou 

žádala íránská vláda. Na základě Trumanova plánu byli ochotni poskytnout pouze 

menší finanční částku (23 miliónů dolarů), z obavy před přikloněním se Íránu 

k Sovětskému svazu. Tato částka však rozhodně nestačila na ozdravení íránské 

ekonomiky. 

Spojené státy se snažily dohodnout s Velkou Británií na společném postupu, 

zatím se jednalo o vyřešení naftového sporu dohodou s Íránem. 

V lednu 1952 Světová banka přišla s nabídkou dělat prostředníka ve sporu o 

naftu mezi Británií a Íránem. Banka nenabízela trvalé vyřešení sporu, ale nabízela: 

A) Obnovení produkce a prodeje nafty jakož i surové ropy v Abadánu 

v počátečním údobí dvou let, výměnou za souhlas obou stran pokračovat 

v jednání. 

B) Prodej ropy za 1,75 USD za barel, z toho by Írán obdržel 80 centů na 

náklady produkce, zaplatil by 58 centů Británii (tj. jako kompenzaci pro Británii 

až do vyrovnání smluvené částky), a 37 centů byl čistý zisk Íránu. 130 

C) Zaměstnání neíránských manažérů a techniků tam, kde budou nezbytní. 

Mosaddeq zpočátku s tímto řešením souhlasil, protože vypadalo jako 

přijatelný kompromis. Írán měl pouze námitky proti zaměstnávání Britských 

manažerů a techniků a hlavně proti předpokladu banky, že bude jednat jako 

výhradně neutrální zplnomocněnec pro obě strany a ne jako agent íránské vlády. 

Zprostředkování banky coby íránského agenta by nikdy nepřijali Britové. Íráncům 

se také nelíbilo, že banka neuznává znárodnění průmyslu, stále však ještě 

neskončil Mezinárodní soud v Haagu, mající prošetřit britskou stížnost a íránské 

námitky. 

13° Katouzian, s. 141. 
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Na Mosaddeqa vyvíjeli nátlak kolegové z vlády i některé politické strany 

jako např. strana Túde, aby toto řešení odmítl. Poukazovali na skutečnost, že 

banka není na straně íránské vlády. Mosaddeq po zvážení situace nakonec snahu 

banky o zprostředkování odmítl, čímž sklidil velkou kritiku zahraniční veřejnosti. 

Také mnozí autoři, kteří píší s velkou sympatií pro Mosaddeqa, včetně Horny 

Katouziana, toto jeho rozhodnutí považuji za největší chybu coby ministerského 

předsedy, ba dokonce celé jeho politické kariéry.l3l Zpětně je možné vidět 

důsledky, jež Mosaddeqovo odmítnutí nabídky banky mělo. On však musel učinit 

rozhodnutí v dané situaci a zvolit si ze dvou zel to menší, buď vyvolat nesouhlas 

íránské nebo zahraniční veřejnosti. V dané situaci mu pravděpodobně odmítnutí 

nabídky přišlo méně nebezpečné. 

Neštěstím pro Mosaddeqovu vládu bylo, že odmítnutím nabídky banky, 

napomohl nevědomky britské vládě. Britové se nechtěli dohodnout 

s Mosaddeqem za žádnou cenu, ani vidět normální chod íránského průmyslu a 

ukončení finanční krize v Íránu. Nechtěli se zřeknout požadavku na novou 

koncesi či kompenzaci ušlých zisků Anglo-Iranian Oil company do roku 1993. 

I kdyby intervence banky uspěla, neznamenalo by to, že by se Británie vzdala 

svých maximálních požadavků. Pouze by změnila taktiku a namísto 

diplomatických prostředků a hrozeb by použila jiné metody s cílem, zbavit se 

svého hlavního neústupného protivníka Mosaddeqa. Tak se tomu později skutečně 

stalo. 

I kdyby Mosaddeq nabídku banky přijal, pravděpodobně by to na situaci moc 

nezměnilo a on by se změnil v očích mnoha Íránců v britského agenta a zrádce 

Íránu. 

Nastalo nové jednání s Brity, které se dramaticky vyostřovalo. 7. srpna 1952 

zaslala íránská vláda britskému velvyslanectví v Teheránu dopis, ve kterém 

uváděla škody, které Írán v minulých letech utrpěl tím, že Anglo-Iranian Oil 

Company neplatila koncesní poplatky. Další škody, na které poukazoval, vznikly 

v důsledku embarga na íránskou naftu. Íránská vláda požadovala splacení dluhu 

"několika desítek miliónů liber" ze strany Anglo-Iranian Oil Company. 

Požadovala také uvolnění íránské hotovosti v Bank oj England. 

131 Katouzian, s. 142. 
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Británie odpověděla novým návrhem, pro který dokázala získat Spojené státy 

na svou stranu. Chargé d 'affaire Velké Británie Middleton a americký velvyslanec 

L. Henderson navštívili Mosaddeqa a předložili mu britsko-americký návrh. Tento 

návrh bývá nazýván jako Truman-Churchillův návrh. Obsahoval tři body o novém 

přezkoumání nároků obou stran na Mezinárodním soudu v Haagu a opatření 

k obnovení dodávek íránské nafty. Americká vláda, v případě íránského souhlasu 

s návrhem, byla ochotna poskytnout Íránu ihned půjčku ve výši 1 O miliónů dolarů. 

Mosaddeq v madžlesu kritizoval neurčitost návrhů. Vyjmenoval íránské 

požadavky pro další jednání o spravedlivém řešení sporu a kompenzaci nároků 

společnosti. Souhlasil s Haagskou arbitráží v tom případě, že by Anglo-IranianOil 

Company měla být kompenzována ve výši tržní hodnoty jejího majetku v době 

znárodnění, že by neměl být projednáván jenom britský požadavek odškodnění, 

ale i íránský požadavek na náhradu škod, které způsobila Británie bojkotem 

prodeje íránské nafty a to, že by Společnost měla zaplatit Íránu dluh 75 miliónů 

liber. Británie však stále trvala na svém požadavku zaplacení ušlého zisku do roku 

1993, kdy měla vypršet platnost smlouvy z roku 1933. Mosaddeq učinil ještě další 

kompromisní návrh, ale i ten byl Británií odmítnut, protože nehodlali slevit ze 

svého maximálního požadavku kompenzace. 

4. 14. Ekonomická krize v Íránu 

Iranian National Oil Company převzala pod svou správu naftový průmysl a 

okamžitě se ukázala její neschopnost uvést znárodnění do praxe. Po odchodu 

britských expertů Írán neměl dostatek odborníků, kteří by plně obnovili provoz 

naftové rafinérie v Abadánu. Provoz byl obnoven pouze zjedné třetiny. Produkce 

stačila sice pro íránský trh, ale nafta se přestala vyvážet. 

Íránská vláda omezila výdaje. Uvědomovala si, že základním problémem 

není to, jak obnovit těžbu ropy a výrobu nafty, ale to, jak ji vyvézt. Hospodářská 

situace se nadále zhoršovala, protože Velká Británie pokračovala v hospodářské 

blokádě Íránu. Bojkot nafty se stal její hlavní a nejúčinnější zbraní. Zastavení 

příjmů plynoucích z nafty zastavilo rozvoj íránské ekonomiky až do pádu 

Mosaddeqovy vlády. 
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Šáh ve svých pamětech kritizuje období Mosaddeqovy vlády a jeho chování 

jako politického představitele. Vyjádřil své překvapení nad tím, že mu dal důvěru 

a pak jen s údivem sledoval neodůvodnitelné Mosaddeqovo chování. Ze svého 

úhlu pohledu se zabýval rozborem Mosaddeqovy osobnosti. Šáh si všímal jeho 

jednání zejména v době, kdy byl ministerským předsedou. Oponoval tisku, ze 

kterého se čtenáři Mosaddeq mohl zdát osobností velice úctyhodnou, čestnou a 

pravdomluvnou, což je relativní, protože závisí na tom, jak formulujeme pojem 

čestnost. Vytýkal Mosaddeqovi jeho sepětí s komunisty, spoléhání se na jejich 

podporu a obviňoval ho, že byl žebříkem ke zvýšení jejich politického vlivu. Šáh 

si kladl otázku, co Mosaddeq neměl z vlastností, které by měl mít dobrý politik. 

Uvádí: "Vždy mě šokoval jeho naprostý nedostatek všeobecných znalostí. Ačkoli 

studoval v zahraničí, nevěděl takřka nic o jiných zemích. Jeho obzvláštní slabost 

spočívala v ekonomice. Nejsem v žádném případě profesionální ekonom, ale 

přesto jsem nějak zvládl naučit se nejběžnější fakta a principy, na kterých funguje 

domácí a mezinárodní ekonomika. Jako šáh jsem jednal s nesčetnými úředníky 

z různých oborů a politických přesvědčení, ale se vší otevřeností musím říci, že jen 

zřídkakdy jsem potkal někoho v tak zodpovědném postavení, kdo by se vyrovnal 

Mosaddeqovi v neznalosti základních principů výroby, obchodu a dalších 

ekonomických faktorů. Protože Mosaddeq nebyl hloupý a ve skutečnosti byl něco 

jako odborník, mohu vysvětlit jeho ekonomickou naivitu pouze předpokladem, že 

byl příliš ponořený ve svých emocích, takže byl neschopný objektivně posoudit 

ekonomické otázky." 132 Šáhovy výtky a kritika byly do značné míry účelové, aby 

odůvodnil své jednání, a aby zdůraznil své schopnosti a zásluhy o Írán. 

Šáh mu také vytýkal zpomalení reforem iniciovaných jím (šáhem) osobně 

poté, co se Mosaddeq stal ministerským předsedou. Např. že zastavil rozdílení 

šáhovy půdy chudým rolníkům. Vyzdvihuje svůj projekt na zlepšení životní 

úrovně sociálně slabých lidí a domnívá se, že Mosaddeq nemohl ve svém 

negativismu tolerovat žádnou pozitivní akci. 133 Šáh se snažil prosazovat své 

nereálné projekty do praxe a ve svých pamětech se snažil budit dojem lidumila, 

kterému jde jen o blaho své země. Budoucnost však prokázala, že zejména jeho 

pozemková reforma vzbudila velký odpor a nevedla k pozitivním výsledkům. 

132 Mohammad Reza Shah, s. 83. 
133 Mohammad Reza Shah, s. 85. 
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V letech 1952-53 nastala v Íránu ekonomická krize. Vláda viděla, že bez 

vyřešení naftového sporu nebude ani možno čelit naléhavým ekonomickým 

problémům. Mosaddeq se proto rozhodl zahájit svou strategii řízení "ekonomiky 

bez nafty". 

4. 15. Nové jednání u Mezinárodního soudu v Haagu 

4. února a 24. 3. 1952 zaslala Velká Británie k Mezinárodnímu soudu další 

dvě stížnosti ohledně íránského postoje. Soud se rozhodl zvážit britskou stížnost. 

9. června 1952 začalo nové jednání u Mezinárodního soudu v Haagu a trvalo 

dva týdny. Mosaddeq přijel osobně do Haagu, aby obhajoval íránské záležitosti. 

Přednesl íránské stanovisko o nekompetentnosti soudu projednávat britskou 

stížnost v naftovém sporu. Z Haagu rychle spěchal zpět do Íránu, aby zahájil 

činnost nového 17. madžlesu. Před odjezdem jmenoval Mosaddeq dva evropské 

právníky- Henryho Rollina a Marcela Sluszneho, aby hájili íránské zájmy 

u soudu. Mohl si to dovolit, protože v té době už většina soudců hlasovala ve 

prospěch Íránu, i když ještě nepadlo konečné rozhodnutí. 

Británie, která se svou stížností neuspěla v Radě bezpečnosti, neuspěla také u 

Mezinárodního soudu v Haagu. Zajímavé bylo, že i britský soudce hlasoval ve 

prospěch Íránu. 134 Konečné rozhodnutí Mezinárodního soudu bylo, že soud není 

kompetentní projednávat spor o íránskou naftu. Toto rozhodnutí bylo Íránu 

oznámeno 22. července 1952 a bylo přijato s nadšením. (viz podkapitola 4. 17.) 

Velká Británie na základě tohoto rozhodnutí musela stáhnout svou stížnost i 

v Radě bezpečnosti Spojených národů. 

Po svém návratu do Íránu byl Mosaddeq postaven před dva stěžejní úkoly: 

zajistit fungování ekonomiky země bez zisků z nafty a bez zahraniční pomoci a 

rovněž zorganizovat volby do 17. madžlesu. 

22. října 1952 Írán na znamení protestu přerušil diplomatické styky s Velkou 

Británií a vypověděl ze země všechny její diplomaty. Mosaddeq důsledně trval na 

dodržení principů jednání mezi dvěmi rovnocennými státy 

134 Shamim, s. 93. 
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4. 16. Volby do 17. madžlesu 

Přípravy na volby do 17. madžlesu donutily Mosaddeqa soustředit se na 

vnitřní politické záležitosti. Národní fronta musela ve volbách čelit silné opozici. 

Tvořili ji bohatí vlastníci půdy na venkově, náčelníci kmenů a dále šáh spolu se 

svými stoupenci. 

Ve městech měla vláda většinovou podporu, ale situace byla jiná na venkově. 

Bohatí vlastníci půdy z provincií byli naladění proti vládě a mohli zasahovat do 

voleb za podpory provinční armády a bezpečnostních složek, které stále byly 

řízeny šáhem. Hlavním zájmem vlády se stalo zajištění nenásilného průběhu voleb 

a zabránění jejich zmanipulování. 

Nejprve podnikl Mosaddeq diplomatické kroky a projednal záležitost voleb 

s šáhem, i když to nebylo podle konstitučního zákona nutné. Sdělil šáhovi, že 

volby by měly být svobodné a to v případě všech politických stran, včetně strany 

Túde. Šáh měl jiný názor a chtěl poslat do voleb své kandidáty a vměšovat se do 

voleb přímo i nepřímo. Mosaddeq chtěl prosadit své kandidáty pomocí 

svobodného hlasování. Aby oslabil stoupence šáha a probritsky laděné 

konzervativce, předložil upravenou verzi svého zákona z roku 1944 o volební 

reformě. Tato nová verze nediskvalifikovala z voleb negramotné a tím značně 

vzrostlo zastoupení voličů. Opozice se sjednotila proti přijetí tohoto zákona. 

Volby v Íránu byly vždy zdlouhavou záležitostí, kvůli rozlehlosti země a 

nedostatku finančních prostředků. Volby probíhaly rychle ve velkých městech, ale 

trvalo týdny a měsíce než přišly výsledky z malých měst a vesnic. Výsledky se 

vyhlašovaly tak, jak postupně přicházely. Zástupci Národní fronty zvítězili skoro 

ve všech velkých městech včetně Teheránu. Např. v Teheránu se volební účast 

zdvojnásobila ve srovnání s předchozími volbami. Bylo zvoleno 12 kandidátů 

Národní fronty za Teherán. V malých městech a na vesnicích byla situace 

složitější a docházelo ke krveprolitím. Opozice na venkově nabývala vrchu. Bylo 

velice obtížné zabránit šáhovi a jemu oddaným konzervativcům ve zmanipulování 

voleb. 

V červnu 1952 byla oznámena jména 79 zvolených poslanců (ze 136 v celé 

zemi), kteří stačili k vytvoření kvora. Bylo to v době když Mosaddeq vedl 

delegaci na Mezinárodní soud v Haagu. Rozhodl se pozastavit dokončení voleb do 
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doby svého návratu. Dalším důvodem byl pravděpodobně fakt, že viděl, že na 

venkově nabývá vrchu opozice, která by získala většinu křesel za provincie. 

Nedokončení voleb nebylo ilegální. K pokračování voleb ho však přiměl 

nesouhlas poslanců, kteří tvořili asi dvě třetiny nově volené sněmovny. Toto byla 

Mosaddeqova první vnitřní velká porážka od doby, kdy se stal ministerským 

předsedou. 

Ze všech do té doby zvolených 79 poslanců, 30 mělo velmi blízko k Národní 

frontě. Patřili sem Sandžabí a Zirakzáde z Íránské strany (!ran Party), Kášání a 

Qonatábádí ze Společnosti muslimských bojovníků, nestraničtí podporovatelé 

Mosaddeqa jako Šá' egán, Razaví, Makkí a Hajerizáde, dále Chosrou a Náser 

Qašgaí, kteří se stali členy madžlesu po svém zvolení ve Fársu. Většina z této 

třicítky pocházela z moderní a tradiční střední třídy. Ostatních 49 členů byli 

především vlastníci půdy a dělili se na stoupence šáha a probritské stoupence. 

Tato opozice si netroufla postavit se proti veřejnému mínění přímo, ale snažili se 

oslabit vládu nepřímo. Odmítli udělit Mosaddeqovi speciální pravomoci 

k vyřešení ekonomické krize, vzniklé v souvislosti se zmenšujícími se příjmy 

z nafty. 

Napětí mezi Mosaddeqem a členy madžlesu vrcholilo v březnu 1952, kdy 

Mosaddeq otevřeně kritizoval Kášáního snahy zasahovat do voleb. Měl také spory 

s Hoseinem Makkím, dalším význačným členem Národní fronty. 

4. 17. Povstání z 21. července 1952 

Po zahájení činnosti 17. madžlesu Mosaddeq rezignoval, aby ponechal 

prostor novému parlamentu ve výběru nové vlády. Neoficiální hlasování 

v madžlesu i v senátu dopadlo v Mosaddeqův prospěch. Šáh však zmanipuloval 

jím zvolené senátory, aby nevyslovili Mosaddeqovi důvěru. Šáh volil přímo 

nezanedbatelný počet senátorů, tj. polovinu. Šáh byl pod britským tlakem, aby do 

funkce nového ministerského předsedy jmenoval Qaváma, kterého osobně neměl 

příliš v lásce, ale který byl známý svým probritským smýšlením. 

Ahmad Qavám jednal s Brity o svém možném převzetí moci v Íránu už na 

konci roku 1951 a na začátku roku následujícího. V březnu 1952 se sešel v Paříži 

s britským zástupcem Julianem Amerym. Po tomto jednání se Qavám vrátil do 
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Teheránu, aby získal příznivce pro svou kandidaturu. Předložil britské vládě ke 

schválení seznam možných probritsky laděných členů vlády. Měl podporu 

Británie i probritsky laděných poslanců v madžlesu a souhlas s plánem vyřešení 

sporu o naftu. 

Mosaddeq chtěl odstoupit, ale jeho poradci neshledávali důvody k odstoupení 

dostatečnými. Šáh jej chtěl nechat odejít a je ironií historie, že se vrátil k moci 

s ještě větší prestiží a popularitou. Šáh souhlasil s nahrazením Mosaddeqa 

Qavámem, ale neznal přesně způsob, jak to provést. Koalice lidového hnutí byla 

jednotná a Mosaddeq měl zatím neochvějnou podporu veřejnosti. Šáhův pokus o 

zmanipulování voleb v provinciích byl jen zčásti úspěšný. Mosaddeq neměl 

většinu v madžlesu, ale měl pevně sjednocenou menšinu poslanců, kteří stáli za 

ním. 

16. července přišel Mosaddeq do paláce prodiskutovat se šáhem složení nové 

vlády předtím, než ji představí v madžlesu. Byl vlasteneckými důstojníky 

informován o nepořádcích v armádě, korupci a neloajálnosti. Mosaddeq se 

rozhodl pro důsledné hájení konstitučních práv a snažil se odstranit dvojvládí 

v zemi. Mosaddeq po pěti měsících parlamentních potyček požádal šáha o 

ministerstvo války. Ministra války dle daných pravidel jmenoval šáh osobně. 

Vybíral vždy armádního generála. Mosaddeq nechtěl, aby se šáh domníval, že 

chce převzít moc do vlastních rukou, pouze zdvořile navrhl, že bude dohlížet na 

ministerstvo války sám osobně. Důvod, proč požádal o vedení ministerstva války, 

uvádí sám: "Po mém návratu (rozumí se z Haagu) se situace stále zhoršovala, a 

bylo stále jasnější, že vláda nebude schopna udržet pořádek a bezpečnost bez 

odpovídajících prostředků k odstranění nepokojů. "135 Šáh reagoval velice 

podrážděně a odmítl, protože armáda byla jeho největší oporou a nabyl dojmu, že 

Mosaddeq chce převzít moc do svých rukou. Možná však potřeboval jen nějak 

zdůvodnit snahu zbavit se Mosaddeqa. Šáh říká: "Poté, co byl Mosaddeq znovu 

jmenován ministerským předsedou oznámil 13. července 1952, že může dále 

vykonávat tuto funkci jen v případě, že by obdržel mimořádné pravomoci. Byl 

znepokojen nárůstem opozice proti jeho politice v parlamentu i ve veřejnosti, a 

požadoval mimořádné pravomoci na šest měsíců. Prohlásil, že musí převzít i 

funkci ministra války. Doufal, že mu tato funkce umožní podkopat mou moc 

135 Musaddiq's Memoirs, s. 297. 
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vrchního velitele ozbrojených sil, zakotvenou v naší ústavě. Odmítl jsem, protože 

jsem si byl jistý, že by tyto požadavky vedly k dalšímu komunistickému 

pronikáni "136 Z šáhových slov vyvstává myšlenka, že šáh veškerou opozici 

považoval za komunisty strany Túde. 

Mosaddeq na protest 16. července 1952 rezignoval na svou funkci 

ministerského předsedy, aniž by o svém rozhodnutí řekl svým kolegům a 

přátelům. Vypadá to, jakoby hledal nějakou záminku k důstojnému opuštění 

politické scény. Než přišlo rozhodnutí soudu v Haagu ve prospěch Íránu, byl 

přesvědčen o neúspěchu a hodlal rezignovat při sdělení záporného rozsudku. 

Další den přinesl zprávu o Mosaddeqově rezignaci a jmenování Qaváma, 

šáhovi loajálního politika, ministerským předsedou. Po prvním momentu 

překvapení se proti Qavámovu jmenování zvedla obrovská vlna nevole a 

všeobecná stávka, která se konala 20. července a trvala do dalšího dne. Poslanci 

Národní fronty odmítli vyslovit důvěru komukoli jinému než Mosaddeqovi. 

21. července se konala mohutná demonstrace za Mosaddeqův návrat k moci. 

Šáh povolal na pomoc ozbrojené síly. Policie střílela do lidí, ale armáda se 

nakonec rozkazu střílet vzepřela. V samotném Teheránu bylo 29 mrtvých a 

mnoho raněných. Během července nepokoje zasáhly všechna velká města a 

zemřelo asi 250 demonstrantů v ulicích Teheránu, Hamadánu, Ahvázu, Esfahánu 

a Kermánšáhu. 

Národní frontu podpořila i strana Túde tím, že podpořila generální stávku 

v celé zemi. Přesto však vztah této strany k Mosaddeqovi nebyl jednoznačný. 

Mnohými jejími představiteli byl viděn jako vůdce národní buržoazie nebo jako 

nástroj amerických imperialistů. 

Po pěti dnech masových demonstrací, krveprolití a vzepření se armády 

pokračovat v potlačování nepokojů, měl šáh obavy ze situace a tak 21. července 

v 16 hodin nařídil Qavámovi podat demisi a znovu jmenoval do funkce 

Mosaddeqa a pověřil ho vytvořením nové vlády. 

