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Abstrakt 

Práce se zabývá konfliktem Saúdské Arábie a Íránu z pohledu íránských zpravodajských agentur. 

Důraz je kladen na období let 2015-2016. V tomto období se odehrály tři nejdůležitější události, 

které měly dopad na diplomatické vztahy Saúdské Arábie a Íránu. Těmito událostmi byly hadždž 

v roce 2015, poprava šíitského duchovního Nimra Báqira al-Nimra v roce 2016 a vypálení 

saúdskoarabské ambasády v Teheránu v roce 2016. Cílem předkládané práce je vyhodnotit 27 

vybraných žurnalistických textů a jejich zkoumáním odhalit, zda, jakým způsobem, četností a 

intenzitou využívá Írán médií ve svém postupu vůči Saúdské Arábii, respektive k dosažení role 

hegemona v regionu Perského zálivu.   

Články o těchto událostech jsou čerpány z webových stránek íránských zpravodajských agentur 

IRNA, Isna a Mehr, kterou jsou nejdůležitějšími zpravodajskými agenturami v zemi. 

Zpravodajská agentura IRNA je oficiální zpravodajskou agenturou a je financována 

Ministerstvem kultury a islámské dohledu. Zpravodajská agentura Isna byla založena 

univerzitními studenty a původně byla založena, aby informovala o dění na univerzitách. 

Zpravodajská agentura Mehr je oficiální zpravodajskou agenturou a je spravována IIDO 

(Organizace propagace islámu). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické 

části je nastíněn historický kontext saúdsko-íránského konfliktu a popsána žurnalistika války, 

koncepce navržená Johanem Galtungem. Koncepce žurnalistiky války je výchozí pro analytickou 

část práce.  V praktické části pomocí kritické diskurzivní analýzy a právě již zmíněné koncepce 

žurnalistiky války provedu analýzu textů zpravodajských agentur.   
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Abstract 
 

This bachelor thesis focuses on the conflict between Saudi Arabia and Iran from the Iranian 

agencies’ point of view, in the years 2015 and 2016. In this period, three of the most important 

incidents that impacted diplomatic relations between Saudi Arabia and Iran took place. These 

were Hajj 2015, the execution of Shi’a cleric Nimr al-Nimr in 2016, and an attack on the Saudi 

embassy and consulate in Iran in 2016. The aim of this thesis is to evaluate how Iran portrays 

Saudi Arabia in the media, with the aim of establishing its own geopolitical superiority in the 

Persian Gulf. This will be achieved through analysing 27 selected journalistic texts, as well as 

examining their intensity and frequency. 

Selected articles will be drawn from websites of Iranian news agencies, such as IRNA, Isna, and 

Mehr. These are the most important news agencies in Iran. IRNA is the official news agency and 

is funded by the Minister of Culture and Islamic Guidance. Isna was established by students in 

order to highlight university affairs. Mehr is an official news agency managed by IIDO (Islamic 

Ideology Dissemination Organization).  

The thesis has two main parts: a theoretical section and a practical section. The theoretical section 

describes the history of Iran and Saudi Arabia’s diplomatic relationship, and it explains the 

concept of ‘war journalism’, coined by Johan Galtung. This is an important concept for this 

analysis. The practical part of this thesis will examine a sample of articles using Critical 

Discourse Analysis and ‘war journalism’. 

 

Keywords: Saudi Arabia, Iran, conflict, News Agencies, Critical Discourse Analysis, War 

Journalism 
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Úvod 

Práce analyzuje saúdsko-íránské vztahy v letech 2015 – 2016, kdy došlo k eskalaci napětí 

mezi Saúdskou Arábií a Íránem a následnému přerušení diplomatických styků. Výzkum vychází 

z intertextuálního rozboru vybraných zpráv informujících o třech konkrétních událostech a 

publikovaných íránskými zpravodajskými agenturami. Zprávy čerpám z významných 

zpravodajských agentur Íránské islámské republiky, z nichž rovněž přebírají informace i 

nejvlivnější světové zpravodajské agentury jako je britská Reuters, francouzská AFP a americká 

Associated Press.  

Vystupňování saudsko-íránského konfliktu zapříčinily mimo jiné následující události: v 

roce 2015 došlo na území Saudské Arábie k úmrtí íránských poutníků při výkonu poutě do 

Mekky. O rok později, roku 2016, byl v Saúdské Arábii popraven šíitský duchovní Šajch Nimr 

Báqir al-Nimr; v Teheránu a Mašhadu došlo následně k stupňovaným útokům na saúdskoarabská 

zastupitelství v zemi.  

Konflikt mezi Saudskou Arábii a Íránem je důsledkem soupeření obou zemí o roli 

hegemona v regionu Perského zálivu. K rozšiřování moci a ideologického vlivu využívají obě 

země zástupných válek v Sýrii, Jemenu či Iráku, jakož i propagace ze strany vzdělávacích 

institucí, např. Al Mustafa International University a Islamic Azad University a rovněž médií.  

Práce se zaměřuje pouze na pohled Íránu. Hlavním cílem předkládané práce je vyhodnotit 

27 vybraných žurnalistických textů a jejich zkoumáním odhalit, zda, jakým způsobem, četností a 

intenzitou využívá Írán médií ve svém postupu vůči Saúdské Arábii, respektive k dosažení role 

hegemona v regionu Perského zálivu.   

Stanoveného cíle bude dosaženo pomocí analýzy textů vybraných ze tří největších 

íránských zpravodajských agentur ISNA, IRNA a Mehr. Zpravodajská agentura ISNA (Iranian 

Students News Agency) je považována za umírněnou zpravodajskou agenturu.
1
 ISNA  je 

studentská organizace, která původně vznikla, aby poskytovala informace o dění na íránských 

univerzitách. Dnes se však jedná o organizaci, která se zaměřuje na široké spektrum témat o 

domácím i mezinárodním děním.
2
  Zpravodajská agentura IRNA (Islamic republic News 

Agency) je nejstarší íránskou zpravodajskou agenturou, která jako první zpravodajská agentura 
                                                
1
  ISNA byla založena v roce 1999 a postupně se rozrostla. V roce 2005 již měla 19 samostatných oddělení a 

zaměstnávala. ISNA je podporována Ministerstvem věd a technologii. (Shahidi, str. 104) 
2
 SHAHIDI, Hossein. Journalism in Iran: from mission to profession. New York: Routledge, 2007. Iranian studies 

(London, England). 
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poskytovala online zpravodajskou službu. IRNA má nejen domácí, ale také zahraniční tým 

zpravodajů a má pobočky v zahraničí.  Agentura je nicméně financována Ministerstvem kultury a 

islámské dohledu.
3
 Zpravodajská agentura Mehr je spravována organizací IIDO (Organizace 

propagace islámu) a je kontrolována Ministerstvem kultury a islámského dohledu. Zpravodajská 

agentura Mehr má mnoho zahraničních mutací. 

Práci jsem rozdělila na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části nastíním 

historii konfliktu mezi Saúdskou Arábii a Íránem. Historie vztahů mezi Saudskou Arábii a 

Íránem bude zmapována od 20. let 20. století do roku 2016, kdy došlo k ukončení saúdsko-

íránské diplomatické spolupráce. Při analyzování vztahů mezi oběma zeměmi budu věnovat 

pozornost klíčovým momentům jejich styků, jako byla jejich vzájemná spolupráce s Velkou 

Británií a Spojenými státy americkými před rokem 1979, následně se pokusím popsat jejich 

mocenský boj o rozšíření vlivu v zemích regionu Perského zálivu a posléze popíšu eskalaci 

konfliktu po tzv. arabském jaru. Zároveň budou v kapitole vylíčeny tři události, které mimo jiné 

vedly k ukončení diplomatické spolupráce mezi Saúdskou Arábii a Íránem, a jež jsou důležité pro 

tuto práci: úmrtí íránských poutníků v Miná při pouti do Mekky, poprava šíitského duchovního 

Šajcha Nimra Báqira al-Nimra a útok na saúdskoarabská zastupitelství v Íránu.  

V následující kapitole se zaměřím na žurnalistiky války a její protipól žurnalistiku míru. 

Představím koncepci žurnalistiky války a míru, jejímž autorem je Johan Galtung, zaměřím se na 

její hlavní faktory a následně uvedu několik příkladů užití v praxi. Pakliže je Galtungova 

koncepce žurnalistiky války platná, mají zpravodajské agentury moc kontrolovat konflikt tak, že 

šířením válečné propagandy mohou nejen konflikt mezi dvěma stranami prodloužit a nechat 

“otevřené dveře” pro konflikt nový, a navíc i stávající konflikt transformovat do ozbrojeného 

střetu.   

V praktické části pomocí kritické diskurzivní analýzy rozeberu sedmadvacet 

zpravodajských textů z výše zmíněných íránských zpravodajských agentur. Kritická diskurzivní 

analýza zkoumá vztah mezi diskurzem a mocenskými vztahy, ideologii a sociálními strukturami, 

byla zvolena za metodologii práce právě kvůli tomu, že zohledňuje a prozkoumává interakci 

jazyka a moci. Zajímá mě, jakým způsobem mocenské vztahy ovlivňují diskurz a naopak jakým 

způsobem diskurz ovlivňuje mocenské vztahy. Ve své analýze pracuji s modelem Johna E. 