Šáhovo vlastní slova, proč byl nucen znovu jmenovat Mosaddeqa, zní 

nepřesvědčivě a nepravdivě ve srovnání s počty mrtvých v íránských městech: 

"Jak ne pokoje pokračovaly, hrozilo nebezpečí občanské války. Odmítl jsem dát 

136 Mohammad Reza Shah, s. 94 
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příkaz své armádě střílet a tak jsem byl donucen znovu jmenovat Mosaddeqa a 

přijmout jeho podmínky. "137 

Madžles vyslovil Mosaddeqovi důvěru. Stal se znovu ministerským 

předsedou a také ministrem války s mimořádnými pravomocemi. Přejmenoval 

ministerstvo války na ministerstvo národní obrany. 

Mosaddeq byl na vrcholu popularity i moci. To bylo ještě umocněno tím, že 

následující den 22. července, přišlo vyjádření soudu v Haagu ve prospěch Íránu. 

V souladu se svou povahou se k šáhovi zachoval velkoryse. Nic nesvědčí o tom, 

že by měl v úmyslu odstranit šáha a převzít moc do svých rukou. Právě v této 

době k tomu měl několik předpokladů - podléhala mu armáda, měl moc a měl 

podporu veřejnosti. 

Mosaddeq zvítězil a tento den se nazývá Sijáh-e Tír, "Černý tír" 

(21. červenec). Nazval tento den dnem národního povstání a mrtvé prohlásil za 

národní mučedníky. 

Šáh měl negativní postoj k Mosaddeqovi, ale nedařilo se mu Mosaddeqa 

odstranit. Británie se nezřekla plánu sesadit Mosaddeqa jinou cestou, když 

neuspěla u Mezinárodního soudu v Haagu. 

4. 18. Mosaddeqova druhá vláda (srpen 1952- srpen 1953) 

Mosaddeq musel čelit nesmírným těžkostem na domácí půdě. Kromě 

katastrofální hospodářské situace a nedostatku finančních prostředků stál před 

dalšími naléhavými problémy. Vláda slíbila volební reformu, mající posílit 

pravomoci konstituční vlády. Také se objevil požadavek volebního práva pro 

ženy. To by znamenalo rozsáhlé právní, administrativní a sociální reformy. 

Vlastenečtí důstojníci požadovali reformu armády. 

Vláda čelila také tlaku ze strany šáha a jemu oddaných konzervativních sil, 

které byly podporovány Brity a později i Spojenými státy. Další problém spočíval 

ve složení poslanců madžlesu, kteří nenáleželi k disciplinovaným politickým 

stranám, a každý zákon musel projít schválením volných seskupení a nezávislých 

poslanců. Ani Národní fronta, menšinová parlamentní skupina, nebyla zcela 

137 Mohammad Reza Pahlavi The Shah of !ran: Answer to History, USA 1981. 
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jednotnou skupinou v madžlesu. Z jejích dvanácti poslanců zvolených za Teherán 

se jich pět (Makkí, Baqá'í, Hajerizáde, Zoharí a Mošár) stavělo proti vládě. 

Mosaddeq si byl vědom, že bude čelit silné opozici. Ve svých pamětech se o 

tom zmiňuje: "Během mého života, kdykoli jsem se pokoušel učinit něco 

užitečného, někteří zlomyslní lidé, jakož i agenti cizích mocností zaútočili, abych 

ztratil víru ve své schopnosti sloužit rlasti. Nicméně netrápil jsem se jejich 

chováním, protože mělo malý význam, a abych řekl pravdu, společnost byla 

schopná udělat si názor a vždy mi dala svou podporu. "138 

Mosaddeq požádal madžles, aby pověřil vládu šestiměsíčními výjimečnými 

pravomocemi v legislativních záležitostech a po této lhůtě by měly být předložené 

zákony schváleny nebo odmítnuty. Ještě těžší bylo přesvědčit senát, ve kterém 

byla polovina poslanců zvolena ve volbách a druhá polovina přímou volbou šáha. 

Vláda věděla, že bez těchto pravomocí nebude schopna čelit vnitřním i vnějším 

silám současně. 

Červencové povstání spolu s neočekávaným rozhodnutím soudu v Haagu 

naklonilo většinu madžlesu ve prospěch Mosaddeqovy vlády. 30. července byla 

vládě jednomyslně vyslovena důvěra a během měsíce byl madžlesem i senátem 

schválen zákon o udělení pravomocí. Zákon byl schválen také šáhem. Pravomoci 

byly delegovány osobně Dr. Mohammadu Mosaddeqovi, ministerskému 

předsedovi. Byl zrevidován volební zákon a reformován fiskální systém, veřejná 

administrativa a ozbrojené síly. 

4. 19. Mosaddeqovy reformy 

Velký tlak byl na provedení zemědělské reformy, zejména ze strany strany 

Zahmatkišán. Chalíl Malekí, její vedoucí představitel, požadoval přerozdělení 

půdy. Mosaddeq se snažil o částečné přerozdělení příjmů pozemkových vlastníků 

a rolníků. Pozemkoví vlastníci museli vrátit 10% ze své části úrody rolníkům a 

10% dát do fondu rozvoje venkova. 139 Další řešení otázky zemědělství však bylo 

odloženo až do ukončení sporu o naftu a Mosaddeq už k němu neměl příležitost. 

Jeto reforma byla zrušena po roce 1953. 

138 Musaddiq's Memoirs, s. 355. 
139 Katouzian, s. 129. 
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Dalším naléhavým sociálním problémem bylo vyřešení bydlení pro nižší 

vrstvu městského obyvatelstva. V srpnu 1952 vydal ministr financí příkaz 

k rozprodání půdy ve městech na malé parcely individuálním kupcům, aby si na 

nich mohli postavit domy. Vláda na podporu levného bydlení pro chudší vrstvy 

zřídila dva rozvojové projekty v Teheránu. 

V řijnu 1952 učinil Mosaddeq rozsáhlá legislativní rozhodnutí na ochranu 

dělníků a zaměstnanců. Zákon měl 96 odstavců. Založil Dělnickou sociální 

ochrannou organizaci (Worker 's Social Security Organization). Zahrnoval 

nemocenské a úrazové pojištění všech dělníků a jejich rodin, důchodové pojištění 

a jiné doplňkové dávky a výhody pro dělníky s početnými rodinami a dávky 

v nezaměstnanosti, které do té doby neexistovaly. Co se týká financování plánu, 

třetina byla financována z prostředků různých ministerstev a státní pojišťovací 

společnosti, třetinu za zaměstnance hradili zaměstnavatelé a třetinu si hradili 

zaměstnanci sami. 140 

Slíbená volební reforma byla veřejně projednávána a byl navržen nový 

volební zákon. Zvedla se proti němu silná opoziční vlna, zejména konzervativních 

náboženských vůdců- ájatolláha Borúdžerdího z Qomu a ájatolláha Behbeháního 

z Teheránu, kteří byli nekompromisně proti volebnímu právu žen a snažili se 

zapůsobit na tradiční lidové smýšlení. Ženská organizace v rámci Lidového hnutí 

se naopak tohoto práva domáhala. Zákon však neprošel. 

Pod vedením plukovníka Mosauvara Rahrnáního se soustředili vlastenečtí 

důstojníci, kteří si vytkli čtyři základní cíle: pomoci prosadit demokratickou 

vládu, podpořit Mosaddeqa, pomoci vyčlenit ozbrojené síly z šáhovy osobní 

pravomoci a tím ochránit jejich konstituční status, očistit armádu od 

zkorumpovaných důstojníků a dalších zaměstnanců. 141 Právě zjejich popudu 

požádal Mosaddeq v červenci 1952 o přidělení ministerstva války k zajištění 

bezpečnostní situace v zemi. Když Mosaddeq převzal ministerstvo války, navrhli 

mu vlastenečtí důstojníci, aby propustil většinu zkorumpovaných generálů a 

provedl čistku uvnitř důstojnického sboru. Byl ustanoven vyšetřovací výbor a 

někteří důstojníci byli propuštěni. Tímto si znepřátelil část vysoce postavených 

armádních důstojníků, kteří však neztratili vliv v armádě. Mnoho z nich se 

14° Katouzian, s. 129. 
141 Katouzian, s. 131. 
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zúčastnilo útoku na Mosaddeqův dům 28. února nebo úspěšného převratu v srpnu 

1953. 

Poté, co Mosaddeq převzal vedení ministerstva války, přejmenoval jej na 

ministerstvo národní obrany a snížil jeho rozpočet o 15%. Za zástupce si zvolil 

svého příbuzného generála Vosúqa. 

Naléhavým problémem byla nutnost reformy soudnictví. Mnoho soudců 

bylo zkorumpovaných. Mosaddeq využil pravomocí, které mu byly uděleny 

madžlesem, a reformoval justiční systém i zákonné procedury. Byl vytvořen nový 

nejvyšší soud, který zastupovali nejváženější nezávislí soudci v zemi. Tento soud 

fungoval pouze do převratu v roce 1953, kdy byl rozpuštěn. 

V lednu 1953 byla prozkoumána sovětská koncese na monopol rybolovu 

v íránských přístavech u Kaspického moře. Koncese byla udělena ruskému 

občanovi Lianozovovi do roku 1925. Během První světové války íránská vláda 

koncesi zrušila na základě neplacení závazků. Později byla přezkoumána a v roce 

1927 ji Rezá Šáh prodloužil o dalších 25 let. Proti tomu se ostře postavil 

Mosaddeq, který byl vždy proti jakémukoli udílení koncesí. V lednu 1953 

sovětská vláda požádala o prodloužení koncese. Mosaddeq striktně tento 

požadavek odmítl, když sdělil sovětskému velvyslanci, že nemůže očekávat 

prodloužení platnosti ruské koncese, která už skončila, když byla znárodněna 

britská koncese desetiletí předtím, než její platnost vypršela. Proti tomuto 

rozhodnutí se postavila strana Túde, která v něm viděla útok na Sovětský svaz. 

Paradoxem je, že Mosaddeqovi odpůrci ze strany konzervativců o několik týdnů 

později po událostech 28. února 1953 tvrdili, že strana Túde podporovala 

Mosaddeqa po povstání v červenci 1952. 

Stále více se projevovaly spory mezi Mosaddeqovými přívrženci v Národní 

frontě. Madžles v lednu 1953 prodloužil mimořádné pravomoci ministerského 

předsedy ještě o jeden rok. Mosaddeq se pokusil decentralizovat politickou sílu. 

V ekonomické a sociální sféře byl za Mosaddeqovy druhé vlády jen mizivý 

pokrok, ale je nutno si uvědomit, že se jednalo o pouhých několik měsíců 

naplněných bouřlivými událostmi. 
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4. 20. Postoj duchovních k Mosaddeqovi a dynastii Pahlaví 

Část vysoce postavených duchovních se už tradičně angažovala v politice a 

jejich angažovanost se zvyšovala na sklonku čtyřicátých let. Duchovní by se dali 

rozdělit na tři skupiny: 1) konzervativci, kteří podporovali šáha, 2) radikálové, 

kteří Mosaddeqa nejdříve podporovali a byli součástí Národní fronty a pak se 

s ním rozešli a vystoupili proti němu, 3) militantní skupiny jako např. organizace 

Fedájín-e eslám. Tato organizace bojovala za vytvoření islámského státu a její 

hlavní zbraní byly politické vraždy. Fedájíni neměli přímý kontakt s vedením 

duchovních v Qomu. Jak už bylo zmíněno dříve, nebyla tato organizace součástí 

Mosaddeqovy Národní fronty. Lidové hnutí a znárodnění naftového průmyslu 

podporovali až do té doby, než se Mosaddeq stal ministerským předsedou. Tehdy 

rychle přerušili vztahy s ním i s Kášáním. 142 Mosaddeq ani Kášání nevyhovovali 

jejich cíli založit islámskou republiku. 

Dynastie Pahlaví byla duchovními považována za nepřátelskou islámu, to 

však neznamenalo, že by mnozí duchovní v určitých údobích nepodporovali šáha. 

Sajjed Abolqásem Kášání byl za Mosaddeqa nejvýraznějším duchovním 

angažovaným v politice a vedoucí osobností lidového hnutí. Narodil se v roce 

1882 a stal se duchovním dle přání svého otce. Do politiky se zapojil za První 

světové války, kdy vystupoval proti britské okupaci islámských zemí, za což si 

vysloužil vězení. Brzy z vězení uprchl a odešel do Teheránu. Spolupracoval 

s mnoha duchovními jako byli Behbehání, Tabátabáí a zejména Modarres, vůdce 

opozice proti Rezá Chánovi v madžlesu ve dvacátých letech. Část duchovních 

oponovala Rezoví z obav z jeho vzrůstající autokratické síly a část ze strachu před 

modernizací a snížením náboženského vlivu. Kášání se zapletl do organizování 

demonstrací proti Rezovi, který se poté, co demonstrace proti němu neuspěly, 

snažil udržovat dobré vztahy s olamá v Qomu. 

Kášání byl uvězněn v roce 1940, pro podezření ze spolupráce s Němci, a pak 

byl poslán do vyhnanství v Bejrútu, ze kterého se mohl vrátit až v červnu 1950. 

Ještě z exilu vydal Kášání prohlášení, ve kterém napadl madžles, a ve kterém 

varoval proti přijetí nové smlouvy s Anglo-Iranian Oil Company. 

142 Katouzian, s. 161. 
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Kášání zpočátku Mosaddeqa podporoval, ale později se část hnutí jím vedená 

odštěpila a postavila se proti Mosaddeqovi. Kášání podporoval znárodnění nafty 

i Národní frontu v čele s Mosaddeqem a organizoval náboženské akce na jeho 

podporu. Byl dokonce v roce 1952 zvolen mluvčím madžlesu. Ájatolláhové 

Borúdžerdí a Behbehání z Qomu se do té doby politického dění nezúčastnili, což 

se záhy změnilo. V červenci 1952, když Mosaddeq rezignoval a byl dosazen 

Qavám. Kášání v čele nemnoha duchovních se za Mosaddeqa postavil. Proti 

Mosaddeqovi vytvořil náboženskou opozici ájatolláh Behbehání. 

Ájatolláh Borúdžerdí spolu s vysokými qomskými představiteli nadále 

zachovával neutrální postoj ke světové politice a do politiky se nezapojoval. 

Později odmítl podpořit znárodnění, což bylo v souladu s názory konzervativních 

duchovních. Borúdžerdí nikdy nebyl politickým vůdcem 

V lednu 1953, když madžles jednal o prodloužení speciálních pravomocí 

Mosaddeqovi, Kášání se proti němu postavil. 28. února už Kášání a Behbehání 

otevřeně podporovali šáha a zapojili se do organizování demonstrací proti 

Mosaddeqovi. Qom sice nevydal své oficiální stanovisko, ale lze jej spatřovat 

v postoji jeho představitele v Teheránu Behbeháního. 

Mosaddeqovo referendum v červenci a srpnu 1953 za rozpuštění 

17. madžlesu vedlo k silným protestům Kášáního a Behbeháního. Toto rozhodnutí 

prohlásili za protiústavní a také ho zařadili do kategorie haram, tj. šaríou 

zakázané. Nicméně i když to nebylo snad dobré rozhodnutí, bylo v souladu 

s ústavou. 

Převratu z 15. a 16. srpna 1953 se duchovní neúčastnili. Jinak tomu už bylo 

při převratu 19. srpna, kdy ájatolláh Behbehání pomohl zorganizovat dav, který se 

zúčastnil útoku na Mosaddeqův dům. Kášání pravděpodobně obdržel americké 

peníze od Ahmada Aramiše, aby pomohl svrhnout Mosaddeqovu vládu. 143 Toto 

sice nebylo nikdy zcela potvrzeno, ale faktem zůstává, že dva týdny po převratu 

Kášání prohlásil, že Mosaddeq je vinen z vlastizrady a zasluhuje trest smrti. 144 

Americký plán TP-AJAX, jak bude zmíněno podrobněji v následující kapitole, se 

od počátku zabýval nutností získat duchovní na podporu proti Mosaddeqovi a 

vývoj událostí ukázal, že tento plán byl úspěšný. 

143 www.iranian.com/History/2000/July/Coup/index.htm, Gasiorowski, M. J.: The 1953 Coup 
D"etat in !ran s. 8. 
144 Katouzian, s. 174. 
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Po převratu ájatolláh Borúdžerdí přivítal šáha, který přiletěl zpět do Íránu 

z Říma. Krátce po převratu se většina duchovních, Kášání a organizace Fedájín-e 

eslám sjednotila na podpoře Záhedího nové vlády. Toto však nernělo dlouhého 

trvání. Duchovní se obrátili proti šáhovi poté, co vyhlásil pozemkovou reformu 

jako součást svého programu "Bílé revoluce". Zvětšující se rozpory mezi šáhem, 

vládou a duchovními vyústily v islámskou revoluci v roce 1978-79. 

Kášánírnu se už nikdy nepovedlo znovu získat takovou podporu veřejnosti, 

jako měl v době, kdy byl vůdcem lidového hnutí. Odcizil se svým stoupencům 

z řad bázáru a pozemkových vlastníků. Nikdy se také nezačlenil mezi čelné 

náboženské představitele z Qornu. 

Proti tornu jiná skupina náboženských představitelů vedená ájatolláhern 

Zandžánírn, za pomoci budoucího ájatolláha Táleqáního, se sjednotila s dalšími 

stranami lidového hnutí a zorganizovala Národní hnutí odporu. (viz podkapitola 

6. 4.) 

120 



5. Konec Mosaddeqovy vlády a vojenský 

převrat 

5. 1. Americký a britský postoj ke svržení Mosaddeqovy vlády 

K pochopení amerického postoje k Mosaddeqově vládě v Íránu je nutno se 

zmínit o rozdílnostech americké politiky za presidenta Trumana (1945-53) a 

Eisenhowera (1953-60). Změna zahraniční politiky nebyla dána jen změnou 

osobnosti prezidenta, ale také změnou v celkové politické situaci ve Spojených 

státech a v poválečné Evropě v době "studené války". Ovšem právě tato 

změna politice Spojených států se velice dotkla Íránu v roce 1953. 

Od jara 1945 se americké spory se Sověty nadále prohlubovaly. Ve 

Spojených státech panoval strach ze stoupajícího sovětského vlivu nejenom ve 

střední Evropě, ale z možnosti jeho rozšíření na celý svět. Objevilo se nebezpečí 

komunismu, proti kterému nastoupila nová linie americké zahraniční politiky. 

V roce 1947 byla přijata tzv. Trumanova doktrína, původně určená k ekonomické 

a vojenské pomoci Řecku a Turecku. Truman řekl: .,Jsem přesvědčen, že politikou 

Spojených států musí být podpora svobodných národů, která se staví na odpor 

proti pokusům o podmanění činěným ozbrojenými menšinami nebo zevním 

nátlakem. "145 Doktrína do jisté míry znamenala počátek soupeření Ameriky se 

Sovětským svazem, který se začal nazývat "studenou válkou". 

Trumanova zahraniční politika spočívala na 4 pilířích: Spojených národech, 

Marshallově plánu, organizaci NA TO a "smělém novém plánu" technické pomoci 

rozvojovým zemím světa. 146 Tento program začal v roce 1950. Hlavním 

zahraničním problémem byla hrozba rozpínavosti komunismu, jak o tom svědčí 

nástup komunismu v Číně 1948-49, první uskutečněný sovětský atomový výbuch 

v roce 1949, válka v Koreji 1950 a vojenská účast Spojených států v této válce. 

Truman prosazoval, aby Spojené státy zasáhly kdekoli na světě, kde je nebezpečí 

komunismu. 

145 Text Trumanovy doktríny z 12. března \94 7 je uveden v Dokumentech k otázce Blízkého a 
Středního východu, s. 89- 90. 
146 Dějiny USA, s. 643. 
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Zvolení Eisenhowera presidentem v lednu 1953 znamenalo změnu zahraniční 

politiky. Americký ministr zahraničí John Foster Dulles, se domníval, že 

Trumanova zahraniční politika spočívající v omezování sovětského vlivu byla 

neúčinná. Nová politika Spojených států měla být směřována k napomáhání 

vzniku osvobozeneckých hnutí uvnitř komunistického bloku. Spojené státy se 

v zahraničí angažovaly ve skrytých operacích vedených tajnou službou CIA 

v zemích mimo sovětského vlivu, jak o tom svědčí svržení vlády v Íránu v roce 

1953 a převrat v Guatemale o rok později. Za Eisenhowerovy vlády byl ředitelem 

CIA Allen Dulles, bratr ministra zahraničí. 

Postoj Spojených států k situaci v Íránu a k možnému zásahu se vyvíjel. Na 

začátku roku 1951, po znárodnění naftového průmyslu, si Trumanova zahraniční 

politika vytkla dva základní cíle. Prvním cílem bylo udržet Írán v západním bloku 

za každou cenu, protože panovala obava, aby se nepřiklonil ke komunistickému 

bloku. Druhým americkým cílem bylo dosažení stability na světovém trhu 

s naftou. Ekonomická síla Spojených států se stala zdrojem politické a sociální 

moci nad lidmi ve vlastní zemi i v zahraničí - byla maskována pod jménem 

svobody, soukromého podnikání a antikomunismu. 147 

Ani jeden z Amerikou stanovených cílů neměl zájem na zničení Mosaddeqa a 

jeho vlády silou. Oslabena měla být pozice Sovětského svazu v Íránu a nikoliv 

pozice Mosaddeqa. Truman naopak chtěl Mosaddeqovu vládu podpořit a najít 

diplomatické řešení konfliktu, vzniklého po znárodnění naftového průmyslu. 

Z tohoto důvodu Truman trval na jednáních, byl proti jakémukoliv zásahu a 

nechtěl podpořit britský plán převratu, mající za cíl svrhnout Mosaddeqovu vládu. 

Silný odpor Spojených států, a zejména osobní intervence Trumana, měl velký 

vliv v zabránění britské intervence v Íránu v této době. 148 Bylo to říjnu 1951 

v době, kdy Mosaddeq navštívil Spojené státy a byl vřele přijat prezidentem 

Trumanem. 

Americký ministr zahraničních věcí Acheson, byl představitelem amerického 

postoje, jehož cílem byla dohoda s Mosaddeqem. Acheson sdílel všeobecné 

americké obavy, že při prodlužujícím se oslabování Íránu ekonomickou krizí, 

vyvolanou sporem o naftu, by tato krize mohla vést k nestabilitě liberální vlády a 

147 Nirumand, 8.: !ran, The New imperialism in Action, New York 1969. 
148 Gasiorowski, s. 7. 
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obnovit vzrůst vlivu Sovětského svazu. Jednání s Mosaddeqem se mu zdála 

obtížná: .. Bylo to jak chození bludištěm, kdy člověk často shledá, že stojí zase na 

počátku. Zejména, když za každou cenu předstíral (Mosaddeq) nechápavost a 

hloupost. "149 Acheson však velmi dobře chápal, že Mosaddeqa, který má tak 

obrovskou podporou veřejnosti ve vlastní zemi, je třeba podporovat a nikoliv 

sesadit. Bylo mu také jasné, že Mosaddeq není komunista, a jeho názory na 

samostatnost Íránu i jeho zahraniční politika, jsou zárukou prevence většího vlivu 

Sovětského Svazu v Íránu. Razantně obhajoval své stanovisko před Brity, že 

jednat s někým jiným na jeho místě by mohlo být daleko horší a obtížnější. 

Britové měli na věc zcela protichůdný názor. Mosaddeq byl pro ně 

nepřijatelný. Nekladli tak silný důraz na sovětský vliv v Íránu a jednalo se jim 

více o vlastní zájmy spjaté s těžbou ropy. 

V červenci 1951 se Winston Churchill, Anthony Eden a vůdci konzervativců 

v Británii snažili dohodnout na anglo-americké spolupráci směřující k sesazení 

Mosaddeqa. Mělo se jednat o vojenský převrat. Podle původního plánu měl být 

Mosaddeq po svržení Mosaddeqovy vlády vystřídán Sajjedem Zejou. 

Anthony Eden, britský ministr zahraničních věcí nevěřil, že by hrozba 

komunismu, které se obávaly Spojené státy, byla tak akutní: " Nemohu přijmout 

argument, že by jedinou alternativou místo Mosaddeqa byla komunistická vláda. 

Myslím, že jestliže Mosaddeq padne, tak by na jeho místo mohla přijít mnohem 

přijatelnější vláda, se kterou by bylo možno uzavřít uspokojivou smlouvu. "150 Jeho 

důvěra byla založena na informacích týmu pracujícího pro britskou ambasádu 

v Teheránu. Působil zde C. M. Woodhouse, důstojník MI-6 a britský agent Robin 

Zaehner, pozdější profesor náboženství východu v Oxfordu. Měli instrukce od 

předchozího ministra zahraničí Herberta Morrisona, později potvrzené i novým 

ministrem zahraničí Edenem, aby připravili svržení Mosaddeqa. Kromě přípravy 

převratu pokračovali Britové v jednáních s Američany. 

Spojené státy se nepodpořily plán na odstranění Mosaddeqovy vlády, ale 

přidaly se k britskému bojkotu íránské nafty. Tím přímo napomohly podkopání 

íránské ekonomiky a nepřímo i podkopání Mosaddeqovy vlády. Ve stejné době se 

Spojené státy pokoušely diplomatickou cestou o vyřešení sporu. Doporučovaly 

149 Lapping, s. 212. 
150 Lapping, s. 212. 
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Británii, aby akceptovala znárodnění a přistoupila k dělení zisku 50 : 50. Britové 

s tímto postojem nesouhlasili. Do Teheránu byl vyslán americký zprostředkovatel 

Averell Harriman a po něm začal jednat britský zástupce Stokes. (viz podkapitola 

4. 1 0.) 

Časem se postoje Spojených států měnily. V roce 1952 přišly Spojené státy 

s návrhem, který předpokládal založení konsorcia, ve kterém by se americké 

společnosti podílely na těžbě ropy v Íránu. V tomto konsorciu mělo být 

zastoupeno několik společností jako Royal Dutch a Shell. Tento plán "vycházel 

vstříc" íránskému přání zbavit se britské kontroly naftového průmyslu. Mosaddeq 

tento plán odmítl a schválen byl až v roce 1954 po úspěšném převratu. V tomto 

návrhu se poprvé ukázal americký zájem o íránskou naftu. 

V listopadu 1952 už CIA spolupracovala s Brity na přípravách převratu a po 

nástupu prezidenta Eisenhowera v lednu 1953 už Spojené státy zjevně 

podporovaly Británii v její snaze odstranit Mosaddeqa pomocí převratu. 

5. 2. Aktivity CIA a MI-6 v Íránu a první plán převratu 

Současně s diplomatickými jednáními začaly Spojené státy zjišťovat 

politickou atmosféru v Íránu, kde byla CIA aktivní už od roku 1947. Špionáž měla 

zejména sledovat sovětské aktivity v Íránu. V roce 1948 byla zahájena operace 

pod tajným jménem BEDAMN, s cílem zamezit šíření sovětského vlivu a vlivu 

strany Túde v Íránu. 151 Tento plán původně nebyl zaměřen proti Mosaddeqovi a 

jeho vládě. Spočíval na protikomunistické a protisovětské propagandě v íránských 

novinách a knihách. Byly také najímány pouliční bandy demonstrantů či 

provokatéři, aby napadali shromáždění Túde a také byly finančně podporovány 

protikomunistické organizace. 

Teprve později byl plán BEDAMN používán také k oslabení Národní fronty. 

Zejména byla snaha vnést rozpory mezi její jednotlivé složky a oddělit od ní 

hlavně pomocí propagandy Kášáního. Zajímavý je případ, kdy důstojník CIA 

navázal kontakt sBaqá'ím vzáří nebo vříjnu 1952 a nabádal ho kpřerušení 

vztahů s Mosaddeqem. Později Baqá'í obdržel peníze. Podobné kontakty byly 

151 Gasiorowski, s. 7. 
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navázány s Kášáním, Makkím a ájatolláhem Sajjedem Mohammadem 

Behbeháním. 152 Pravděpodobně tyto kontakty měly úspěch, jak je možno 

usuzovat z toho, že už v listopadu 1952 se Kášání, Baqá'í, Makkí a další členové 

Národní fronty obrátili proti Mosaddeqovi. Samozřejmě však lze jen ztěží zjistit 

do jaké míry to byla zásluha propagandy, a do jaké míry to byla změna postojů 

jednotlivých členů Národní fronty. Zůstá\ á dosud nezodpovězenou otázkou, kdo 

dal pokyn ke skrytým akcím v Íránu. Postoj prezidenta Trumana byl už zmíněn 

v předchozí kapitole a lze usuzovat, že rozhodnutí podkopat Mosaddeqovu vládu 

pomocí BEDAMN, bylo samostatné rozhodnutí CIA. 153 

Poté, co zaměstnanci britské ambasády opustili Írán po jejím uzavření 

22. října 1952, byla ukončena doba britského dominantního vlivu v Íránu a pozice 

Britů byla velice oslabena. 

Do Spojených států byl vyslán britský důstojník z MI-6 Christopher 

Montague Woodhouse, vedoucí stanice MI-6 v Teheránu. K setkání zástupců 

britské tajné služby MI-6 se zástupci sekce Blízkého východu a Afriky (NEA) 

CIA došlo v listopadu 1952 ve Washingtonu, aby se dohodli na společném plánu 

převratu. Britskou MI-6 zastupoval kromě Woodhouse Samuel Falle ze stejné 

stanice a John Bruse Lockhard, zástupce SIS (britské zásahové komando) ve 

Washingtonu. NEA zastupoval Kermit Roosevelt, vedoucí oddělení pro Blízký 

východ a pozdější vedoucí operací na Blízkém východě, vnuk amerického 

presidenta Theodora Roosevelta a dále pak John H. Leavitt, vedoucí íránské 

větve. Woodhouse předložil plán CIA, i když na Washingtonské schůzce ještě 

nebyla přijata konečná podoba plánu převratu. 

Anglo-americká jednání na konci roku 1952 nevedla k okamžité akci. 

Nejdříve se musela upevnit Eisenhowerova vláda a tak konečné rozhodnutí padlo 

až v červenci 1953. Ministerský předseda Winston Churchill mnohokrát mluvil 

s Woodhousem a dal mu souhlas s převratem. Konečné datum nebylo ještě přesně 

stanoveno, ale počítalo se s polovinou srpna. 

Woodhouse vypracoval nový plán převratu, který předpokládal zkoordinovat 

lidové povstání vedené bratry Rašídiovými (Rashidians) v Teheránu za podpory 

vůdců bachtijárských kmenů. Dala se předpokládat podpora kmenových vůdců na 

152 Gasiorowski, s. 8. 
153 Gasiorowski, s. 8. 
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jihu, protože zejména bachtijárským kmenům plynuly zisky ze spolupráce s Brity 

v oblasti naftových polí v Chúzestánu. Bratři Rašídiové byli napoJem na 

pensionované důstojníky armády a policie, podplacené poslance a senátory a 

obchodníky. Celý převrat měl být financován britskou a americkou tajnou 

službou. 

Bratři Rašídiové byli známí britští agenti, kteří dovedli zorganizovat dav, 

který by na ulici vystupoval proti Mosaddeqovi, nebo vyvolal konflikty s davem 

podporujícím Mosaddeqa. Jednalo se o tři bratry Sejfolláha, Qodratolláha a 

Asadolláha Rašídiovi, z nichž jeden byl v úzkém a přátelském vztahu se šáhem. 

Rašídiové zasahovali do íránské politiky ve prospěch Britů už za Druhé světové 

války, kdy pomohli britskému agentovi Robinu Zaehnerovi získat v madžlesu 

podporu pro Brity, a stejně tak pomáhali jemu a jeho spolupracovníkům 

v přípravě převratu proti Mosaddeqovi. Často navštěvovali Londýn a věřili, že si 

musí vybrat mezi dominantním postavením západu, představovaným V elko u 

Británií nebo dominancí Sovětského svazu. Rozhodli se pro první variantu. 

Pomáhali kupovat hlasy v madžlesu, což od 18. století nebyl neobvyklý postup. 

Investovali do koupě hlasů vlastní peníze a také peníze, které obdrželi od Britů -

zhruba 1,5 miliónu liber, jak uvedl zodpovědný činitel MI-6, který je předal 

Zaehnerovi. 154 Stoupence Mosaddeqa udivovalo, že proti nim nezasáhl. Mosaddeq 

svou nečinnost zdůvodňoval svou vírou v demokracii a v lidovou podporu. 

Nevěřil, že by bylo možné zorganizovat převrat, když má podporu lidu a veškeré 

jeho jednání má sloužit íránskému prospěchu a být v souladu s ústavními 

pnnc1py. 

Woodhouse měl připravený seznam možných kandidátů na funkci 

ministerského předsedy. V jeho čele nebyl generál Záhedí. Záhedímu však byla 

mezi jinými kandidáty dána přednost, nikoliv pro jeho schopnosti, ale protože 

bylo pravděpodobné, že by šáh s ním mohl souhlasit. Převrat měl být proveden se 

souhlasem šáha nebi i bez něj. Britové navázali kontakty se Záhedím již od srpna 

1952, aby převzal velení převratu. 

Frank Wisner, vedoucí tajných akcí CIA, ředitel CIA Allen Dulles a Kermit 

Roosevelt, souhlasili s převratem. Woodhouse odhadl, že Truman nebude 

s převratem souhlasit, jak bylo patrné zjeho předchozího postoje, ale že 

154 Lapping, s. 215. 

126 



s převratem pravděpodobně bude souhlasit právě nově zvolený prezident 

Eisenhower. 155 

Mezitím generál Záhedí připravoval akci v jižním Íránu, na území 

bachtijárských kmenů. Slíbil Bachtiárům autonomii pod vedením Abolqásema, za 

jejich ozbrojenou podporu. V lednu 1953 se Záhedího spojenci v madžlesu vedení 

Kášáním snažili vytvořit podmínky pro odstranění Mosaddeqa. Mosaddeqovi se 

těmto snahám podařilo zabránit, když 19. ledna 1953 v madžlesu získal důvěru 

v poměru hlasů 59 : 1. Od února se Záhedí snažil získat další generály pro převrat. 

Mezitím nepokojné bachtiárské kmeny, zásobené britskými zbraněmi, a někteří 

Mosaddeqem předčasně penzionovaní důstojníci napadli vojenskou kolonu 

v Chúzestánu. Mosaddeq nechal Záhedího, vůdce Bachtijárů Abolqásema a 

některé další uvěznit. 

V únoru vypukly nepokoje proti Mosaddeqově vládě vedené Kášáním a se 

Záhedím sympatizujícími důstojníky. V únorových událostech byl také zapojen 

šáh. 

5. 3. Nepokoje 28. února 1953 z pohledu Mosaddeqa a šáha 

Ve svých pamětech se Mosaddeq podrobně zabývá událostmi 28. února 1953. 

Přikládal jim velký význam a zároveň pociťoval potřebu korigovat negativní 

pohled šáha, který na něj vrhaly šáhovy paměti. Tito dva nejmocnější muži té 

doby popisují události rozdílně, ze svého úhlu pohledu a šáh navíc značně 

politicky laděně proti Mosaddeqovi. 

Šáh vyslovil ve svých pamětech nepodložené tvrzení o tom, že Mosaddeq 

měl ambice svrhnout šáha a stát se diktátorem: "Mosaddeq ne mohl uskutečnit své 

ambice stát se diktátorem, aniž by našel prostředky k svržení šáha. Přestože jsem 

mu zachránil život, přestože měl mou počáteční podporu, vymyslel plán proti mně 

brzy poté, co se stal ministerským předsedou, plán na odstranění mé dynastie. 

V Mosaddeqových žilách kolovala qádžárovská krev a proto bytostně nesnášel, 

když můj otec nastoupil k moci. Jeho politika byla jasná, že udělá všechno možné, 

aby zdiskreditoval dynastii Pahlaví a pomalu se blížil, milimetr po milimetru 
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denně, k jejímu odstranění. "156 Šáh uvádí, že proti Mosaddeqovi nezasáhl jedině 

z toho důvodu, že mu chtěl poskytnout šanci zajistit bezpečnost národních zájmů. 

Mosaddeq se domníval, že základem obvinění, že vystupoval proti šáhovi, 

byl neúspěch Velké Británie u Mezinárodního soudu v Haagu. Proto byly třeba 

užít proti němu jiné prostředky. Spiklenci ve službách šáha využili rozruchu, který 

vyvolalo šáhovo rozhodnutí odjet do zahraničí a zorganizovali pouliční nepokoje 

28. února 1953, které měly za cíl zbavit se Mosaddeqa. Mosaddeq popisuje 

kolaboraci některých členů Národní fronty ve spiknutí, které ho mělo odstranit 

z vlády. Zabývá se také rolí amerického velvyslance Roy Hendersona, který 

protěžoval zájmy britské politiky v Íránu. 

Události 28. února se točí kolem plánovaného šáhova odletu do zahraničí. Je 

třeba věnovat pozornost tomu, jak tyto události líčí Mosaddeq a jak je líčí šáh. 

Vyprávění obou jsou zcela protichůdná. 

Mosaddeq popisuje události takto: "Jednoho dne na začátku února, Hosain 

A 'lá, ministr spravedlnosti, mi sdělil, že jeho veličenstvo šáh a její výsost královna 

Soraja hodlají odjet na zahraniční cestu. Odpověděl jsem mu, že v současné době 

by íránský lid zaujal negativní postoj k tak vážnému rozhodnutí jako je tato cesta, 

což by nutně znamenalo, že šáhinšáhovo rozhodnutí odjet do ciziny je z důvodu 

jeho nespokojeností se situací v zemi. 

O něco později jsme měli další debatu na toto téma. Řekl, že důvod 

plánované cesty je přání trůnu mít dědice, a protože do té doby nebylo jasné, kdo 

má problém s plodností, oba se rozhodli jet na tuto cestu podrobit se lékařským 

testům. Namítl jsem, že by tedy bylo lepší pro její výsost odjet první a jestli by to 

bylo nezbytné, tak by se k ní mohlo připojit jeho veličenstvo později. "157 

Mezi členy vlády se mluvilo o tajném odjezdu šáha. Mosaddeq se měl 

k šáhovi dostavit 24. února, aby si vyslechl královské příkazy v této záležitosti. 

Sám o tom vypovídá: " V každém případě jsem šel na audienci následujícího dne 

(úterý 24. února), abych si vyslechl názor jeho veličenstva v této záležitosti. 

Zkráceně řečeno řekl, že se rozhodl pro tuto cestu, protože věří, že bude v zájmu 

země. Zopakoval jsem mu ještě jednou svůj názor, který jsem již předtím vysvětlil 

ministrovi spravedlnosti, leč marně. Na to řekl, že by chtěl zemi opustit tajně a 

156 Mohammad Reza Shah Pahlavi, His lmperial Majesty: Mission for my Country, London 1961, 
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nikoliv letecky. Místo toho chtěl jet do Ramsaru (u Kaspického moře) a tam 

odbočit na západ do Kermánšáhu, kde by překročil hranice Iráku. Ministr vnitra, 

který musel být také přítomen královské recepci, se připojil. A tak mi nezbylo nic 

jiného než se jeho veličenstvu poroučet. 

Ve čtvrtek 26. února mi ministr spravedlnosti řekl o cestovních nákladech 

v zahraniční měně a v sobotu 28. února se mnou hovořil znovu o pasech pro 

doprovod krále, o kterých jsem slibil, že budou v poledne. Souhlasil jsem, že ve 

13:30 se dostavím do paláce na oběd a ministři se dostaví o hodinu později na 

ceremoniál na rozloučenou. "158 

Šáh ve svých pamětech celou situaci líčí úplně jinak. Jakoby se úmyslně 

snažil dodatečně ospravedlnit své jednání a zastřít jeho tajný podtext: "S tím jak 

stoupalo nebezpečí pro dynastii, sledoval jsem Mosaddeqovo podléhání 

zahraničním ideologiím a má duše se bouřila. V únoru 1953 navrhl (Mosaddeq!), 

abych dočasně opustil zemi. Chtěl jsem mu ponechat volné ruce k vyzkoušení jeho 

politiky a trochu si oddechnout od jeho intrik, souhlasil jsem. Navrhl, abych 

podržel plán v tajnosti a řekl, že pověří Fátemího, svého ministra zahraničí, aby 

pro mě, mou ženu a můj doprovod, osobně vydal nezbytné cestovní dokumenty. Je 

velice zarážející, že Mosaddeq mi radil, abychom neletěli, protože si s více než 

obvyklou bystrostí povšiml, že by dav lidí oponujících mému odletu, mohl 

zablokovat odletovou dráhu a zabránit mému letadlu v odletu. Předpokládal, že 

bychom místo toho měli cestovat inkognito na hranice a odtud do Iráku a Bejrútu. 

Souhlasil jsem. "159 

Velící důstojník armády a náčelník teheránské policie dostali speciální 

instrukce týkající se zajištění bezpečnosti v okolí paláce a cesty, kterou se měl šáh 

ubírat. Mosaddeq se zmiňuje o tom, že osobně poslal náčelníkovi policie instrukce 

o zajištění bezpečnosti odjezdu šáha, o ochraně přístupové cesty k paláci a o 

ochraně svého vlastního domu. 

V sobotu 28. února šáh telefonoval Mosaddeqovi, aby se dostavil v poledne, 

tj. o hodinu a půl dříve než bylo domluveno. O tomto telefonátu šáh ve svých 

pamětech mlčí. Šáh prohlásil, že jej navštívili zástupci madžlesu a zrazovali jej od 

plánované cesty, s čímž Mosaddeq vyslovil souhlas. Šáh nezměnil své rozhodnutí. 
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Mezitím dostal Mosaddeq vzkaz, že se s ním chtěl okamžitě setkat americký 

velvyslanec Roy Henderson. 

Protože jednání už skončilo, odebral se zpět ke svému domu. Opustil budovu 

dříve než ostatní ministrové a uslyšel řev rozvášněného davu za hlavní branou. 

Byl zneklidněn davem, který byl před branou shromážděn navzdory jeho 

důrazným instrukcím velitelům policie a armády. Rozhodl se opustit palác zadní 

branou. Uvědomil si, že k hlavní bráně ho vedl šáhův řidič. Projel autem zadní 

branou a dav vyběhl za ním. Do svého domu to měl nedaleko, takže dorazil domů 

dříve než dav. Tehdy dorazil také americký velvyslanec a Mosaddeq s údivem 

zjistil, že neměl žádnou důležitou věc, kterou mu chtěl tak naléhavě sdělit. 

Mezitím policie zastavila dav, který se přibližoval k Mosaddeqovu domu. Šáhův 

mladší bratr, princ Hamíd Rezá, dal příkaz policii, aby uvolnila davu cestu a ten 

napadl Mosaddeqův dům. Mosaddeq popisuje dramatickou situaci, která 

následovala. Pomocí syna se dostal přes zeď do vedlejšího domu, který byl jeho 

majetkem a kde se nacházelo armádní velitelství. Poté dav za pomoci armádního 

džípu vylomil železná vrata Mosaddeqova domu a stráž zahájila palbu. 

Šáh v pamětech vyslovoval dojetí nad tím, že ho lid přišel podpořit proti 

Mosaddeqovi. Zmínil se o tom, že jeho rozhodnutí opustit zemi bylo ukvapené, 

ale že Bůh to obrátil jemu ku prospěchu. 160 

V událostech z 28. února 1953 je příliš mnoho neobjasněných skutečností. 

Důležitou je otázka, ve které se Mosaddeq a šáh naprosto liší. Chtěl šáh odletět ze 

země a Mosaddeq mu to rozmlouval, anebo chtěl Mosaddeq přiměl šáha k odletu? 

Nelze odpovědět zcela jednoznačně. Okolnosti svědčí pro to, že rozhodnutí 

k odletu učinil šáh osobně a teprve dodatečně si uvědomil, že ho to vrhá do 

špatného světla a v pamětech si celou událost přizpůsobil k obrazu svému, jako 

Bohem i lidmi milovaného vládce. Zajímavá je změna času šáhem stanovené 

schůzky z 13:30 na 12:00 hodin a také to, že ve druhém pozvání, kdy šáh 

telefonoval osobně Mosaddeqovi v 10:00, se už nemluvilo o obědě. Mosaddeq byl 

také překvapen telefonátem ájatolláha Behbeháního, který chtěl vědět, zda fámy o 

odjezdu šáha jsou pravdivé, když měl být odjezd utajen, jak mu sdělil ministr A'lá 

při své návštěvě Mosaddeqa 28. února v 8:00. Zpráva od Hendersona o nutném 

jednání také budí pochybnosti, zejména po Mosaddeqově sdělení, že mu 
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velvyslanec nesdělil nic důležitého. Další nesrovnalostí je to, že armáda, i přes 

Mosaddeqovy rozkazy, nezajistila bezpečnost, a že vůdcové pouličního davu 

nebyli nikdy potrestáni. Proč policie a armáda neplnila své příkazy, nebylo plně 

objasněno, ale pravděpodobně na příkaz podporovatelů šáha. 

Mosaddeq se po tom všem domníval, že šáhův plánovaný odjezd ze země byl 

jenom předstíraný, a že změna schůzky na 12:00 byla součástí spiknutí, které ho 

mělo přimět opustit palác bez doprovodu v době, kdy byl dav shromážděn venku 

před palácem a odhodlán ho zabít. Mosaddeqův dům byl vzdálen od královského 

paláce pouhých několik desítek metrů v ulici Kách. Mosaddeqova slova vyjadřují 

jasně jeho názor: "Bylo to krátce poté, co spiknutí neuspělo, když jsem si uvědomil 

důležitost šáhova osobního telefonátu, tj. že osobní hovor měl předejít mému 

podezření, které bych mohl pojmout ze změny domluveného času. Schůzka byla 

přesunuta, protože kdybych zůstal až do 13:30, tak bych se dozvěděl o davu, který 

byl shromážděn před hlavní branou, který čekal na to, aby mě zabil a neodešel 

b h d v' v b d b l 'l ul6l yc nve nez y av y rozpty en. 

Od té doby se Mosaddeq neúčastnil audiencí v šáhově paláci a pozvání 

odmítal. 

5. 4. Pokračování jednání CIA a MI-6 

Jak už bylo zmíněno, nástupem prezidenta Eisenhowera v lednu 1953 se 

změnilo stanovisko Spojených států k převratu. 3. února 1953 se sešli američtí a 

britští vysoce postavení důstojníci a jednali o přehodnocení postoje k situaci 

v Íránu. V březnu 1953 byla sdělena CIA změna postoje americké vlády 

k Mosaddeqově vládě. Oddělení NEA bylo informováno, aby zvážilo operace 

mající vést k pádu Mosaddeqovy vlády. Americké ministerstvo zahraničí a CIA 

okamžitě informovali velvyslance Hendersona v Teheránu o nové politice a o 

plánované akci. 

4. dubna 1953 byl schválen rozpočet ve výši jednoho miliónu dolarů, které 

mohly být použity teheránskou pobočkou jakýmkoli způsobem, který by vedl 
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k pádu Mosaddeqovy vlády. 162 Plná moc, jak nakládat s přidělenými prostředky, 

byla dána Hendersonovi a vedoucímu teheránské pobočky CIA. 

V dubnu byl také znovu kontaktován generál Záhedí velitelem Ericem 

Pollardem, americkým námořním atašé. Od června zajišťoval styky s generálem 

Záhedím jeho syn Ardašír Záhedí. 

Konečný plán celé operace měl být vypracován skupinou CIA pod vedením 

Dr. Donalda N. Wilbera, konzultanta NEA. Jednání začala 13. května v Nikósii 

mezi Wilberem a důstojníkem SIS N. M. Darbyshirem a skončila 30. května. 

1. června Wilber zaslal zprávu zjednání na velitelství. Zpráva obsahovala návrh 

plánu převratu v Íránu a podrobně se zabývala jeho jednotlivými body. 

Věnovala pozornost financování akce a prostředkům, které měly být předány 

Záhedímu (min. 55.000 dolarů od SIS a CIA). ,Velká pozornost byla věnována 

nutnosti přesvědčit šáha ke spolupráci a odstranit jeho panický strach z britských 

intrik proti němu. Šáh nesouhlasil s Mosaddeqem, ale nedokázal se ho zbavit. 

Svědčí o tom události z 28. února 1953, které lze považovat za tajný pokus šáha o 

odstranění Mosaddeqa, i když vzhledem k mnoha nejasnostem obestírajícím 

únorové události, může být toto tvrzení sporné. O britsko-americké podpoře měl 

šáha ujistit telefonicky Henderson a měl ho zpravit o tom, že ho navštíví americký 

zástupce, aby ho informoval o plánované akci. Šáhovi mělo být sděleno sedm 

bodů amerického stanoviska: 

1) Obě vlády považují otázku nafty za druhořadou. 

2) Hlavní záležitostí je zachování omezení vlivu Sovětského svazu v Íránu. 

Toto je hlavní důvod k odstranění Mosaddeqa. 

3) Současná dynastie je nejlepší zárukou národní suverenity. 

4) Dokud bude Mosaddeq u moci, nedostane Írán finanční pomoc od USA 

5) Mosaddeq musí být odstraněn. 

6) Anglo-americkou finanční pomoc obdrží budoucí íránská vláda. 

7) Bude jí předloženo uspokojivé řešení naftového sporu, ale nebude do něj 

nijak nucena. 163 

Z této zprávy je jednoznačně vidět, že šáh měl být uklidněn a měl souhlasit 

s odstraněním Mosaddeqa. Výměnou za jeho souhlas byl slib, že zůstane vládcem 

162 www.elxsi.de/cryptome.org/cia-iran-lob.htm Wilber, D. N.: Overthrow of Premier Mosaddeq 
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Íránu a bude mu poskytnuta finanční pomoc. Předpokládalo se, že šáh převezme 

odpovědnost za převrat. Dále bylo třeba přesvědčit šáha, že nejlepším 

Mosaddeqovým nástupcem ve funkci ministerského předsedy bude generál 

Záhedí. Ze všech těchto bodů plánu je jednoznačně patrno, že šáh neměl 

jakoukoliv vlastní iniciativu ani plán a provedení převratu nezáleželo na jeho vůli, 

či vůli Íránců, ale plně spadalo pod CIA a její britské spolupracovníky. 

Dále zpráva doporučovala po obdržení šáhova souhlasu informovat 

Záhedího. Měl být získán farmán o jmenování Záhedího do funkce, podepsaný 

šáhem. Tento farmán měl vtisknout převratu zdání legality. Právě na zdání 

legality byl kladen důraz, pravděpodobně z opatrnosti, protože Mosaddeq měl 

doposud širokou podporu veřejnosti i \rlivných politiků. Tuto legalitu měla zajistit 

koupě 41 hlasů v madžlesu proti Mosaddeqovi, což by bylo dostatečné pro 

zajištění kvora. 164 Stejně tak měl být koupen názor některých duchovních, kteří 

měli vydat prohlášení, že Mosaddeqova vláda je protiislámská vzhledem k úzké 

spolupráci s Túde a se Sovětským svazem, a že nová vláda bude věrná 

náboženským principům. Měla být vyvinuta propaganda, že Mosaddeq vede zemi 

k ekonomickému kolapsu a směřuje k diktatuře. Kontakty měly být navázány 

s tiskem a rádiem. Bylo počítáno i s možným nepřátelstvím kmene Qašqaí, a byla 

zdůrazněna potřeba jeho neutrality. 

Na základě plánu z Nikósie byli kontaktováni bratří Rašídiové, aby zajistili 

kontakty s ozbrojenými silami, členy madžlesu, náboženskými vůdci, tiskem, 

vůdci pouličních band a dalšími vlivnými osobnostmi. Měli začít s propagandou 

zaměřenou proti Mosaddeqově vládě. 

1 O. června začalo další jednání v Bejrútu za účasti důležitých aktérů převratu, 

jako byli Kermit Roosevelt, Donald Wilber a Roger Goiran, který byl vedoucím 

teheránské stanice. Čtyři dny věnovali přezkoumání politické situace v Íránu a 

faktorů, které by mohly při převratu hrát roli. Každá část plánu byla znovu 

zvažována. Byl kladen důraz na podpoření protimosaddeqovských sil a oslabení 

těch sil, které ho podporovaly, jako kmen Qašqaí. Qašqajské kmeny připravily 

plán k napadení nepřátelských bachtijárských kmenů a pochodu na Teherán 

v případě převratu. 

164 Wilber, D. N., Appendix A. 
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Myšlenka o bachtijárské podpoře tím, že by tyto kmeny vyvolaly povstání už 

nebyla aktuální, protože jejich vůdce Abolqásem, byl uvězněn. Bachtijárům 

nebyla nadále věnována pozornost. 

Tento plán byl první variantou konečného plánu převratu proti Mosaddeqovi, 

který se jmenoval TP-AJAX, a který byl schválen na jednání v Londýně brzy 

poté. 

5. 5. TP-AJAX, tajný plán převratu vypracovaný CIA 

Na plánu TP-AJAX se shodly vlády Spojených států a Velké Británie. Jejich 

společným požadavkem bylo svrhnout Mosaddeqa, oficiálně proto, aby se 

vyvarovaly ekonomického kolapsu v Íránu, který by mohl vést k růstu sovětského 

vlivu. Generál Záhedí byl považován za záruku, že nová vláda bude potlačovat 

sovětský a komunistický vliv v Íránu. Plán se zabýval vojenskou povahou 

převratu včetně přípravné fáze a propagandy. Plán obsahoval finanční částky, 

které byly vyčleněny na převrat. Jednalo se o částku 285.000 dolarů, z nichž 

147.500 dolarů měly zaplatit americké služby a 137.500 dolarů britské služby. 165 

Americká stanice i britská skupina (bratři Rašídiové) měli být v úzkém 

kontaktu se Záhedím během příprav od 1. června 1953 a měli ho podpořit částkou 

50.000 dolarů. 

Velká pozornost byla věnována nutnosti přesvědčit šáha ke spolupráci, což 

však bylo pouze zopakováním předchozí dohody z Nikósie. Jediným novým 

bodem byla dohoda, že bude kontaktována princezna Ašraf, šáhovo dvojče, která 

by se měla pokusit přesvědčit šáha o nutnosti sesazení Mosaddeqa a informovat 

ho o jeho roli v převratu. Dalším, kdo měl být vyslán za šáhem byl generál 

Schwarzkopf, který sloužil jako velitel americké mise v íránském četnictvu. Byl 

jmenován americkým zástupcem, který byl zmiňován, ale bez konkrétního 

jmenování, už v dohodě z Nikósie. Od šáha měly být získány tři dokumenty, první 

s datem a druhé dva bez datování. Prvním dokumentem měl být dopis vyzývající 

loajální důstojníky k věrnosti šáhovi, druhým dokumentem mělo být jmenování 

Záhedího ministerským předsedou a třetí dokument měl vyzývat armádu 

165 Wilber, O. N: "London" Oratt ofthe TP-AJAX Operational Pian, Appendix B, s. I. 
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k vykonávání příkazů šáhem nově jmenovaného ministerského předsedy. První 

dva dokumenty si měla ponechat americká stanice a třetí měl být předán 

Záhedímu. Dalším bodem byla formulována nutnost přesvědčit šáha, aby opustil 

Teherán dříve, než začne váhat s podporou plánu. Plán předpokládal, že by mohl 

navštívit hrobku emáma Rezy v Mašhadu a zůstat tam do té doby než generál 

Záhedí získá kontrolu nad hlllvním městem. 

Generál Záhedí měl být znovu ujištěn o britsko-americké podpoře a měl mu 

být předán dopis podepsaný šáhem pro loajální důstojníky, vyzývající ke 

spolupráci. Měl být podrobně informován o plánu svržení Mosaddeqa a tajné 

podpoře Spojených států a Británie a pokud možno o tom, že převrat má vypadat 

jako odstranění vlády legálními prostředky. Záhedí měl být postaven do čela 

vojenského sekretariátu, tvořeného malým množstvím vysoce postavených 

důstojníků. Pro potřeby vojenského sekretariátu byla vyčleněna částka 75.000 

dolarů. Jeho hlavním úkolem měl být výběr důvěryhodných důstojníků 

v Teheránu, kteří by s akcí proti Mosaddeqovi mohli být seznámeni. 

Z bezpečnostních důvodů měli být důstojníci informováni jak nejpozději to bude 

možné. 

Prvními akcemi během převratu mělo být obsazení generálního štábu, 

madžlesu, armádního rádia a rádia Teherán, pošty a dalších stěžejních bodů. 

Okamžitě měl být zatčen Mosaddeq spolu se členy vlády, důstojníci armády, kteří 

mu zůstali věrní a někteří vydavatelé novin. Speciální pozornost byla v plánu 

věnována straně Túde. Proti jejím členům měla být podniknuta tvrdá opatření. 

Pro vlastní den převratu byly v plánu probírány tři možné varianty. 166 

1) Za této situace měly být vyvolány masové protesty na náboženském 

základě proti Mosaddeqovi a vojenská akce měla následovat hned vzápětí. 

2) Tato situace by nastala ve chvíli, když by šáh byl přinucen Mosaddeqem 

opustit zemi a hroutila-li by se opozice, jejíž nedobrovolnou hlavou byl šáh. 

3) Situace, která by nastala po Mosaddeqově pokusu rezignovat, vzhledem 

k rostoucí opozici. 

Hlavní důraz byl kladen na vyvolání maximální opozice proti Mosaddeqovi a 

jeho vládě. Na tento program bylo vyčleněno 150.000 dolarů. V praxi to 

představovalo využití dřívějšího plánu BEDAMN, který byl původně určen 

166 Wilber, O.N.: Appendix 8, s. 13. 
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k zamezení šíření sovětského vlivu. Noviny měly tisknout články zaměřené proti 

Mosaddeqovi a měly být rozšiřovány letáky. Hlavními tématy propagandy byla 

hesla: "Mosaddeq upřednostňuje Túde a Sovětský svaz, Mosaddeq je nepřítelem 

islámu, protože se paktuje s Túde, Mosaddeq vede záměrně zemi k ekonomickému 

kolapsu, Mosaddeq je zkorumpovaný a směřuje k diktatuře, Mosaddeq záměrně 

ničí morálku armády a její schopnost zachovávat pořádek, Mosaddeq záměrně 

pomáhá rozvíjet vzrůst regionálního separatismu odstraňováním armádní 
,. 

kontroly nad kmenovými územími. Tento poslední bod měl být zdůvodněn tím, že 

pro sovětskou armádu mělo být snadnější převzít kontrolu nad severními 

provinciemi. "167 Muže, který měl být vedoucím tisku a propagandy, si měl vybrat 

Záhedí a jeho jméno předložit americké polní stanici. Hned po změně vlády měl 

tento vedoucí propagandy mít na starosti vysílání rádia a získání popularity 

britských a amerických prohlášení. 

Další věcí, se kterou plán počítal, byl madžles a získání podpory jeho členů. 

Bylo jisté, že přinejmenším 30 poslanců je připraveno hlasovat proti Mosaddeqovi 

a tím byla šance, že se zbývající podaří získat. Jako minimální kvorum byly 

požadovány hlasy dvou třetin přítomných poslanců. 

Co se týká duchovních, připravovatelé převratu si byli jistí, že téměř většina 

čelných duchovních pevně oponuje Mosaddeqovi, jako např. ájatolláh Behbehání 

a ájatolláh Borúdžerdí. 

Aktéři se snažili připravit plán do detailů a počítali s jeho úspěchem. 

Britové s plánem souhlasili 23. června, kdy britský velvyslanec a Americe 

R. M. Makins předal britské memorandum náměstkovi ministra zahraničí 

Smithovi. Současně probíhala jednání s Hendersonem. Velitelem akcí v Teheránu 

byl jmenován Kermit Roosevelt. Samotný Roosevelt navštívil Írán již několikrát a 

podílel se na přípravě převratu. S generálem Záhedím byly projednávány vojenské 

záležitosti a Wilberova skupina převzala zodpovědnost za psychologický efekt 

akce a propagandu. Současně CIA vypracovala sérii článků, zaměřených proti 

Mosaddeqovi. 

167 Wilber, D.N.: Appendix 8, s. 17. 
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5. 6. Referendum 

Od června do července 1953 se velice zhoršila Mosaddeqova pozice. Šáh byl 

proti němu, protože kromě dalších výhrad měl obavy, že by se Mosaddeq mohl 

pokusit svrhnout monarchii. Téměř denně probíhaly protivládní demonstrace, ve 

kterých byla aktivní také strana Túde, se kterou se Mosaddeq neshodl, protože se 

neztotožňoval s jejím požadavkem vyhlášení republiky. Proti němu vystupovala 

také většina poslanců v madžlesu, ve kterém probíhaly střety. V červenci byl 

zvolen za mluvčího madžlesu Abdolláh Mo 'azamí, Mosaddeqův přívrženec, 

namísto Kášáního. 

Mosaddeq věděl, že při jednání o odmítnutí britského návrhu na řešení 

naftového sporu by někteří poslanci zvolení za Teherán, zejména Hosein Makkí, 

který seděl v dohlížecím výboru, hlasovali proti odmítacímu návrhu. Nebyla by 

vyslovena důvěra vládě, což by vedlo k jejímu pádu. Při neshodách v madžlesu o 

reformách rezignovali poslanci Národní fronty, čímž nebylo shromáždění 

usnášeníschopné a hrozilo rozpuštění 17. madžlesu. Aby toto rozpuštění podpořil, 

Mosaddeq se rozhodl svolat referendum o rozpuštění madžlesu a nutnosti vyhlásit 

nové volby. 

Důvod, který ho vedl k svolání referenda, popisuje v pamětech: "Protože 

nikdo jiný nemůže lépe sloužit zájmům lidu než lid sám, vláda se přiblížila lidem 

uspořádáním referenda, ve kterém je požádá o rozhodnutí o osudu země. Jestliže 

si budou přát setrvání současné vlády, měli by se vyslovit pro rozpuštění 

madžlesu. Jinak by měli nechat vládu jít a dovolit madžlesu učinit to, co bude 

považovat za správné. Ptal jsem se dalších, kterým nebyly zájmy země lhostejné, 

jakou jinou cestu může vláda navrhnout veřejnému mínění nebo zda má 

pokračovat v úřadu. Naštěstí nikdo kromě cizích agentů neoponoval 

referendu. " 168 

Referendum se konalo počátkem srpna 1953. Bylo velice kritizováno pro 

způsob hlasování. Ve volebních místnostech byly umístěny separátní boxy pro 

"ano" a pro "ne". Tento způsob Mosaddeq obhajoval ve svých pamětech, že pro 

falšování voleb nebyl dostatečný čas, protože referendum proběhlo v celé zemi 

v enormně krátkém čase jednoho týdne. Zmiňuje, že předmětem referenda byla 

168 Musaddiq's Memoirs, s. 350. 
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pouze jediná otázka a to "zda lidé věří madžlesu ". Uznával, že kdyby otázky byly 

dvě, např. "zda lidé věří madžlesu a vládě", použitý způsob by nebylo možno 

uplatnit. Kladem dle něj bylo i to, že způsob hlasování "ano", "ne" pomocí 

modrého a bílého lístku byl jednoduchý i pro negramotné, jejichž hlasy jinak bylo 

možno zneužít. 169 

Podle předpokladů Mosaddeqa naprostá většina voličů vyslovila madžlesu 

nedůvěru: volilo ho 2.043.300 z 2.044.600 voličů v celé zemi a 101.396 ze 

I O 1.463 voličů v Teheránu. 170 

Velice ostře napadl referendum za rozpuštění madžlesu ve svých pamětech 

šáh. Obvinil Mosaddeqa ze zmanipulování referenda. Ironicky poznamenal, že: 

"Mosaddeq, velký hrdina svobodných voleb, ve prospěch rozpuštění madžlesu, 

použil pro hlasování zjevně označené oddělené urny. Každý z toho mohl 

vyrozumět, že když bude mít odvahu hlasovat proti rozpuštění, bude 

pravděpodobně zmlácen Mosaddeqovými násilníky nebo příslušníky strany Túde -

vlastně dvěmi skupinami, které byly tehdy od sebe k nerozeznání. "171 

O výsledcích referenda konstatuje, že 99% odevzdaných hlasů bylo pro 

rozpuštění parlamentu, ale ironicky poznamenává, že "je zvláštní, že v provinčním 

městě, které mělo 3. 000 obyvatel, tak hlasovalo 18.000 voličů, a vypadalo to, 

jakoby hlasovali i mrtví. "172 Obvinil Mosaddeqa, že ač se tvářil jako zastánce 

demokracie, svobodných voleb a svobody tisku, tak všechny tyto principy, které 

hlásal, porušoval a usiloval o absolutní moc a svržení šáha. 

Mosaddeq se ve svých pamětech proti šáhově tvrzení hájí, když říká: "Jak je 

možné, že šáh neprotestoval a neřekl nic tehdy, ale až ted: po uplynutí osmi let, 

činí tato obvinění? "173 Zmiňuje, že ve všech volebních obvodech dohlíželi na 

volby volební komisaři, kteří si na porušení voleb nestěžovali. 

Je pravděpodobné, ale nelze to zcela vyloučit, že Mosaddeq nechtěl 

zmanipulovat výsledek referenda. O šáhově tvrzení s větším počtem voličů, než 

bylo obyvatel města, lze pochybovat, vzhledem k mnoha záměrným zkreslením 

v šáhových pamětech. A však způsob hlasování, házením hlasovacích lístků do 

dvou oddělených uren, byl minimálně nedomyšlený. Stačilo umy alespoň oddělit 

169 Musaddiq's Memoirs, s. 
170 Abrahamian, s. 274. 
171 Mohammad Reza Shah, s. 96. 
172 Mohammad Reza Shah, s. 96. 
173 Musaddiq's Memoirs, s. 292. 

138 



plentou od volební místnosti. Kromě toho zřetelně odlišitelné modré a bílé lístky 

byly dostatečné k rychlému sečtení, i kdyby byly vhozeny do jediné umy a tak 

Mosaddeqova obhajoba "že pro falšování voleb nebyl dostatečný čas", nezní moc 

věrohodně. 

5. 7. Situace v Íránu v létě 1953 

V létě 1953 se zdálo, že má Mosaddeq situaci v zemi plně pod kontrolou. 

Měl své stoupence ve vládě i ve státní správě. Měl velký politický vliv, i zvláštní 

práva k provedení reforem, které mu udělil madžles. Zmenšil pravomoci šáha. 

Potlačil opozici rozpuštěním madřlesu. Omezil moc Velké Británie znárodněním 

majetku Anglo-Iranian Oil Company a také omezil vliv Sovětského svazu, 

odejmutím jeho práv rybolovu v Kaspickém moři. Propustil mnoho důstojníků 

z armády kvůli korupci. 

Mosaddeqova moc však byla pouze zdánlivá. Ztrácel bývalé spoJence. 

Ekonomické problémy vzniklé se zmenšováním příjmů z nafty a vzrůstající 

nezaměstnanost velice zhoršovaly poz1c1 ministerského předsedy. 

Nezanedbatelným problémem, který se dotýkal každodenního života Íránců, byl 

zrůst cen potravin v důsledku ekonomické krize. 

Jeho oponenti mu vyčítali, že opustil zásadu, kterou hájil po celý život, 

tj. hájit ústavní práva proti šáhovi. Vyčítali mu to, že působí na pouliční masy a 

chce odstranit ústavu a díky pravomocím jež mu udělil madžlesem, směřuje 

k tomu, aby se stal diktátorem, nebo aby založil republiku. Dalším argumentem 

opozice bylo to, že Mosaddeq nahrává straně Túde a přivádí tak Írán do vlivu 

Sovětského svazu. Všechny tyto důvody spolu s ekonomickými problémy byly 

příčinou, že se jeho někdejší spojenci otáčeli proti němu. Oponenty byli také 

duchovní, kteří mu účelově a neoprávněně začali vytýkat bezbožnost a 

protiislámské názory na základě jeho disertační práce napsané před 35 lety ve 

Švýcarsku. Výčitkou jiných bylo, že v době, kdy byl guvernérem provincie Fárs, 

měl příliš úzké a přátelské kontakty s Brity. Prakticky všechno, co učinil, se 

obracelo právem či neprávem proti němu. 

Tentokrát byla opozice proti Mosaddeqovi příliš silná. Nejednalo se pouze 

o domácí vliv na politické scéně, ale jednalo se zejména o zásah vnějších sil ze 
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strany amerických a britských tajných služeb, které Mosaddeq a jeho vláda 

nemohli předvídat a čelit mu. Bratři Rašídiové vytvořili životaschopnou 

organizaci k organizování opozice, propagandy a uplácení vlivných členů vlády. 

Nadto byl Kermit Roosevelt nesmírně schopný vůdce, který dokázal správně 

vyhodnotit situaci a improvizovat. 

Snadný úspěch převratu lze vysvětlit těmito dvěma faktory- hlubokou 

propastí mezi tradičním a moderním křídlem Národní fronty a vzrůstajícím 

odcizením armády civilní správě. K roztržce došlo tehdy, když Mosaddeq požádal 

o dvanáctiměsíční prodloužení zvláštních pravomocí. Na protest proti tomuto 

požadavku, který Kášání označoval za "diktátorský", odešli duchovní z Národní 

fronty a založili vlastní Islámský výbor (Fraksiún-e eslám). V té době vytvořil 

Chalíl Malekí novou organizaci, kterou pojmenoval po svých novinách Nírú-je 

sevom (Třetí síla), která plně podporovala Mosaddeqa, stejně jako mu podporu 

zachovaly druhé dvě strany zastupující inteligenci: Íránská stana a Národní strana. 

Naopak ztratil podporu tří organizací zastupujících bázár: Společnosti 

muslimských bojovníků, Dělnické strany a skupiny Fedájín-e eslám. Národní 

fronta se stala hnutím, které zastupovalo jen modernisty ze střední třídy. 

Mezitím, kdy Mosaddeq ztrácel tradiční spojence, degradovaní důstojníci 

věrní dvoru a zahraniční síly připravovaly státní převrat. V důstojnickém klubu 

v Teheránu se scházeli nespokojení důstojníci pod vedením generála Fazlolláha 

Záhedího. Tento generál, kdysi jeden z důstojníků Rezy šáha, se už v íránské 

politice objevil několikrát. V roce 1943 byl uvězněn Brity kvůli svým 

proněmeckým aktivitám. V roce 1946 se zasloužil o podkopání Qavámovy 

koaliční vlády. Záhedí jednal s Kášáním a dalšími nespokojenými členy Národní 

fronty, kteří s ním kolaborovali proti Mosaddeqovi. V srpnu a září 1952 se snažil 

získat domácí podporu. Získal na svou stranu Abolqásema Bachtijárího, 

kmenového vůdce, se kterým spolupracoval v pronacistických aktivitách za Druhé 

světové války. Záhedí byl ujištěn britským velvyslancem Middletonem o britské 

podpoře a později také velvyslancem Hendersonem o americké podpoře, což bylo 

v souladu s plánem TP-AJAX. 

Dústojníci měli úzké vazby na britský tajný úřad, který byl vytvořen po 

přerušení diplomatických styků s Velkou Británií. Kdo s těmito tajnými aktivitami 

směřujícími k podkopání Mosaddeqovy vlády nesouhlasil byl odstraněn, jako 
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např. generál Afšartus, o kterém se říkalo, že je čestný a nezkorumpovatelný, a 

o kterém se vědělo, že podporuje Mosaddeqa. 

5. 8. Převrat roku 1953 

Převrat z 19. srpna 1953, který svrhl populární a první a zároveň i do té doby 

poslední demokraticky smýšlející vládu v Íránu, byl první akcí v poválečné 

historii, kdy se Spojené státy zúčastnily svržení režimu samostatné země. 

Demokraticky smýšlející režim vystřídala diktatura šáha, se všemi donucovacími 

prostředky. Jakou roli hrály Spojené státy, britská diplomacie a šáh v převratu, je 

stále diskutovanou otázkou. 

Převrat z 19. srpna nebyl prvním převratem proti Mosaddeqovi. Pokus o 

převrat byl učiněn už o několik dní dříve 16. srpna. Spiknutí však bylo odhaleno a 

Mosaddeq o něm byl zpraven včas, aby mohl podniknout protiopatření. To bylo 

pro zbylou část spiklenců varováním a druhý převrat 19. srpna už byl naprostým 

překvapením, které umožnilo jeho úspěch. 

Centrem amerických operací v Teheránu se stala americká ambasáda vedená 

velvyslancem Roy Hendersonem a agentem CIA Kermitem Rooseveltem. Chtěli 

se vyvarovat předchozích neúspěchů. Na akci byl dostatek peněz, lepší 

organizace, zajištěna lepší spoluúčast některých důstojníků armády a policie a 

dobrý kontakt s politickými i náboženskými činiteli. Kášání obdržel od 

Američanů peníze, Baqá'í spolupracoval se Záhedímjiž několik měsíců. 

Jeden z bodů plánu TP-AJAX bylo získání šáhovy podpory pro převrat. 

(viz podkapitola 5. 5.) Šáh nebyl tak rozhodná osobnost jako jeho otec. Dlouho 

oponoval Mosaddeqovi, ale po 28. únoru 1953 se už neodvážil podniknout sám 

nějakou akci proti němu. Do značné míry dokonce žárlil na popularitu tohoto 

stárnoucího politika. Britsko-americký plán byl v podstatě uskutečněn proto, že 

šáh odmítl jednat. Američanům a Britům trvalo dlouho než se jim podařilo šáha 

přesvědčit, aby souhlasil se zásahem proti Mosaddeqovi. Snažili se, aby se šáh 

zbavil strachu z jejich nedostatečné podpory. Američané vyvíjeli stále větší tlak 

na šáha. Velvyslanec Henderson navštívil šáha už 30. května. Šáh se vyslovil 

nepříliš lichotivě o Záhedím, ale připustil, že by se zahraniční podporou mohl 
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uspět a být jmenován do funkce ministerského předsedy. Nevěřil však v úspěšnost 

převratu. 

Koncem července dva důstojníci z MI-6 a z CIA kontaktovali ve Francii 

princeznu Ašraf, dvojče Mohammada Rezy Šáha, aby pomohla získat šáhův 

souhlas s převratem. Ašraf byla nesmírně silná osobnost, která už dříve 

intrikovala proti Mosaddeqovi, a byla proto vypovězena z Íránu. 25. června 

přiletěla do Teheránu. Naplnily se její obavy, že její neschválený návrat do Íránu 

vyvolá negativní reakci jak u šáha, tak zejména u Mosaddeqa. Šáh se s ní odmítl 

sejít, ale přijal její dopis, který obsahoval informaci o uvažované návštěvě šáha 

generálem Schwarzkopfem. 

Třetí pokus k získání šáhovy podpory byl učiněn generálem americké armády 

Normanem Schwarzkopfem, který sloužil jako velitel šáhova četnictva v letech 

1942-48 a měl šáhovu důvěru a úctu. Schwarzkopf měl získat od šáha podpis 

třech listin: jmenovacího farmánu pro Záhedího do funkce ministerského 

předsedy, dopisu, vyslovujícího Záhedímu důvěru, který by pomohl přesvědčit 

armádní důstojníky, a déle farmánu, který by přikazoval všem důstojníkům 

poslechnout nového ministerského předsedu. Zajímavé je, že nebylo počítáno 

s farmánem, který by odvolával Mosaddeqa, protože se počítalo s tím, že k tomu 

by bylo obtížnější šáha přesvědčit. Ale i tentokrát zůstal šáh nerozhodný. 

Nakonec byl jednáním se šáhem pověřen vůdce plánu CIA v Íránu, Kermit 

Roosevelt. Bratři Rašídiové zorganizovali tajné setkání Roosevelta se šáhem. 

Američané odvysílali proslov Eisenhowera na BBC v perštině, aby konečně 

přesvědčili šáha o své podpoře. Šáh se, na základě jednání s Rooseveltem a 

odvysílaného proslovu, rozhodl plán podpořit. 

Šáh odjel na letní dovolenou s královnou Sorajou do Kelardaštu a pak do 

Ramsaru u Kaspického moře. Rašídiové, Wilberem nejmenovaný člen šáhova 

dvora a nejmenovaný britský agent, vypracovali dokumenty a večer 12. srpna je 

plukovník Nasírí letecky přivezl šáhovi. 13. srpna 1953 šáh podepsal dva 

farmány: jedním znovu odvolal Mosaddeqa z funkce ministerského předsedy a 

druhým místo něho jmenoval generála Záhedího. Zpátky do Teheránu se Nasírí 

vrátil s šáhem podepsanými fermány večer 13. srpna a odevzdal je Záhedímu. 

Podle nepodložených informací prý šáha k podpisu přesvědčila královna Soraja. 
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Tento moment je také zachycen v jejích pamětech, kdy to byla ona, kdo 

přesvědčil šáha, aby překonal svou zbabělost a postavil se proti Mosaddeqovi. 174 

Jelikož šáh stále plně nevěřil v úspěšnost převratu, byl stále přichystaný 

opustit zemi při sebemenším náznaku neúspěchu. Po získání šáhova souhlasu 

mohli Roosevelt a jeho spolupracovníci přistoupit k akci. 

Den akce měl být 13. srpen, ale byl odložen na 15. srpen. Podle plánu měl 

být večer 15. srpna unesen ministr zahraničí Fátemí a velitel ozbrojených sil 

Rejáhí, aby se předešlo občanskému i vojenskému odporu po převratu. Fátemí byl 

unesen, ale velitel ozbrojených sil byl hodinu před únosem povolán 

k Mosaddeqovi a tak byli uneseni jen jeho spolupracovníci. Do města byly 

přivolány čtyři tanky, které střežily šáhův letní palác v Sa' dábádu a byly umístěny 

v ulici Kách, kde žil Mosaddeq. 

Velitel šáhovy stráže, plukovník Nasírí, převzal šáhův odvolávací rozkaz, aby 

ho doručil Mosaddeqovi 16. srpna. Zdržel se a tak rozkaz doručil až pozdě v noci, 

v doprovodu tanků. Byl oprávněn v případě odmítnutí Mosaddeqa zatknout. 

Nebylo řečeno, co s ním měl udělat potom. 

Operace nebyla udržena v tajnosti a dva mladí důstojníci, od kterých se 

očekávalo, že vystoupí proti vládě, varovali členy Mosaddeqova štábu 

15. srpna. 175 V sedm hodin večer byl Mosaddeq telefonicky informován o tom, co 

se chystá, včetně o přesunu tanků. Proto urychleně předvolal velitele ozbrojených 

sil. Teprve pak dorazil Nasírí s odvolávacím rozkazem. Co se přesně stalo v době, 

kdy Nasírí předával odvolávací farmán, není známo, stejně tak není zcela jistá 

hodina, kdy farrnán předával. Podle oficiálního prohlášení Mosaddeqovy vlády a 

podle jeho pamětí, Nasírí dorazil k Mosaddeqovi domů v 1 hodinu ráno za 

doprovodu čtyř vojenských aut plných vojáků, dvou džípů a jednoho obrněného 

vozidla. Předal rozkaz a Mosaddeq odmítl tohoto rozkazu uposlechnout, z čehož 

se později musel zodpovídat před vojenským soudem. Díky varování byl 

Mosaddeqův dům hlídán oddílem vládního vojska. Velitel královské gardy Nasírí 

byl na Mosaddeqův příkaz zatčen. 

17
• Její Královské Veličenstvo princezna Soraja: Palác osamění, Ústí nad Labem 2003, s. 108. 

175 Katouzian, s. 189. 
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Pokus o převrat ze 16. srpna se nezdařil a šáh s královnou Sorajou 17. srpna, 

aniž by informoval Rooseveltův tým, narychlo opustil v soukromém letadle 

Kelardašt a uprchl ze země přes Bagdád do Říma. 

Jak situaci, v době převratu a okolnosti svého odletu, prezentoval šáh, 

vyplývá z jeho slov z interview, které poskytl novinám a al-Musauvar 26. září 

1953. Mosaddeq je cituje ve svých pamťtech: "Plán, který jsme připravili byl 

dobře prozkoumán. Předvídali jsme různé scénáře a věděli jsme. jaká podniknout 

protiopatření. Když 16. srpna Mosaddeq odmítl uposlechnout propouštěcí 

oznámení. které jsem mu poslal, choval se jako revoluční vůdce a snažil se získat 

podporu veřejnosti. Měl jsem už připravený plán k opuštění země. Rozhodl jsem se 

odjet, aby Mosaddeq a jeho klika nabyli falešný dojem, že se štěstí obrátilo 

naprosto v jejich prospěch, že jim nikdo nestojí v cestě a že dosáhli svého cíle. 

Když jsem odletěl ze země, chytili se do této pasti. "176 Toto prohlášení však napsal 

až zpětně, když už získal plnou moc a Mosaddeq byl odstraněn. Skutečnost 

v době převratu však vypadala zcela jinak. Šáh byl pasivním a málo 

informovaným aktérem událostí. Jediným šáhovým aktivním počinem v celém 

převratu bylo podepsání propouštěcího a jmenovacího farmánu. Když viděl, že 

převrat neuspěl, uprchl zbaběle z Íránu. 

V neúspěchu převratu ze 16. srpna hrály roli dva faktory. Prvním faktorem 

bylo jeho prozrazení nediskrétností zainteresovaných důstojníků íránské armády, 

související pravděpodobně se zpožděním akce. Druhým faktorem, který hrál 

velkou roli, byla neobratnost a nerozhodnost některých účastníků v kritických 

momentech. Ještě 15. srpna večer nebyla teheránská pobočka CIA informována o 

odhalení plánu a tato situace trvala do následujícího dne .. 

Z prohlášení Mosaddeqova velitele generála Rejáhího vyplývá, že byl 

informován o všech detailech informován 15. srpna v 17 hodin. Vydal příkaz 

1. obrněné brigádě, aby byla v pohotovosti ve 23 hodin. Vydal také příkaz 

k zatčení některých důstojníků pracujících pro šáha, kteří se zúčastnili prvního 

převratu. 

Záhedí se skrýval na tajném místě pod americkou ochranou až do doby 

Mosaddeqova svržení. Ze svého bezpečného úkrytu byl Záhedí v kontaktu 

s civilními i vojenskými vůdci převratu. Teheránská pobočka CIA čelila faktu, jak 

176 Musaddiq's Memoirs, s. 352. 
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zachránit operaci od naprostého neúspěchu. Nejdříve byl navázán kontakt 

s Ardašírem Záhedím. Rychle bylo rozhodnuto o tom, že je nutno přesvědčit 

veřejnost, že Záhedí je legitimní hlavou vlády a že Mosaddeq je uzurpátor, který 

zinscenoval převrat. Teprve později odpoledne se členové pobočky dověděli, že 

šáh opustil zemi. 

16. srpna rádio Teherán vysílalo zvláštní vládní komuniké o neúspěšném 

převratu. V 6 hodin ráno se sešel Mosaddeq s vládou a jednali o nastalé situaci. 

Vláda se rozhodovala, jaké kroky podniknout dále. Zamítla požadavek ustanovení 

demokratické republiky a zvažovala možnost jmenování regenta v době šáhovy 

nepřítomnosti. Tímto regentem se měl stát Alí Akbar Dechoda, slavný etymolog. 

Byly posíleny bezpečnostní jednotky v budovách vlády a na dalších důležitých 

místech. 

Začaly nepokoje a na veřejnosti kolovaly nepodložené fámy. Jednou z nich 

například bylo, že převrat zinscenovala sama vláda, aby ospravedlnila sesazení 

šáha. K těmto fámám výrazně napomáhala propaganda teheránské pobočky CIA. 

Odpoledne bylo připraveno veřejné prohlášení generála Záhedího a strůjci 

převratu jej dali do tisku 17. srpna spolu s fotokopiemi jmenovacího dekretu pro 

Záhedího. Fotokopie farmánu byly také doručeny důstojníkům armády, pro jejich 

snadnější získání a postavení se proti Mosaddeqovi. 

V pondělí 17. srpna pokračovaly demonstrace s neztenčenou silou a někde 

přerostly v pouliční bouře. Členové strany Túde vyšli do ulic v nebývalé míře a 

nesli protišáhovská hesla. Strůjci převratu najímali placené provokatéry. Takovíto 

"falešní demonstranti strany Túde" nesli hesla obžalovávajícího šáha a požadující 

jeho svržení a založení republiky. Tomuto "falešnému zástupu Túde" bylo 

zaplaceno 50.000 dolarů, které dostali britští agenti Nerren a Cilley od důstojníka 

CIA předchozího večera. 177 K těmto placeným provokacím se přidávali skuteční 

členové Túde, kteří o tajných akcích neměli tušení. Na mnoha místech byly 

strhávány sochy Rezy Šáha. Protože Mosaddeq proti strhávání soch nezasáhl, ač 

byl o těchto činech zpraven, byl později obviněn vojenským soudem 

z protišáhovského postoje. Svůj postoj a své rozhodnutí dokázal logicky a urputně 

obhajovat. (viz 6. kapitola) 

177 Gasiorowski, s. ll. 
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Podle některých zdrojů Mosaddeq vydal zákaz demonstrací na další den a 

nařídil policii a armádě, aby držela pevně na uzdě ty, jež poruší zákon, na 

doporučení Hendersona, který mu slíbil americkou podporu za předpokladu, že 

bude nastolen pořádek. Tak se vlastně měl stát obětí vlastního rozkazu, protože 

armáda této situace využila a obrátila se proti němu. Mark Gasiorowski toto 

považuje za Mosaddeqovo osudové rozhodnutí. 178 Horna Katouzian tomuto 

tvrzení oponuje a považuje ho pouze za nedoloženou informaci. Uvádí, že 

Mosaddeq rozkaz o policejním zásahu nevydal, že jenom doporučil členům 

lidového hnutí, aby se vyhnuli ulicím. 179 

Demonstrace pokračovaly s neztenčenou měrou i v úterý 18. srpna. Na 

ulicích se objevili demonstranti požadující nástup generála Záhedího. V tomto 

požadavku lze do určité míry spatřovat úspěch propagandy proti Mosaddeqovi, 

vedené tajnými službami. Strana Túde se držela stranou. Policie se obrátila proti 

Mosaddeqovi. 

Strůjci převratu v čele s Rooseveltem vypracovali mezitím nový plán. Za 

"den D" byl stanoven 19. srpen. Tentokrát si dali záležet, aby předešli vyzrazení 

plánu tím, že do něj nezasvětili žádné íránské důstojníky. Naplánovali vyslání 

ájatolláha Behbeháního, významného duchovního z Teheránu, do Qomu, aby 

přesvědčil přední duchovní k vydání fatvy volající po svaté válce proti 

komunismu a ke svolání velké demonstrace na středu. Náboženské důvody měly 

sjednotit armádu a lid na podporu islámu a trůnu. 

Roosevelt si velice uvědomoval důležitost vojenské akce s podporou 

jednotek z jiných míst než z Teheránu. Vyslal posly k velitelům provinčních 

armád do Esfahánu a do Kermánu, aby je přiměl k přesunu do Teheránu. Velitel 

Kermánšáhské brigády, plukovník Tejmúr Bachtijár (pozdější první šéf 

SA VAKu) byl ochoten k akci okamžitě. Bylo však také mnoho těch, kteří se akce 

19. srpna odmítli zúčastnit. 

Roosevelt se rozhodl spustit akci. Měl i podporu duchovenstva, zejména 

v Kášáním. Ten požadoval, aby převrat proběhl ještě před páteční modlitbou. 

Kášání ve středu 19. srpna zorganizoval protimosaddeqovsky smýšlející dav, 

který táhnul do centra Teheránu. Další demonstrace byly uspořádány ostatními 

178 Gasiorowski, s. ll. 
179 Katouzian, s. 190. 
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aktéry převratu, jako např. bratry Rašídíovými. K davu se připojila armáda i 

policie. Strana Túde se stejně jako předchozí den demonstrací neúčastnila 

Když proběhly první zprávy o pouličních nepokojích 19. srpna, Mosaddeq 

propustil šéfa policie, který nepodnikl žádná protiopatření. Přikázal ministrovi 

vnitra Saddíqímu, aby šéfem policie jmenoval generála Šáhande. Musel také 

jmenovat nového správce výjimečného stavu, generála Daftarího. O Daftarím se 

nevědělo, že už spolupracuje s vůdci převratu. Mosaddeq tak nevědomky svěřil 

bezpečnostní síly do služeb povstalců. 

První převrat neuspěl kvůli vyzrazení, zato druhý uspěl právě díky momentu 

překvapení. Policie nezasáhla proti demonstrantům a nepokoje se velice rychle 

rozšířily po celém městě. Mezi 9 a 13 hodinou nepokoje nevypadaly jako převrat, 

ale jako akce zorganizovaná Kášáním, Behbeháním nebo Baqá'ím. 

Pravděpodobně proto, když v 10:30 generál Rejáhí informoval Mosaddeqa, že 

nemá už plnou kontrolu nad armádou a žádal o pomoc, Mosaddeq ho navštívil 

v úřadu a nařídil mu ať drží vládní pozice. 

Byly napadeny budovy, kde sídlily promosaddeqovsky smýšlející noviny a 

politické strany. Ve 13 hodin padl do rukou povstalců centrální telegrafní úřad. 

Důležitým činem povstalců bylo obsazení rádia. Na jeho ochranu nebylo 

podniknuto nic, ač už před několika dny Saddíqí vyslovil varování. Rádio bylo 

obsazeno ve 14:20 a vedoucí oponenti vlády začali promlouvat a vysílat na 

podporu generála Záhedího, včetně přečtení jmenovacího dekretu. V 17:25 

promluvil k národu do rádia generál Záhedí. Byla odvysílána mylná informace, že 

už vláda padla. Generál letectva Guilanšáh za pomoci kolony tanků chránil dům, 

kde se skrýval Záhedí. Spolu se šáhovi nakloněnou částí armády tyto jednotky 

obsadily také armádní velitelství a zúčastnily se obklíčení Mosaddeqova domu. 

Mezi 16 a 17 hodinou byl Mosaddeqův dům naprosto obklíčen. Záhedí velel 

35 tankům, které dům obklíčily. A mezi 18 a 19 hodinou spolupracovníci 

přesvědčili Mosaddeqa, aby opustil dům a utekl přes zeď. Jemu věrný velitel 

stráže pokračoval v obraně domu do poslední kulky. Dům byl dobyt a vypleněn 

po devítihodinovém bombardování. Zeď kolem domu byla střelbou z tanků a děl 

naprosto zničena. Během dobývání bylo zabito asi 300 lidí. 
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Mosaddeq a jeho spolupracovníci strávili noc v sousedním domě, kde byli 

ráno nalezeni bezpečnostní službou generála Záhedího, které se vzdali. Byli 

odvedeni na velitelství klubu vojenských důstojníků. 

19. srpna se vrátil šáh zpátky do Íránu a nařídil ozbrojeným silám zbavit se 

Národní fronty a strany Túde. Mosaddeq, Razaví a Šá' egán byli uvězněni, stejně 

jako 8 důstojníků, kteří Mosaddeqa podporovali, hlavní ministři, vůdci Íránské a 

Národní strany a Třetí síly. 180 Strana Túde byla pronásledována. 

Ve stejný den Kermit Roosevelt nenápadně odletěl z Íránu do Londýna, aby 

informoval kolegy z MI-6 a ministerského předsedu Churchilla. 

Generál Záhedí byl jmenován novým ministerským předsedou Íránu. Po celé 

zemi bylo vyhlášeno stanné právo. Nastalo období, ve kterém šáh posiloval svou 

moc a začal směřovat k diktatuře. Během velice krátké doby potlačil veškerou 

orgamzovanou opozici. Převzetí moci šáhem ukončilo britskou nadvládu nad 

Íránem. 

Šáh ve svých pamětech podrobně popisuje převrat, ale o americké a britské 

spolupráci toho moc neříká, i když ji nepopírá. Více se zmínil v knize Answer to 

History, kterou napsal později: "Světová média připisovala Velké Británii a 

Spojeným státům financování svržení Mosaddeqa. Nejpřesnější dokumenty z doby 

převratu svědčí o tom, že CIA neutratila více než 60.000 dolarů. Opravdu si 

nemyslím by taková částka byla dostatečná, aby přiměla povstat během několika 

dní celou zemi. "181 Z této zmínky je zřejmé, že šáhův finanční údaj se zjevně liší 

od částky udávané Wilberem v jeho pamětech. Šáh pravděpodobně záměrně 

zmenšil roli CIA v převratu a zdůraznil roli svou. Neměl ani jinou možnost, 

protože bylo lepší, když bylo známo, že převrat provedl šáh než, kdyby se vědělo, 

že převrat proti Mosaddeqovi uskutečnily zahraniční síly. 

5. 9. Co Mosaddeq věděl o převratu? 

Zajímavé je zabývat se detailněji otázkou, co Mosaddeq věděl o převratu, 

který svrhl jeho a jeho vládu v srpnu 1953. Z jeho pamětí vyplývá, že o pozadí 

převratu a jeho hlavních aktérech moc nevěděl. Je zřejmé, že neúspěšný převrat 

180 Abrahamian, s. 280. 
181 Mohammad Reza Pahlavi The Shah of I ran: Answer to History, USA 1981. 
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16. srpna a úspěšný převrat 19. srpna nepřičítal jedné skupině spiklenců, am 

dlouze a pečlivě promýšlenému plánu. Převrat ze 16. srpna považoval za pokus 

šáha a jeho přívrženců se ho zbavit. "Kdyby bylo vedeno vyšetřování, ukázalo by 

se, že události oněch dni jsou v přímé souvislosti s královským převratem a 

odjezdem šáhin.~áha ze země. Ubránili jsme se proti převratu 15. - 16. srpna, 

protože z hlediska principů legitimní obrany, která je přirozeným právem lidských 

bytosti, vlastenci mají právo bránit SVOU vlast. "182 Oproti tomu převrat z 19. srpna 

nepřičítá šáhovi a jeho věrným. "Na druhé straně převrat 19. srpna, byl 

výsledkem peněz, které byly distribuovány mezi základnu vlastizrádců (efektivním 

způsobem), kteří byli v pozicích olamá, důstojníků armády, náčelníků policejních 

stanic a obyčejných vandalů (narážka na vyplenění jeho vlastního domu)." 183 

Měl v rukou několik důkazů, které mu daly alespoň mlhavou představu o 

tom, kdo stál skutečně v pozadí převratu. Mosaddeq se nezmiňuje o tom, jak se 

mu oba níže uvedené dokumenty dostaly do rukou. Mluví však o jejich obsahu . 

.. Předně to byly dva dokumenty. Jeden z nich byl šek vystavený Edwardem 

Donallym, hlavním ÚGretním americké stanice v Íránu, druhý byl účet z tajného 

setkání konaného v předhůří švýcarských Alp. Edvard Donally podepsal šek na 

390.000 dolarů v Íránské rozvojové bance (Developement Bank of !ran). Banka 

vydala hotovost v íránské měně a vyplatila šek č. 53145- postdatovaný 22. srpna

částku 32.643.500 rijálů ve prospěch Donallyho v Íránské národní bance (Bank-e 

mellí-je Írán). Tyto peníze (které vyzvedl Donally) byly použity při organizaci 

převratu 19. srpna. "184 V roce 1954 předložil tyto dokumenty vojenskému soudu 

a žádal, aby bylo prošetřeno, komu Donally vyplatil peníze. Soud jeho žádost 

zamítl. 

Dalším dokumentem mluvícím o pozadí převratu, který se mu dostal do 

rukou, byly francouzské noviny Le Figaro z 20. září 1955, které ve svých 

pamětech cituje v plném znění. Z nich se dověděl, že americký ministr 

zahraničních věcí John Foster Dulles a ředitel CIA Allan Dulles se zabývali 

svržením "tvrdohlavého starého muže", jak Mosaddeqa nazývali. Psalo se v nich, 

že ll. srpna 1953 se na tajném setkání ve švýcarských Alpách sešel Alan Dulles 

s americkým velvyslancem v Íránu Hendersonem a s princeznou Ašraf. 

18
:: Musaddiq's Memoirs, s. 281. 

183 Musaddiq's Memoirs, s. 281. 
184 Musaddiq's Memoirs. s. 281. 
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Výsledkem setkání bylo vyslání několika osob, aby přesvědčily šáha k odstranění 

Mosaddeqa a jmenování generála Záhedího. 

Všechny tyto informace si Mosaddeq spojil s návštěvou princezny Ašraf 

v Teheránu a příjezdem Hendersona 17. srpna, který předstíral před Mosaddeqem, 

že se spiknutím nemá nic společného. Mosaddeq věřil, že rozhodnutí odstranit ho 

z funkce a jmenovat místo něho generála Záhedího padlo na setkání ve 

švýcarských Alpách. O celém politickém pozadí svého odstranění neměl 

skutečnou představu. 

5. 10. Mosaddeqovo hodnocení doby své vlády 

Je třeba podívat se na to, jak dobu své vlády hodnotil Mosaddeq sám. 

V druhém díle svých pamětí se zpětně vrací k událostem své vlády a podává 

souhrn toho, za co se zasazoval a odůvodňuje svá konkrétní rozhodnutí. 

Na začátku své vlády si vytkl jako nejdůležitější politický úkol dosažení 

svobody a nezávislosti. Symbolem získání nezávislosti se stalo znárodnění nafty. 

Mosaddeq zdůrazňuje jednotlivé kroky, které byly na této cestě vykonány. 

1) Znárodnění naftového průmyslu, které bylo uzákoněno 20. března 1951. 

2) Přijetí devítibodového zákona 30. dubna umožňující realizaci znárodnění 

v prax1. 

3) Vlastní převzetí naftových zdrojů a zařízení. 

4) Odjezd britských techniků 25. září. 

5) Úspěch Íránu v Radě bezpečnosti 18. října. 

6) Svobodné volby do 17. madžlesu 

7) Uzavření britského konzulátu 21. ledna 1952. 

8) Úspěch Íránu u mezinárodního soudu v Haagu. 

9) Přerušení diplomatických vztahů s Velkou Británií 22. října 1952, které 

bylo učiněno z toho důvodu, že britští diplomaté byli proti zájmům 

nacionalistického hnutí v Íránu. Mosaddeq se domníval, že až budou vyřešeny 

spory o naftu, pak budou obnoveny i diplomatické vztahy s Británií. 185 

185 Musaddiq's Memoirs, s. 315- 16. 
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Po uskutečnění všech těchto kroků bylo pro Mosaddeqa nejdůležitějším 

politickým rozhodnutím udržet to, čeho již bylo dosaženo. 

Kromě politických rozhodnutí musel Mosaddeq zhodnotit i svá rozhodnutí 

ekonomická. A tady se dostal na rovinu, která mu byla nejčastěji vytýkána jak 

domácími tak zahraničními činiteli. Byl viněn z toho, že vyprázdnil státní 

pokladnu, což vedlo k hospodářské krizi. Velice dobře si byl vědom nedostatku 

finančních prostředků, které byly způsobeny embargem na vývoz nafty. Jeho 

vláda se musela obejít v rozpočtu bez příjmů z nafty, které představovaly jinak 

nemalou část íránského rozpočtu. Přes to všechno popírá tvrzení, že by jeho vláda 

zcela vyprázdnila státní pokladnu. Uvádí, že "v den, kdy vláda padla, tj. 19. srpna 

1953, v pokladně bylo 800 miliónů rijálů v hotovosti a kolem 1.200 miliónů rijálů 

ve finančním a hmotném jmění, ze kterých měla prospěch následující vláda. " 186 

186 Musaddiq's Memoirs, s. 318. 
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6. Proces s Mosaddeqem a situace po převratu 

6. 1. Začátek procesu 

O procesu s Mosaddeqem nejvíce vypovídá plukovník Džalíl Bozorgmehr, 

který jej velice podrobně zaznamenal ve svém dvousvazkovém díle Musaddiq dar 

Mahkame-je nezámí. 

Mosaddeq byl uvězněn 20. srpna 1953. Jeho výslech však začal až téměř o 

měsíc později 17. září a skončil 29. září. Byl obviněn ze zřejmého úmyslu 

manipulace vládou, neuposlechnutí šáhova rozkazu a podněcování k ozbrojenému 

povstání proti královské moci. 187 

Mosaddeqův proces byl složitou záležitostí, na kterou měl obrovský vliv 

politický boj mezi šáhem a konzervativci na jedné straně a lidovým hnutím na 

straně druhé. Kromě toho v procesu hrála roli i žárlivost šáha na Mosaddeqovu 

popularitu. .. 

Mosaddeq v celém procesu trval na svém přesvědčení a nebyl ochoten 

ustoupit ani o píď. Svůj názor hájil stejně tvrdohlavě, jako celý život trval na 

svém názoru i v případě, že věděl, že jde hlavou proti zdi. 

Výslech byl rozdělen do pěti sezení a celkem trval 19,5 hodiny. Prvním 

vyšetřovatelem byl plukovník Kejhán Džadív, který byl původním povoláním 

inženýr a neměl v soudním jednání dostatečné zkušenosti. Při druhém sezení už 

převzal výslech do svých rukou vojenský prokurátor, brigádní generál Hosein 

Ázmúde, který byl přítomen i prvnímu výslechu. 

Při prvním sezení se vyšetřovatel choval slušně a tolerantně, jak o tom svědčí 

perské zdvořilostní výrazy v záznamu z vyšetřování. Mosaddeq se choval jako 

vždy velice zdvořile a v rámci zákona vhodně, dle svých právnických znalostí. Ač 

slušný, trval na svém stanovisku zatvrzele a neotřesitelně. Vyšetřovatel se tázal 

zejména na to, proč neuposlechl šáhova odvolávacího rozkazu. Mosaddeq se hájil 

tím, že farmán byl datován 13. srpna a předán byl až o tři dny později a k tomu 

187 Buzurgmehr, J.: Mosaddeq dar mahkame-je nezámí, díl!., 1986, s. 3. 
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neobvyklým postupem v 1 hodinu ráno za podpory ozbrojenců a tanků. Mosaddeq 

vyslovil pochybnosti o pravosti farrnánu. 188 

Před koncem prvního sezení byl vydán zatykač o uvalení ochranné vazby, 

obviňující ho ze spiknutí a porušování ústavy a podněcování proti monarchii. 

Mosaddeq obvinění striktně odmítl slovy: "Důrazně odmítám výše uvedená 

obvinění, která jsou nespravedlivá a nepravdivá, a protestuji proti mému 

nezákonnému uvěznění, které se zakládá na těchto obviněních. "189 

Při druhém sezení převzal Ázmúde výslech do svých rukou a celková 

atmosféra se změnila. Hlavní otázkou bylo opět, proč Mosaddeq neuposlechl 

šáhova příkazu o propuštění z funkce, který mu byl během převratu doručen 

plukovníkem Nasírím 16. srpna. Mosaddeq odmítal odpovědět do té doby, než 

bude pořízen záznam. To mu bylo odmítáno, proto nakonec hrozil protestní 

hladovkou. Následovala vytrvalá diskuse mezi žalobcem a obviněným. 

Třetí sezení se zabývalo Mosaddeqovými prohlášeními a jednáním poté, co 

obdržel šáhův propouštěcí rozkaz. 

Při čtvrtém sezení vyšetřoval prokurátor stržení soch Rezy Šáha 1 7. srpna a 

proč nebyl vydán příkaz k zastavení rušitelů pořádku. Mosaddeqova odpověď 

prozrazuje hodně o jeho osobnosti a jeho politických názorech a o celém stylu 

jeho obhajoby u soudu. Řekl, že "neslyšel nic o stržení šáhových soch. Bylo mu 

řečeno, že členové strany Túde strhávají sochy Rezy Šáha, a že vydal příkaz 

členům lidového hnutí, aby je odstranili sami proto, že Rezá Šáh byl diktátor a 

uzurpátor vlastnictví lidu. Kdyby vláda zabránila silou odstranění těchto soch, 

urazila by veřejnost, kdyby je odstranila Túde a potom by byly úředně vráceny na 

místo, vláda by byla vržena do špatného světla. A kdyby nebyly znovu vráceny na 

své místo, vláda by se ztotožnila se stanoviskem Túde a tak vláda jednoduše 

požádala demokratické strany, aby vykonaly práci samy. "190 Po této nesmírně 

taktické odpovědi se už prokurátor během celého procesu k této otázce nevrátil. 

Po této odpovědi prokurátor zahájil osobní útok na Mosaddeqa. Mosaddeq na 

takovýto útok odmítl odpovídat, protože přesahuje pravomoci soudu. 

188 Buzurgmehr, s. 4. 
189 Buzurgmehr, s. 6. 
190 Buzurgmehr, s. 3 8. 
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Při pátém sezení Mosaddeq vyslechl zopakování obvinění. Vyslovil 

nesouhlas, ale zůstal klidný a vyzval soud, at' plní svou povinnost. 191 

Vojenský prokurátor generál Ázmúde 1. října písemně obvinil Mosaddeqa a 

generála Rejáhího, jeho velitele armády. Obvinění bylo stručné, ale vyjadřovalo 

vše. Požadovalo trest smrti, za podněcování k ozbrojenému povstání podle článku 

317 vojenského trestního zákoníku. l\Iosaddeq byl obviněn z vlastizrady, 

z používání teroru a otřásání víry lidí v oficiální náboženství země, tj. islám a 

šíitský směr dvanácti emámů. 192 

7. 2. Pokračování procesu před vojenským soudem 

Vojenský soud začal o šest týdnů později. Porota byla složena z generálů, 

kteří neměli znalosti v oblasti práva. Musaddeq navrhoval jako svého právního 

zástupce generála Naqdího, ale ten odmítl. Své služby nabídl plukovník Džalíl 

Bozorgmehr. Byl zkušený právník se skvělou pověstí v armádě, jako velice 

schopný a nezkorumpovatelný člověk. Mosaddeqa zastupoval profesionálně a 

čestně. Formálně byl úkolem právního zástupce pověřen Oddělením vojenského 

prokurátora. (Department oj Military Prosecution) Zpočátku se k němu Mosaddeq 

choval nedůvěřivě, protože předpokládal, že bude loajálnější k armádě, než ke 

svému klientovi. Během procesu mu začal důvěřovat a určil ho za svého osobního 

obhájce. Mosaddeq se velice úspěšně obhajoval během procesu sám, ale 

Bozorgmehr mu byl neocenitelnou pomocí, minimálně tím, že mu poskytl 

nezbytné spojení s právními poradci a sympatizanty mimo vězení. 

Mosaddeqova obhajoba byla právní i politická. Nejprve protestoval, že podle 

práva on jako člen vlády nespadá pod pravomoc vojenského soudu, ale že má být 

souzen nejvyšším soudem. Tuto námitku osobně přednesl u soudu. Jak 

předpokládal, soudce zamítl tuto námitku a Mosaddeq pokračoval v námitkách 

proti svému obvinění. Prokurátorův právní argument spočíval na obvinění, že 

Mosaddeq jednal protiústavně, když ignoroval šáhův odvolací rozkaz, a 

na podněcování lidu k ozbrojené vzpouře. 

191 Buzurgmehr, s. 44. 
192 Buzurgmehr, s. 47. 
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Další obhajobu už psal Mosaddeqův právní zástupce u nejvyššího soudu Alí 

Šahídzáde, kterou tajně do vězení dopravoval Bozorgmehr. 193 

Mosaddeqova obhajoba sestávala z několika bodů, které vyplývají z jeho 

prohlášení, které sepsal pro nejvyšší soud, a které je otištěno v příloze jeho 

pamětí. .. Jeho veličenstvo šáhinšáh neměl právo odvolat ministerského předsedu, 

proto jsem se vzepřel a neuposlechl jsem příkazu. Měl bych říci více o ústavních 

aspektech tohoto případu. Jednoduše položím následující otázku: kdyby jeho 

veličenstvo šáhinšáh měl právo odvolat ministerského předsedu, proč by musel 

svůj příkaz doručit v noci (asi v I hodinu ranní), za účasti tanků a ozbrojených 

mužů formou převratu? Kdyby byl příkaz doručen za denního světla a nebyl by 

uposlechnut, pak bych mohl být nazýván povstalcem a nemohl bych udělat nic a 

ani lidé by mi nevyjádřili podporu (kdyby viděli, že příkaz byl zákonný a v zájmu 

země). Opakuji ještě jednou, že do rána 16. srpna nikdo neřekl ani slovo o 

ustavení republiky, a proto nebyl žádný důvod k odvolání vlády, která bojovala 

proti cizí nadvládě a vedla lidové hnutí v Íránu. "194 

Z toho vyplývá, že: 

1) považoval šáhův odvolací příkaz za neoprávněný a jako takový jej mohl 

odmítnout. Jednak proto, že šáh neměl takovou pravomoc podle ústavy a také 

proto, že madžles nebyl dosud formálně rozpuštěn a jeho poslanci, kteří 

dobrovolně rezignovali, mohli ještě odvolat svou rezignaci, v době k tomu 

určené. 195 

2) Šáhův odvolací příkaz byl napsán už 13. srpna, stejně jako jmenovací 

listina generála Záhedího do funkce ministerského předsedy. Také si nebyl jistý 

pravostí příkazu, jak uvedl při výslechu. Navíc byl šáhův odvolací příkaz doručen 

v průběhu převratu v 1 hodinu ráno v době, kdy byla celá oblast obležená a tři 

političtí představitelé, včetně ministra zahraničí, byli uneseni. Jeho námitka o tom, 

že se ministerský předseda neodvolává v noci, ale za denního světla, je naprosto 

výstižná. 

3) Bránil se, že nevedl vzpouru, ozbrojenou ani jinou, že jen bojoval proti 

cizí nadvládě v Íránu, a že nechtěl vyhlásit republiku. 

193 Katouzian, s. 197. 
194 Musaddiq's Memoirs, s. 376. 
195 Katouzian, s. 198. 
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4) Bránil se také proti tomu, že veškeré úspěchy, kterých dosáhla jeho vláda, 

byly po převratu 19. srpna prezentovány jako neúspěchy a veškeré jeho počiny 

byly očerňovány. 

Vojenský prokurátor si během soudu liboval v jízlivých narážkách a urážkách 

bývalého ministerského předsedy. Prokurátor často obviňoval Mosaddeqa 

z bezbožnosti a proti islámského smýšlení a vyjadřování. Zejména to, že se rouhal 

proti islámu ve své doktorské práci "Poslední vůle a závěť v islámském právu" 

před čtyřiceti lety. Jednalo se pouze o nedorozumění chybným překladem práce 

do perštiny. Obvinění proti němu byla vykonstruována už v roce 1917, kdy jako 

ministr financí vedl boj proti zkorumpovaným vlivným lidem z ministerstva. Toto 

obvinění se ho velice dotklo, protože byl nábožensky založený a obvinění se 

nezakládala na pravdě. Naopak mohla proti němu obrátit nenávistnou pozornost 

náboženských fanatiků. Jeho obava nebyla neopodstatněná. Fedájíni přísahali 

zabít Mosaddeqa už když nastoupil do úřadu ministerského předsedy v roce 1951. 

21. prosince byl shledán vinným na základě vzneseného obvinění a byl 

odsouzen ke třem letům samovazby. 196 

Mosaddeq se odvolal, ale řízení bylo obnoveno až za čtyři měsíce. Vojenský 

odvolací soud začal 8. dubna 1954 a skončil přesně za měsíc tím, že soud potvrdil 

obvinění i rozsudek. Mosaddeq, sám právník, viděl, že je porušováno právo a 

proces je zpolitizován, a proto se odvolal k nejvyššímu soudu. Odvolací řízení 

bylo neustále odkládáno, takže Mosaddeq obdržel rozsudek nejvyššího soudu až 

3. srpna 1956, dva týdny před odpykáním trestu. 

Po převratu 19. srpna byla celá Mosaddeqova reforma soudnictví zrušena a 

zejména soudci nejvyššího soudu byli nahrazeni novými. Alí Haját byl jmenován 

novým presidentem nejvyššího soudu. Šáh a vláda požadovali odmítnutí odvolání 

a ti, co pracovali pro Mosaddeqa, chtěli pouze vynutit zákonný postup. Soud 

neustále činil průtahy v Mosaddeqově případu pod různými záminkami. Ani 

ll měsíců nestačilo na to, aby se sešel nejvyšší soud a případ odkládal pod 

záminkami naléhavějších případů. 

Mosaddeq se z vězení domáhal svého práva být předvolán před nejvyšší 

soud. Navzdory svému věku byl velice aktivní při své obhajobě a domáhání se 

196 Eslámíje, M.: Faulád-e qalb, zendagínáme-ye daktar Mohammad Mosaddeq, Teherán 1381, 
s. 455. 
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svého zákonného práva. Psal dopisy nejvyššímu soudu, ministrovi spravedlnosti i 

vojenskému prokurátorovi. Tyto dopisy byly otištěny v příloze jeho pamětí a byly 

napsány mezi 10. červencem 1955 a 29. červencem 1956, tj. dva roky po jeho 

uvěznění v samovazbě. 

V prvním dopise z 1 O. července 1955, adresovaném presidentovi nejvyššího 

soudu, se domáhá svého předvolání k tomuto soudu. Odvolává se na článek 452 

trestního zákona, který říká: "Odvolávající se strana má být předvolána před 

nejvyšší soud k výslechu, a ani v případě, že by se pro to našel důvod, tak nemůže 

být důvodem odmítnutí výslechu u soudu." Sám zdůrazňuje: "Proto požaduji, 

abyste mě nepřipravovali o mé právo dané mi zákonem (nepředvoláním k soudu), 

dokud je múj případ otevřen a ukázali světu, že íránské soudy, stejně jako britské 

soudy, nemají jiná měřítka kromě spravedlnosti a pravdy. "197 

Tyto dopisy jsou jeho poslední veřejnou prezentací. Když se stále nic nedělo, 

Mosaddeq pohrozil hladovkou. To přimělo jeho protivníky ke změně taktiky. U 

příležitosti šáhových nastávajících narozenin 26. října 1955 byl uveden na listině 

šáhem omilostněných vězňů. Jeho reakce byla popuzená a rychlá. Napsal 

Hajátovi, presidentovi nejvyššího soudu, že jeho odvolání ještě nebylo 

projednáno, ještě nebyl odsouzený a tudíž nebyl způsobilý ke královské amnestii. 

Že tedy za žádných okolností nebude akceptovat toto laskavé omilostnění, protože 

není zločinec, ale služebník lidu. 198 

Z odpovědí vojenského úřadu na Mosaddeqovy dopisy je patrné, že jej 

nehodlali předvolat k nejvyššímu soudu. Vojenského zástupce musel Mosaddeq 

žádat také o to, aby se mohl ve vězení sejít se svými třemi civilními obhájci, což 

mu bylo umožněno pouze jednou za dobu roku ve vězení. 

ll. dubna 1956 mu vojenský prokurátor generál Ázmúde sdělil toto: 

"Rozhodnutí vojenského odvolacího soudu (ze 12. května 1954) týkající se 

událostí 16. - 19. srpna, které shledalo vaše akce od jedné hodiny ranní 16. srpna 

do 19. srpna v souladu s článkem 317 vojenského trestního a procedurálního 

zákoníku (brán do úvahy článek 64 veřejného trestního zákoníku) odsuzující vás 

ke třem létúm samovazby, bylo nyní potvrzeno rozsudkem (č. 3706 ze 13. března 

1956). vydaným oddělením 9 nejvyššího soudu a odsouzení ke třem létúm 

197 Musaddiq's Memoirs, s. 385. 
198 Musaddiq's Memoirs, s. 76. 

157 



samovazby bylo tímto potvrzeno. " 199 A dále následuje konečný verdikt: 

., S ohledem na všechny aspekty případu, s přihlédnutím k zvláštním okolnostem, 

námitky uváděné v odvolání se nezdají opodstatněné a rozhodnutí soudu je tímto 

potvrzeno. "200 Toto rozhodnutí, které se nezabývalo žádnými body odvolání a 

pouze se mu "nezdály opodstatněné", bez toho aniž by odsouzený byl vyslechnut, 

vyvolalo veřejné pobouření. 

Rozzlobený Mosaddeq se nevzdal a vydal oficiální prohlášení o obvinění 

těch, kteří ho bezprávně odsoudili. Napsal novému presidentovi nejvyššího soudu, 

dále ministrovi spravedlnosti Akhavímu, který zrovna rezignoval a také jeho 

nástupci Gulša'ijanovi. Vyvíjel znovu tlak proti oddalovací taktice, která 

spočívala v tom, že dopisy nejprve dostal vojenský prokurátor generál Ázmúde, 

pozdržel je a teprve potom šly těm, kterým byly určeny. Mosaddeq si 

prokurátorovi stěžoval na zdržení v doručení některých dopisů. Dopis od 

vojenského prokurátora dostal Mosaddeq 24. července 1956, krátce před svým 

propuštěním z vězení. Prokurátor se mu vysmíval, urážel ho a uváděl, že už případ 

byl nejvyšším soudem definitivně uzavřen. 

7. 3. Politická situace po převratu 

Teoreticky by šlo celé období mezi lety 1953-77 označit jako období šáhovy 

diktatury. Přesněji je však lze rozdělit na dvě části: období mezi lety1953-63, kdy 

šáh posiloval svou moc, a stále zřetelněji šlo rozpoznat jeho diktátorské snahy, a 

1963-77, kdy se jednalo o období vlastní šáhovy diktatury. V prvních deseti letech 

po převratu nelze hovořit o demokracii, ale přece jen bylo možno pozorovat 

dodržování určitých konstitučních principů, i když vláda nebyla zvolena 

svobodnými volbami. Režim měl stále ještě sociální základnu sestávající ze 

statkářů, náboženských činitelů, armády, vysoké byrokracie a menšího, ale 

vzrůstajícího moderního podnikatelského sektoru, která bylajeho oporou.201 

Hned po převratu nebyla ještě šáhova snaha o diktaturu ve stylu jeho otce 

zcela zjevná. Šáh se zatím snažil upevnit si svou moc. 

199 Musaddiq's Memoirs, s. 295. 
200 Musaddiq's Memoirs, s. 416. 
201 Katouzian, H.: lranian Hi s tory and Politics, London 2003, s. l 08. 
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Vůdci nacionalistického hnutí byli zastrašeni a ohromeni převratem. Mnozí 

z nich byli ve vězení, stejně jako stovky členů strany Túde. Šáh se hodlal zbavit 

veškeré opozice. 

Nový ministerský předseda Záhedí 26. srpna 1953 napsal dopis presidentu 

Eisenhowerovi, ve kterém vyjádřil poděkování íránské vlády a lidu za poskytnutí 

americké pomoci, kterou poskytli v posledních letech Íránu. Tato pomoc podle něj 

velmi přispěla k bezpečnosti země a ke zvýšení její technické výkonnosti. Jelikož 

Američané v době Mosaddeqovy vlády odmítli poskytnout Íránu pomoc, až do 

vyřešení naftových záležitostí, Záhedí zaobaleně mluvil pravděpodobně o převratu 

a americké "pomoci" při jeho uskutečnění. Dále žádal o okamžitou finanční 

pomoc, aby Írán mohl co nejdříve překonat hospodářskou krizi a kritický 

nedostatek finančních prostředků ve státní pokladně. Ujistil Spojené státy a 

úmyslu udržovat přátelské vztahy s ostatními státy. 202 

Sovětský svaz udržoval přátelské vztahy s novým režimem od samého 

začátku. Uzavřel smlouvu se Záhedím o splacení válečného dluhu, který odmítl 

zaplatit Mosaddeqově vládě. 

Nový režim prohlásil Mosaddeqovo rozpuštění 17. madžlesu referendem za 

nezákonné a nastoupil svou vlastní cestu řízení státu. V roce 1954 proběhly volby 

do 18. madžlesu. Nejednalo se o svobodné volby. Gangy před volebními 

místnostmi zastrašovaly voliče a hlasy pro kandidáty národního hnutí nebyly 

vůbec sčítány. Zkouškou 18. madžlesu (1956-60) bylo, když Dr. Alí Amíní 

předložil madžlesu ke schválení nový naftový zákon. Jednalo se prakticky o 

udělení koncese naftovému konsorciu, která byla v rozporu se zákonem o 

znárodnění. Podmínky koncese byly horší pro Írán než Stokesův počáteční návrh 

v roce 1951.203 Anglo-Iranian Oil Company byla pouze přejmenována na British 

Petroleum a na těžbě ropy se podílely kromě ní ještě americké firmy. 

Proti tomuto zákonu byla opozice v madžlesu i mimo něj. Národní hnutí 

odporu vyjádřilo nejjasněji své argumenty proti naftovému zákonu: "Následujíce 

cestu lvfosaddeqa, legitimního ministerského předsedy Íránu, Národní hnutí 

odporu klade politické aspekty dohody v naftovém sporu, tj. osvobození Íránu ze 

zahrani{ního vlivu a ochranu íránské svobody a nezávislosti, nad všechny další 

202 Dokumenty k otázce Blízkého a Středního východu, s. 190. 
203 Katouzian, s. 212. 
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zvažované body. "204 Nový naftový zákon opomíjel Mosaddeqovo trvání na 

národní kontrole nad těžbou ropy. Smlouva podepsaná s konsorciem byla 

založena na principech podílu na zisku. 

V roce 1954 nově ustavené naftové konsorcium získalo právo na těžbu ropy, 

její zpracování a vývoz. Dohoda byla uzavřena na 25 let s možností ji třikrát 

prodloužit. Zisky z nafty rychle stoupaly. Tyto finanční příjmy umožnily 

financování armády a bezpečnostních sil a rozvoj středních městských vrstev. 

Angfo-Iranian Oil Company, přejmenovaná na British Petroleum, přestala vlastnit 

100% těžebního průmyslu v Íránu a zůstalo jí "pouhých 40%". Dalších 40% 

vlastnilo konsorcium, které bylo tvořeno pěti americkými naftovými 

společnostmi. O zbylých 20% se podělili Royal Dutch Shell (16%) a Compagnie 

Francaise des Petro/es (6%). Anglo-Iranian Oil Company dostala náhradu za 

vzniklé škody. 

Brzy po převratu zažil Írán ekonomický boom, daný americkou finanční 

pomocí a růstem příjmů z nafty. Zisky z nafty stoupaly z 34 miliónů dolarů 

v letech 1954-55 až na 437 miliónů dolarů v letech 1962-63.205 Írán obdržel od 

Spojených států vojenskou pomoc v hodnotě 500 miliónů dolarů mezi 

lety 1953- 63. 206 Většina příjmů však byla využita neefektivně a měla z ní užitek 

pouze menšina bohatých a vlivných, tj. královský dvůr, statkáři, špičky armády a 

vysoká byrokracie. 

Spojené státy a Británie podporovaly nový režim od samého začátku. V roce 

1955 se Írán stal členem Baghdádského paktu a později CENTO. Spojené státy 

poskytovaly Íránu značnou ekonomickou pomoc, jakož i pomoc vojenskou. 

Šáh stále více spoléhal na armádu a na potlačování opozice. Na druhé straně 

vyvíjel snahu, aby se nerozešel s tradičními oporami monarchie, mezi které patřilo 

duchovenstvo a velcí pozemkoví vlastníci. 

Snaha posílit svou moc vedla šáha ke zbavení se Záhedího, kterého už v roce 

1955 nahradil vysloužilý politik A'lá. Záhedí byl propuštěn se ctí a strávil zbytek 

života ve Švýcarsku. 

V roce 1957 byl založen za přispění izraelské a americké tajné služby 

SAVAK (Sázmán-e omni;jat-o-ettel'át-e kešvar), nová státní bezpečnostní a 

204 Katouzian, s. 213. 
205 Abrahamian, s. 420. 
206 Abrahamian, s. 420. 
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informační služba v čele s bezohledným a ambiciózním generálem Tejmúrem 

Bachtijárem, který do té doby vedl tajnou policii a byl správcem výjimečného 

stavu. 

Volby do 19. madžlesu (1956-60) v roce 1956 už byly snadno ovlivnitelné. 

Domácí nespokojenost s režimem se rozšířila zejména v armádě. V lednu 1958 

byl uvězněn generálmajor Qaraní pro přípravu převratu majícího omezit 

pravomoci šáha. 

V letech 1960-63 nastala ekonomická krize z toho důvodu, že zisky z nafty, 

ani americká pomoc nebyly dostatečné k financování šáhova velikášského plánu 

rozvoje Íránu a obrovských vojenských výloh. Plán nedosáhl svých sociálních a 

ekonomických cílů. Projevil se také americký tlak na liberalizaci vlády a 

zemědělskou reformu. Američané skončili s finanční podporou Íránu a zisky 

z nafty se začaly zmenšovat. To vše vedlo k destabilizaci šáhova režimu. 

Vzrůstající nezaměstnanost byla důvodem k nespokojenosti Íránců. 

Volby do 20. madžlesu, které začaly v červnu 1960, se vyznačovaly 

soupeřením mezi dvěma šáhem ustanovenými a povolenými stranami: Národní 

stranou (Hezb-e mellijún) a Lidovou stranu (Hezb-e mardom), které byly známé 

svým přitakavým postojem k veškerým šáhovým rozhodnutím. K volbám však 

byli připuštěni i nezávislí kandidáti a Druhá národní fronta. Docházelo přitom 

k ovlivňování voleb. 

Ministerským předsedou byl pod americkým tlakem jmenován politik Alí 

Amíní. Měl americkou podporu, protože vedl jednání o udělení naftové koncese 

konsorciu v roce 1954 a dokázal učinit odvážná nepopulámí opatření. Navíc byl 

ministrem financí v Mosaddeqově vládě a dokázal vycházet se členy Národní 

fronty. Amíní navázal jednání se členy Druhé národní fronty, které bylo přerušeno 

po Mosaddeqově nepřímém zásahu. (viz podkapitola 7. 4.) 

Za Amíního vlády byl v roce 1962 vydán zákon o zemědělské reformě, který 

byl její první fází. Amíní poslal do exilu Tejmúra Bachtijára, neblaze proslulého 

šéfa SAVAKu. Jeho reformní snahy neuspěly a vláda padla částečně proto, že 

tvrdé zásahy zintensivnily lidovou nespokojenost částečně proto, že Národní 

fronta odmítla svou pomoc a v neposlední řadě i proto, že Amíní neobdržel 
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americkou pomoc, když se střetl se šáhem ohledně krácení výdajů na armádu?07 

Spojené státy opět podpořily šáha proti reformnímu ministerskému předsedovi. 

V roce 1963 šáh vyhlásil svůj šestibodový program "Revoluce šáha a lidu" 

známý jako "Bílá revoluce". Aby program legitimizoval, šáh svolal 26. ledna 

1963 referendum. 99,9% voličů se vyslovilo pro! Referendum bylo spíše 

formalitou. Přitom program vyvolal už od začátku rozsáhlou vlnu odporu. 

Proti šáhovým reformám deklarovaným v programu se začala vytvářet silná 

opozice. Zajímavé je, že ji představovali zejména náboženští činitelé. 

Ajátolláhové Behbehání a Chomejní oponovali zemědělské reformě a volebnímu 

hlasovacímu právu pro ženy. 

V únoru 1963, krátce po šáhově referendu, bylo mnoho vůdců lidového hnutí 

uvězněno. Bazagán, Málekí, Táleqání, Forúhar a velké množství studentů, bylo za 

mřížemi. Chomejní vyzýval k hnutí proti režimu, které eskalovalo v červnu 1963 

a bylo brutálně potlačeno armádou. Šáh nastoupil cestu k diktatuře. 

Tento paradox se nejzřetelněji projevil v červnu 1963, kdy se 

o moharramových dnech sešly v ulicích tisícové zástupy, svolané vůdci cechů, 

obchodníky bázáru, Druhou národní frontou a duchovními, mezi kterými 

dominovala osobnost Rúholláha Chomejního. Demonstranti odsoudili šáhovu 

vládu. Nepokoje a demonstrace v Teheránu, Qomu a dalších velkých městech 

trvaly tři dny a byly utopeny v krvi. Chomejní obvinil režim z korupce, falšování 

výsledků voleb, nátlaku na politické strany, podemílání islámských principů 

v zemi, udělování koncesí cizincům a dalších zločinů. Začal požadovat svržení 

monarchie a nastolení islámské republiky. 

Šáh se zbavil veškeré opozice, uvěznil vůdce Druhé národní fronty, poslal 

Chomejního do vyhnanství a nastolil diktaturu ve stylu svého otce. Červnové 

povstání z roku 1963 bylo předzvěstí nespokojenosti, která sice byla dočasně 

potlačena, ale o patnáct let později vyvrcholila v islámské revoluci. 

7. 4. Mosaddeq a Druhá a Třetí národní fronta 

Politické události se už Mosaddeqa osobně nedotýkaly. Proces 

s Mosaddeqem však nepřímo ovlivňoval nacionalistické hnutí a odpor proti 

207 Abrahamian, s. 424. 
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šáhovi. Mosaddeqův vzdor a nepoddajnost v hájení pravdy, o které byl 

přesvědčen, a snaha domoci se svých zákonných práv, z něj udělaly vzor odvahy a 

symbol národního hnutí. Do toho začaly prosvítat na povrch okolnosti o pozadí 

převratu, o amerických strůjcích převratu i jejich cílech. To ještě podporovalo 

Mosaddeqovu popularitu. Stával se za svého života legendou a politickým idolem 

a to tím více, čím vzrůstal odpor proti šáhově diktátorskému režimu, korupci, 

nesvobodě a zasahování zahraničních mocností do íránských záležitostí, tj. všem 

stěžejním bodům, proti kterým Mosaddeq bojoval po celý svůj politický život. 

Poté, co byl propuštěn po třech letech z vězení v roce 1956, byl převezen do 

domácího vězení v Ahrnádábádu, Odtud měl ještě menší možnost komunikovat 

s vnějším prostředím než z vězení. Byl totiž neustále hlídán. A navíc se 

Mosaddeqově snaze o tajné zasahování do politického snažila zabránit také jeho 

rodina, která o něj měla obavy. První knihu svých pamětí napsal ve vězení. Ve 

svém domácím vězení začal psát druhou knihu pamětí, kterou dokončil v roce 

1961. V novinách Ettlá 'át v roce 1960 vycházely na pokračování šáhovy paměti 

Mission for My Country. Mosaddeq je pečlivě sledoval a pročítal. S mnoha 

tvrzeními nemohl souhlasit a proto sám do svých pamětí zařadil svou obhajobu 

před šáhovými osobními útoky. 

Mosaddeq neztrácel zájem o politické dění, které k němu nacházelo cestu za 

zdi jeho domu v Ahrnádábádu. Horečně četl cizí paměti, historické komentáře, 

články z novin, zejména o naftě a jejím znárodnění a samozřejmě také o sobě. 

Nesvoboda, neustálý dohled, neschopnost aktivně zasáhnout do politického 

dění, to vše se stále více podepisovalo na jeho zdravotním stavu. 

Po srpnovém převratu 1953 byla zatčena většina vůdců Národní Fronty 

v madžlesu, vůdců bázáru a představitelů opozičních politických stran, např. 

Šá' egán, Narímán, Saddíqí, Razaví i Chalíl Malekí a další. Mnozí z nich byli 

propuštěni už v roce 1954. Proti nové situaci se bouřil teheránský bázár a vláda 

reagovala represemi jako zapálením části bázáru nebo zbouráním některých jeho 

stropů. Mosaddeqův vzdorný postoj u soudu poskytoval oponentům z bázáru 

oporu a on si toho byl vědom. Z tohoto důvodu se režim snažil dosáhnout s ním 

soukromou dohodu. Mosaddeq však nebyl ochoten ze své pravdy ustoupit ani o 

krok. 
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Hned tři týdny po převratu nastal pokus o zorganizování hnutí odporu proti 

novému režimu. První organizování Národního hnutí odporu (Nahzat-e 

moqávemát-e mellí) vzali do rukou zejména duchovní: ájatolláh Zandžání, Sajjed 

Mahmúd Táleqání (pozdější ájatolláh) a ájatolláh Sajjed Abolfazl. Význačným 

organizátorem hnutí byl Sandžabí, hlavní mluvčí Íránské strany a ministr školství 

v poslední Mosaddeqově vládě. Jiným význačným představitelem hnutí byl Mehdí 

Bazargán, který byl mezi lety 1947-51 v úzkém kontaktu s Mosaddeqem, a po 

zvolení Mosaddeqa ministerským předsedou, byl vyslán do Abadánu jako první 

ředitel Iranian National Oil Company. 

První organizované hnutí odporu se uskutečnilo 12. listopadu 1953 jako 

demonstrace proti uzurpaci moci šáhem a generálem Záhedím. Popudem 

k odporu byla snaha vlády obnovit diplomatické styky s Británií, aniž by byl 

vyřešený naftový spor. Bázár stávkoval a v některých částech Teheránu proběhly 

demonstrace. Ve městě však stále platil výjimečný stav a armáda byla připravena 

zasáhnout. Další demonstrace proběhly 7. prosince. Byly zorganizovány skupinou 

studentů při návštěvě viceprezidenta Nixona. Studenti na protest skandovali hesla 

proti šáhově režimu. N árodní hnutí odporu nevydrželo dlouho, protože v něm 

panovaly spory mezi vůdčími osobnostmi a chyběla jim jednotná taktika. 

Národní hnutí odporu existovalo do roku 1956, kdy byla zatčena většina jeho 

vůdců. I později existoval odpor proti režimu, ale ve stále slábnoucí míře, až na 

výjimku v letech 1960-63, kdy došlo k určitému uvolnění politické kontroly, které 

vedlo k oživení opozice. 

Vůdci lidového hnutí se chopili situace a obnovili svou aktivitu. Sandžabí, 

Forúhar, Chalíl Malekí, jako zástupci Íránské strany, Národní strany a 

Socialistické společnosti, v krátkém prohlášení v roce 1960 ohlásili vznik Druhé 

národní fronty. Ve Druhé národní frontě Mosaddeq nefiguroval, ač někteří její 

příslušníci s ním udržovali tajný písemný kontakt. Kromě toho se součástí Fronty 

stalo Hnutí za svobodu Íránu (Nahzat-e Ázádí-je Írán) zformované Táleqáním a 

Bazargánem, které deklarovalo, že ,. my jsme muslimové, Íránci, konstitucionalisté 

a Mosaddeqovci. Muslimové, protože odmítáme oddělit naše zásady (náboženské) 

od naší politiky, Íránci, protože ctíme naše národní dědictví, konstitucionalisté, 
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protože požadujeme svobodu myšlení, vyjadřování a shromažďování, 

Mosaddeqovci. protože chceme národní nezávislost. "208 

Druhá národní fronta byla aktivní po tři roky. Byla potlačena při krvavých 

nepokojích v červnu roku 1963. Důvodem jejího neúspěchu byla její nejednotná 

taktika, neexistence jednotného programu a neshody mezi jejími jednotlivými 

složkami. Činnost Fronty se soustřed'ovala pouze na krátká veřejná prohlášení o 

nedostatku svobody, ale na větší akci, např. aby bojkotovala volby v roce 1960, 

když byla rozpuštěna šáhem Eqbálova vláda, na to se Fronta nezmohla. Rovněž 

postrádala prestiž jedné vůdčí osobnosti jakou byl v minulosti Mosaddeq. 

Rozpadla se v roce 1965 na dva soupeřící bloky. Jeden si ponechal jméno 

Druhá národní fronta a zformoval se většinou ze členů Íránské strany a druhá část 

se zformovala z Hnutí za svobodu Íránu a přijala název Třetí národní fronta. 

První veřejnou konfrontací mezi režimem a Druhou národní frontou byl 

návrh Fronty připomenout 21. červenec 1952, povstání, které znovu přivedlo 

Mosaddeqa k moci. Shromáždění bylo potlačeno šáhovým režimem a jeho vůdci 

zatčeni. 

Mosaddeq byl dobře informován o neshodách v rámci hnutí a snažil se 

pomoci nepřímo. Poslal některým členům hnutí zprávu, napsanou pod fotografií z 

novin. Na fotce byl záběr z jednání zástupců Národní fronty s ministerským 

předsedou Alím Amíním o vládní koalici. Text uvedený pod fotkou byl jasný těm, 

pro které byl určen: " Všem těm, kteří když vyvstane otázka veřejného zájmu, 

dokáží odložit své soukromé zájmy a osobní pohledy, těm, kteří nejsou 

prospěcháři v politice, těm, kteří odvážně pokračují a ukazují vytrvalost až do 

vítězství, těm, kteří obětují všechno pro svobodu a nezávislost milovaného Íránu, 

je určen tento "nicotný" obrázek. "209 Jednání s Amíním skončila okamžitě, 

protože si vedoucí představitelé Fronty připomněli Amíního minulost s jeho 

podílem na udělení koncese konsorciu v roce 1954. 

Mosaddeq měl jinou představu o tom, jak by mělo vypadat složení Fronty: 

"Podle mého názoru má být pokládaná za centrální organizaci těch stran, které 

věří v obecné principy, zejména svobodu a nezávislost země. "210 Mosaddeq 

208 Abrahamian, s. 460. 
209 Katouzian, s. 243. 
21° Katouzian, s. 245. 

165 



udržoval stále písemný kontakt se stranami a skupinami a rozhodl se jim pomoci 

s vytvořením nové národní Fronty pod jeho vedením. 

Od roku 1960 dostával stále více dopisů o aktivitách různých stran a skupin. 

Přinášeli mu je obvykle členové jeho rodiny při návštěvách v Ahmádábádu. 

Jakmile začal intenzivně jednat se členy hnutí, SA VAK informoval šáha a zesílil 

tlak na starého muže. Jeho strážce ho požádal, aby na dopisy neodpovídal. 

"Mosaddeq odvětil, že by ho museli spoutat nebo ho popohnat před soud a držet 

v izolaci, jak to udělali po převratu, nebo mu přinejmenším napsat dopis, který by 

mu nařizoval skončit s jeho korespondencí. "211 Život mu byl ztěžován dalšími 

omezeními. Se stále stejným zápalem a elánem, nezlomený režimem a s touhou 

bojovat za své celoživotní zásady a za ústavní principy sledoval politické dění. 

Údobí mezi lety 1960-63 se vyznačovalo neúspěšnou snahou demokratických 

skupin o obnovu konstituční vlády. 

V březnu 1963 napsal Chalíl Málekí z Vídně Mosaddeqovi dopis, ve kterém 

ho informoval o poměrech v hnutí a vyslovil nutnost založit Třetí národní frontu 

pod Mosaddeqovým vedením. I za obtížných podmínek neustálého dohledu, 

Mosaddeq pokračoval v přípravách ustanovení Třetí národní fronty. 

Stanovy Fronty byly navrženy na začátku roku 1965 a byly napsány 

Mosaddeqem osobně. " Třetí národní fronta je sdružením stran, politických 

seskupení, náboženských společností, studentů, odborových svazů, profesních 

sdružení, místních asociací, z nichž všichni mají svůj program, ale přitom všichni 

sdílí základní principy v rámci Třetí národní fronty a to (pevnou oddanost) 

svobodě a nezávislosti Íránu. "212 Třetí národní fronta neměla v Íránu dlouhého 

trvání a byla potlačena hned poté, co vznikla. Dnes existuje v ilegalitě v Paříži. 

7. 5. Konec Mosaddeqova života 

Oddalovací taktika soudu naprosto vyčerpala stárnoucího Mosaddeqa a po 

odpykání trestu tří let samovazby byl poslán do domácího vězení v Ahmádábádu, 

kde prožil zbývající část svého života. 

211 Katouzian, s. 249. 
212 Katouzian, s. 250. 
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V září roku 1964 požádal, aby ho směl vyšetřit lékař specialista, ale jeho 

žádost byla odmítnuta. 

V roce 1965 zemřela jeho manželka, což Mosaddeqa, pro kterého byla 

celoživotní družkou, hluboce zarmoutilo. Napsal v jednom dopise: "Jsem hluboce 

zarmoucen touto tragédií, protože více než 64 let, má drahá žena snášela vše, co 

jsem podnikal, a kromě mé matky byla mou jedinou nadějí proč žít. Toužil jsem 

odejít z tohoto světa před ní. A nyní se modlím k Bohu, aby také mě odvolal brzy a 

ulevil mi tak od mé ubohé existence. "213 

Kromě osobní tragédie se ho hluboce dotýkaly politické události, které 

nevypadaly povzbudivě. Národní fronta byla poražena, její vůdci byli ve vězení a 

všechny Mosaddeqovy politické kontakty ztraceny. Šáhova diktatura nabírala na 

síle. Mosaddeq neviděl naději do budoucna. 26. března 1966 napsal: "Po dvanácti 

letech strávených ve dvou vězeních, tj. ve vězení druhé ozbrojené divize a 

nynějším v Ahmádábádu, pozbyl jsem smysl života a neustále se modlím k Bohu za 

b v d l l ' b h' . "214 smrt, a y me o vo a z teto u o e exzstence. 

Na podzim roku 1966 se jeho zdraví zhoršilo a v prosinci 1966 byl převezen 

pod dohledem do svého soukromého domu v Teheránu. Léčil se v nemocnici 

Nadžmíje, tedy nemocnici, kterou dotovala jeho matka a kde byl jeden čas 

ředitelem jeho syn Dr. Gholám Hosein. Kromě zhoršující se nervové choroby, 

kterou trpěl po celý svůj život, trpěl rakovinou hrtanu. 

Šáh zamítl žádost jeho rodiny o povolení vzít ho na léčení do Evropy. 

Mohammad Mosaddeq zemřel 5. března 1967 v 85 letech na krvácení do 

žaludku. 

Byly zakázány jakékoli pohřební obřady, stejně jako i vzpomínkové akce. 

Jeho rodina žádala o povolení pohřbít ho tam, kde si sám přál, tj. vedle padlých 

z povstání 21. července 1952. Toto bylo striktně zamítnuto, stejně tak jako nebylo 

vydáno povolení k pohřbu na kterémkoli veřejném hřbitově. Proto byl pohřben 

v jídelně, v přízemí svého vlastního domu v Ahrnádábádu na místě, kde prožil 

celkem 24 let exilu. 

213 Katouzian, s. 251. 
214 Katouzian, s. 251. 
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Závěr 

Postava Dr. Mohammada Mosaddeqa je jednou z nejzajímavějších osobností 

v dějinách moderního Íránu. Celý svůj život se aktivně spoluúčastnil na 

politickém dění v nejrůznějších funkcích. Do íránské politiky zasáhl ve dvou 

údobích: v letech 1915-1928 a v letech 1944-53, která od sebe byla oddělena 

nucenou dobou vyhnanství a vězení po vyslovení jeho nesouhlasu s odstraněním 

qádžárovské dynastie a nesouhlasu s nástupem Rezy Šáha na trůn. 

Hodnotit Mosaddeqovu politickou činnost a jeho přínos Íránu je velice 

obtížné. Od jeho smrti uplynulo bezmála čtyřicet let. Írán od té doby prodělal 

složitý vývoj od šáhovy diktatury k teokracii duchovních po islámské revoluci 

v letech 1978-79. Změnilo se mnohé a politický vývoj šel dozajista jiným 

směrem, než si představoval ve své době Mosaddeq, i než si představovali jeho 

domácí a zahraniční odpůrci. 

Mosaddeq byl velice diskutovanou osobností. Byl ostře kritizován svými 

odpůrci i vyzdvihován svými obdivovateli a národem. Jedno mu však nemohou 

ubrat jedni ani druzí. Heslo jeho myšlenky "negativní rovnováhy": "Ani se 

severem, ani s jihem, ale Írán Íráncům", se vtisklo hluboce do paměti íránského 

národa a je živé do současnosti. 

Mosaddeqovou celoživotní zásadou bylo zachování věrnosti ústavě a 

demokratickým principům na základě práva. Uznával svobodu, jak pro 

rozhodování jednotlivce, tak svobodu Íránu ve smyslu jeho nezávislosti. Byl 

vlastenec a svou vlast miloval nade všechno, pro vlast byl ochoten obětovat svůj 

život a osobní prospěch. Jako jeden z mála politiků v dlouhé íránské historii byl 

čestný, dokázal jednat nezištně a nedal se nikdy uplatit. Veřejnou činnost chápal 

jako svou povinnost a nevykonával ji pro peníze, ale pro své přesvědčení, že je to 

jeho poslání. Jeho čestnost se projevila v jeho politické činnosti mnohokrát- při 

práci v komisi na ministerstvu financí, ve funkci náměstka financí či guvernéra 

provincie Fárs. Jednal podle svého nejlepšího přesvědčení a uvážení, bez ohledu 

na osobní prospěch či na důsledky, které z jeho rozhodnutí pro něj samotného 

vyplynou. Tvrdohlavě si stál za svým názorem, i když věděl, že mu to přinese 
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nepopularitu nebo ztrátu veřejné funkce. To se projevovalo jak v prvním, tak 

druhém období jeho politické kariéry. Byl vězněn a poslán do vyhnanství 

v Ahmádábádu jak za vlády Rezy Šáha Pahlaví, tak jeho syna Mohammada Rezy. 

Už v době, kdy byl Mosaddeq odstraněn z politického života a zejména po 

své smrti, se stal legendou. V době vzrůstajícího nesouhlasu veřejnosti 

s diktaturou Mohammada Rezy Šáha Pahlaví a nesouhlasu se vzrůstající 

nesvobodou a korupcí se stal symbolem boje za svobodu a demokratické principy. 

Jeho odkaz a myšlenky se z Íránu nevytratily. Svědčí o tom i to, že 5. března 

1979, méně než měsíc po pádu šáhova režimu, více než milión lidí cestovalo 

navštívit Mosaddeqův hrob a tak mu vzdalo posmrtnou úctu. Dodnes se lidé, ve 

výroční den jeho úmrtí 5. března, přicházejí poklonit kjeho hrobu do 

Ahmádábádu. Ahrnádábád nese dnes v názvu Mosaddeqovo jméno Ahrnádábád-e 

Mosaddeq. 

Zpětný pohled na život a dílo Mosaddeqovy osobnosti vede k myšlence, kam 

by Írán dospěl, kdyby měl Mosaddeq možnost zůstat v politice déle a mohl 

pokračovat v prosazování započatých reforem a svých politických cílů. Bylo by 

zajímavé sledovat vývoj po roce 1953, kdyby nebyl násilně přerušen srpnovým 

převratem, kdyby Mosaddeq dále zůstal ve funkci ministerského předsedy, kdyby 

Spojené státy nepodpořily embargo na vývoz íránské nafty a kdyby Íránu poskytly 

pomoc pro rozjezd ekonomické reformy už za Mosaddeqa. Pak by pravděpodobně 

nenastala šáhova diktatura a pravděpodobně by nikdy nedošlo k íránské islámské 

revoluci v roce 1978-79. Historie však nezná kdyby. Všechny snahy zabývat se 

tím, co by se stalo, kdyby k této události nikdy nedošlo, jsou pouhým výplodem 

fantazie, který může být zajímavý, ale není historicky věrný a dokazatelný. 

Předpokládat směr vývoje pouze na základě necelých dvou let, kdy 

Mosaddeq řídil íránskou politiku ve funkci ministerského předsedy, zajisté nelze. 

Jednak je to příliš krátká doba, která nemohla poskytnout dostatečný čas pro 

uskutečnění všech Mosaddeqových cílů, a navíc mu ani nebyl ponechán 

dostatečný prostor k jejich realizaci. Celé jeho úsilí bylo podkopáváno zásahy 

zvenčí poté, co bylo uzákoněno znárodnění nafty. Spor s Anglo-Iranian Oil 

Company značně vyčerpával jeho časové možnosti, které by jinak mohly být 

využity jinak. Na jeho úsilí o reformy a politickou a ekonomickou nezávislost 

Íránu těžce doléhala ekonomická krize a nedostatek finančních zdrojů, jejich 
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příčinou bylo embargo, uvalené nejenom na vývoz nafty, ale i na vývoz jiných 

íránských produktů. 

Mosaddeq měl při svém nástupu k moci obrovskou podporu různých vrstev 

společnosti - lidu, bázáru, armády, duchovních i městských vrstev obyvatel. Tuto 

podporu začal ztrácet zejména vlivem vnějších okolností daných zhoršující se 

ekonomickou situací a zásahem cizích mocností, nikoliv na základě svých 

rozhodnutí. Proti možnosti řešení domácích problémů se stavěly silné 

destabilizující domácí i zahraniční vlivy - šáh a jeho konzervativní stoupenci, a 

neustálé vměšování Británie a Spojených států do vnitřních záležitostí Íránu. 

I přesto však Mosaddeq dosáhl mnohé v sociálním pokroku i ve své snaze o 

decentralizaci vlády a demokratizaci práva. 

Íránská krize v letech 1951-53 byla důležitým mezníkem v moderní íránské 

historii. Znárodnění nafty bylo první politickou akcí směřující k získání plné 

hospodářské nezávislosti Íránu a jeho přeměně v moderní stát. Znárodnění nafty 

mělo dalekosáhlé důsledky. Írán nikdy nebyl oficiálně kolonií jako např. Britská 

Indie. Ovšem dá se říci, že smlouvy s Anglo-Iranian Oil Company byly natolik 

nevýhodné pro Írán, že činnost této společnosti znamenala vměšování se do 

vnitřních záležitostí Íránu, které postupně směřovalo k stále větší závislosti Íránu 

na Společnosti a tím na Velké Británii. Proto znárodnění bylo zejména politickým 

krokem, které symbolizovalo íránskou svébytnost. 

Období bylo charakterizováno sporem mezi Anglo-Iranian Oil Company a 

íránskou vládou. Že nešlo pouze o vnitřní spor mezi soukromou společností a 

íránskou vládou, o tom jasně svědčí fakt, že na popud britské vlády, ne 

Společnosti, byl spor internacionalizován a předán k Mezinárodnímu soudu 

v Haagu a Radě bezpečnosti Spojených národů. Mosaddeq, který byl hlavní 

postavou zastupující Írán v krizových letech, dokázal s obdivuhodnou energií, 

která byla jeho odpůrci nazývána tvrdohlavostí, hájit íránské národní zájmy. Bylo 

to hlavně jeho zásluhou, že dokázal na základě svého přesvědčení a právnického 

vzdělání obhájit íránské národní zájmy před Mezinárodním soudem v Haagu i 

v Radě bezpečnosti OSN. Zcela proti předpokladu Británie, a vlastně i proti 

předpokladu Mosaddeqa, Írán spor vyhrál, tzn. soud uznal, že znárodnění nafty 

spadá do vnitřních záležitostí Iránu, a že ne britská vláda, ale soukromá 

Společnost je partnerem Íránu pro jednání o vyřešení vzniklého sporu. Výsledek 
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soudu mohl být pravděpodobně jiný, kdyby Spojené státy za prezidenta Trumana, 

zaujaly jiný postoj a podpořily snahu Británie o sesazení Mosaddeqovy vlády. 

V zájmu Spojených států v té době, nebylo sesazení Mosaddeqa, ale omezení 

mocenského postavení Velké Británie na Blízkém východě. 

Mosaddeq, stejně jako každý člověk, se dopustil mnoha chyb. Lze mu 

vytknout, že při znárodnění naftového průmyslu bral v úvahu více politické 

aspekty, než aspekty ekonomické. Neměl dostatečnou ekonomickou předvídavost 

a neuvědomil si, že svět není na íránské naftě tak závislý, jak předpokládal. 

Situace ukázala, že nafty byl v tehdejší době dostatek i jinde, nejenom v Íránu. 

Jeho politickou chybu lze spatřovat do určité míry i v odmítnutí 

zprostředkování Světové banky při vyřešení naftového sporu. Kdyby toto 

zprostředkování přijal, možná, že by byla Británie nucena pod kontrolou banky 

vzdát se části svých požadavků a spor by mohl vést k řešení přijatelnému pro obě 

strany. Británie však nestála o vyřešení sporu, ale šlo jí o svržení Mosaddeqovy 

vlády a ustanovení vlády, která by jí byla přátelsky nakloněna. Proto jí přišlo vhod 

Mosaddeqovo odmítnutí nabídky banky. 

Další Mosaddekovou chybou byl způsob vedení referenda počátkem srpna 

1953. Oddělené umy při hlasování o důvěře madžlesu, neumožňovaly plnou 

svobodu volby. Referendum bylo Mosaddeqovými odpůrci kritizováno, částečně 

oprávněně a rozhodně mu ubralo podpůrců. 

Jedním ze stěžejních momentů, které ovlivnily Mosaddeqův život, byl 

převrat z 19. srpna 1953. Tento převrat nejenom ovlivnil Mosaddeqův život a 

ukončil jeho aktivní politickou činnost, nýbrž ovlivnil celou politickou situaci 

Íránu a stal se důležitým mezníkem v historii moderního Íránu. Převrat zcela 

jednoznačně ukončil jediné údobí v íránských dějinách, kdy se tato země začínala 

ubírat demokratickou cestou a mohla mít šanci stát se svobodnou zemí fungující 

na principu moderní demokracie. Proto je vysloveným paradoxem, že tento vývoj 

přerušily právě Spojené státy, země hlásící se k demokracii, a přímo tím podpořily 

šáhův diktátorský režim, potlačující základní lidské svobody. Nepřímo tak 

přispěly ke vzniku islámského režimu v roce 1979, který nastolil vládu 

islámského duchovenstva, vládu, která byla zaměřená právě proti Spojeným 

státům. Kořeny této nenávisti lze spatřovat právě v převratu z roku 1953, který 

svrhl Mosaddeqovu vládu. 
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Dalo by se říci, že do značné míry se Mosaddeq stal obětí velmocenské 

politiky západních zemí, ve které byly důležitější mocenské zájmy než zájmy 

Íránu. A naopak, kdyby Spojené státy nezasáhly v srpnu roku 1953, možná, že by 

nedošlo k islámské revoluci v letech 1978-79. 

Otázka, proč se Spojené státy zapojily do vojenského převratu v Íránu, bývá 

v současnosti často diskutována. Většinou se argumentuje tím, že hlavním 

motivem politiky Spojených států byla snaha pomoci zájmům naftových 

společností, které se chtěly spolupodílet na těžbě ropy. Tento motiv byl jistě 

závažným, ne však hlavním důvodem k převratu. O amerických obchodních 

zájmech v Íránu svědčí vývoj po převratu. V roce 1954 Záhedího vláda podepsala 

s americkými naftovými společnostmi smlouvu, že se mohou podílet na 40% 

produkce, na kterou měli dříve nárok pouze Britové. 

Dalším a pravděpodobně hlavním důvodem k zásahu byla obava z šíření 

komunismu v Íránu. Studená válka dosáhla svého vrcholu v padesátých letech. 

Sovětský svaz byl viděn jako expanzivní síla, která usiluje o nadvládu ve světě. 

Do záležitostí Íránu se promítly rozdíly v Trumanově a Eisenhowerově politice. 

Truman se realisticky domníval, že Mosaddeqova vláda může být pro Spojené 

státy dobrým partnerem, kterého je třeba podpořit. Nebezpečí přiklonění Íránu 

k Sovětskému svazu nepokládal za akutní, s ohledem na Mosaddeqův postoj, 

kladoucí důraz na nezávislost země a odpor k cizímu vměšování do íránských 

záležitostí. Předpoklad amerických politiků, jako byli Truman a Dean Acheson, že 

Mosaddeq i přes obtížnost jednání s ním, mohl spolupracovat se západem, byl 

pravděpodobně správný. 

Naproti tomu Eisenhower nesdílel toto stanovisko. Hned po nástupu do 

funkce amerického prezidenta začal Eisenhower posilovat americké pozice 

v Latinské Americe i na Středním východě. Proto převrat v Íránu v srpnu 1953, 

brzy po jeho nástupu do funkce prezidenta, je třeba vidět i z tohoto úhlu pohledu. 

Svržení Mosaddeqovy vlády bylo jedním z kroků ve snaze Eisenhowerovy 

politiky zastavit rozpínavost Sovětského svazu. Svědčí pro to ta skutečnost, že 

hlavní americké naftové společnosti neměly původně o íránskou naftu velký 

zájem. Velké společnosti zvýšily těžbu v Saúdské Arábii a Kuvajtu poté, co bylo 

uvaleno britské embargo na íránskou naftu v roce 1951. Zájem o spoluúčast při 

těžbě íránské nafty se projevil až v Trumanově politice ke konci roku 1952. 
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Považoval americkou účast za nezbytnou, aby se vyhnul vlivu Sovětského svazu. 

V této myšlence pokračovala Eisenhowerova politika. Z toho se lze domnívat, že 

americký postoj závisel spíše na politických zájmech než na zájmech obchodních. 

Pozice strany Túde v Íránu bývá zveličována. Také možnost sovětského vlivu 

je dost nadsazená. 

Britská role při vlastním převratu nebyla tak velká jako americká. Jejich 

hlavní podíl spočíval v přesvědčení Američanů ke svržení Mosaddeqovy vlády. 

Britové figurovali zejména při přípravách plánu, jak o tom svědčí Wilberovy 

paměti. Britský podíl je možno spatřovat v tajné činnosti bratrů Rašídiových, 

podílejících se nemalou měrou na propagandě a získávání vlivných lidí pro 

převrat, např. uplácením členů madžlesu. Bratří Rašídiové hráli klíčovou roli 

v organizaci akcí proti Mosaddeqovi jak před převratem, tak během převratu. 

Šáhova role v převratu byla velice malá. Dřívější názor, že převrat byl 

vyústěním střetu mezi šáhem a Mosaddeqem je vyvrácený. Během převratu nebyl 

šáh aktivní. Nebyl ani plně informovaný, o čemž svědčí i jeho útěk do Říma při 

prvním náznaku neúspěchu. Neměl ani vliv na výběr Mosaddeqova nástupce, 

generála Záhedího. Prakticky jeho jediným aktivním krokem pro úspěch bylo 

udělení souhlasu k převratu a podepsání farmánu k odvolání Mosaddeqa a 

farmánu, kterým jmenoval generála Záhedího. Navíc dokonce i tento krok byl 

učiněn pod nátlakem osob, vyslaných za ním podle plánu CIA. 

Šáh až po ukončení převratu vydal prohlášení, ve kterém obvinil Mosaddeqa 

ze zodpovědnosti za výtržnosti a občanské nepokoje během období, kdy byl ve 

funkci ministerského předsedy v letech 1952-53 a z umožnění vzestupu strany 

Túde a dalších živlů, které se stoupající měrou terorizovaly hlavní město a další 

velká města. Do jaké míry byly tyto nepokoje vyprovokovány podle plánu TP

AJAX, nelze přesně říci. Šáh dospěl k závěru, že Mosaddeq neučinil nic, aby 

nepokoje zastavil. Během nepokojů vyslal tanky a dobře vyzbrojené jednotky do 

všech částí Teheránu, ale neoprávnil je k efektivní akci. Výtržnictví, rabování a 

pouliční šarvátky se děly před očima bezpečnostních sil, které byly pod 

Mosaddeqovým velením. Byly však postaveny pouze do role diváků. Obvinil 

Mosaddeqa, že ať už úmyslně nebo nevědomky, odevzdával zemi do rukou 

komunistú. 
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Nicméně hlavními aktéry převratu byli agenti CIA. Je prokázané, že převrat 

byl financován Spojenými státy a Británií. Klíčovou roli při podlomení 

Mosaddeqovy lidové podpory hrál plán BEDAMN, který byl uskutečňován 

v Íránu po celý rok 1953. 

Bez zapojení CIA by převrat pravděpodobně neproběhl úspěšně. O tom 

svědčí, že se generál Záhedí neúspěšně pokoušel o provedení převratu celý rok. 

Záhedí neměl masovou podporu a ani podporu šáha. Mosaddeqova pozice v létě 

1953 byla otřesena, ale nebyla beznadějná. Měl stále velkou podporu Íránské 

strany a Třetí síly a také podporu střední třídy a části armády. Bylo mu neprávem 

vyčítáno, že usiloval o plné převzetí moci v zemi, že směřoval k odstranění šáha a 

k diktatuře. Kdyby se pokusil převzít moc do svých rukou pomocí té části armády, 

která mu zůstala věrná, mohl mít šanci na úspěch. Toto však zcela odporovalo 

jeho charakteru a zásadám. Mosaddeq byl člověk pevných zásad, lpící na 

ústavních a zákonných principech, jak to prokazoval po celý svůj život. Neslevil 

by z nich ani o píď, i kdyby mu to pomohlo zachránit osobní pozici ministerského 

předsedy a i kdyby mu to mělo zachránit život. Nemohl a nechtěl učinit jinak, než 

jak se zachoval. 

Celý svůj život zůstal věren radě své matky, kterou ctil a miloval, a která se 

stala jeho celoživotním mottem, že "hodnota jedince ve společnosti je určována 

množstvím obětí, které podstoupí v zájmu lidstva. " A Mosaddeq byl člověkem, 

který to dokazoval svým životem. 

Jeho myšlenky neupadly v zapomnění. Svědčí o tom to, že strana, kterou 

v roce 194 7 založil, Národní fronta (Džabhe-je mel! z), dodnes existuje v pařížské 

emigraci, protože v samotném Íránu je doposud zakázána. Hlásí se k odkazu 

Mosaddeqa, jak o tom vypovídá její heslo: "Následujeme Mosaddeqovu cestu 

k upevnění národní suverenity, cestu neuzavírání kompromisu s nepřítelem lidské 

svobody, cestu demokracie, cestu lidské nezávislosti... Získání národní 

nezávislosti je předmětem změny vlády! Řešení celkových problémů státu je 

podmíněno vyřešením základních problémů, zejména nahrazením režimu islámské 

republiky s absolutní vládou duchovenstva vládou, která zajistí svobodu lidí. "215 

215 www.irannationalfront.org: Mosaddeq's Path 
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V tomto heslu lze spatřovat myšlenky Mosaddeqa, jejího zakladatele, myšlenky 

o národní nezávislosti a svobodě každého jednotlivce. 

L_, 

216 

216 www.jebhernelli.net Mosaddeqův hrob v Ahmádábádu 
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