Richardsona. 

                                                
3
 SHAHIDI, Hossein. Journalism in Iran: from mission to profession. New York: Routledge, 2007. Iranian studies 

(London, England). 
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Vybraných sedmadvacet textů pojednává o výše zmíněných událostech, které se odehrály 

mezi lety 2015 - 2016. Z každé agentury bylo vybráno devět textů, které referují o hadždži  v 

roce 2015, popravě Šajcha Nimra Báqira al-Nimra a útoku na saúdskoarabskou ambasádu 

v Teheránu. Při analýze by měly být zodpovězeny následující výzkumné otázky: 

 

1. Objevují se ve zkoumaných textech znaky žurnalistiky války? 

2. Jaké znaky, jestliže se v textech skutečně objevují, jsou v textech patrné? 

3. Mohou být texty považovány za válečně orientované? 

Prozkoumáním výše uvedeného se zaměřím zejména na znaky dichotomie „my a oni“, 

subjektivně zabarvené výroky stranící pouze jedné straně konfliktu a zároveň negující stranu 

druhou a zjevně propagandisticky laděné výroky. Toto budu deklarovat a reflektovat uvedením 

lexikálních a syntaktických příkladů, jež analyzuji v kontextu výše zmiňovaných modelů a 

konceptů. Cílem tohoto zkoumání by mělo být, jak jsem již uvedla výše, prozkoumání vztahu 

mezi využitím mediálních, jazykově-stylistických prostředků a šířením propagandistického 

mocenského vlivu jak uvnitř samotného Íránu (dopad na domácí čtenáře), tak i na roli hegemona 

v širším regionu (přebírání íránských agenturních zpráv zahraničními agenturami). 

Uvědomuji si, že omezený počet zkoumaných textů a poměrně krátké analyzované 

období, mi neumožní poskytnout hlubší analýzu problematiky. Přesto se domnívám, že i takto 

zúžený výběr může napomoci nahlédnout vztah médií a mocenských struktur, a vyvodit z tohoto 

mnohdy těsného napojení dílčí závěry. 
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 Poznámka k transkripci 

Pro účel předkládané práce jsem zvolila jednotnou fonetickou perskou transkripci. Perská 

slova, jména a názvy jsem překládala do českého jazyka tak, aby byla přizpůsobena co nejblíže 

k perské výslovnosti.  

 

V praktické části perské věty převzaté ze zpravodajských textů perských zpravodajských 

agentur jsem překládala do českého jazyka. Perská slova, která jsem vzhledem k analýze shledala 

jako expresivní, jsem pro účel práce přeložila do českého jazyka a zároveň do závorek uvedla 

fonetický přepis jejich perských ekvivalentů. Problematická na zápis byla písmena „qáf“ a „ejn“. 

Pro práci jsem se proto rozhodla písmeno „QÁF“ zapisovat jako „Q“ a písmeno „ejn“, které 

v perštině zaznamenalo fonetický posun od arabštiny, jako samohlásky „A, E, O.“ Písmeno 

„GHEJN“ jsem přepisovala jako „GH.“  

 

Velice problematický byl přepis perských a arabských jmen. Nicméně abych zachovala 

úzus práce a držela se jednotlivé transkripce, rozhodla jsem se jména přepisovat do českého 

jazyka. Problematický byl zápis jména Šajcha Nimra Báqira al-Nimra, jehož jméno lze v 

literatuře vidět přepsané s „K“ i „Q“. Ovšem, abych přepis přizpůsobila co nejvíce výslovnosti 

z arabštiny, rozhodla jsem se jméno přepisovat s písmenem „Q.“ V případě přepisu arabských 

jmen a názvů jsem problematické sloveso „EJN“ zapisovala s apostrofem.  

 

Rovněž byl problematický zápis slova šía, které obsahuje písmeno „EJN.“ V tomto 

případě jsem se rozhodla pro perský fonetický přepis slova a slovo zapisovala bez apostrofu.  
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1. Metodologie 

1.1. Sběr dat 

Texty k analýze byly vybrány z webových stránek tří íránských tiskových agentur ISNA, 

IRNA a Mehr. Z každé agentury bylo vybráno devět textů informujících o úmrtí íránských 

poutníků při pouti do Mekky v roce 2015, popravě šíitského duchovního Nimra Báqira al-Nimra 

v roce 2016 a útoku na saúdskoarabská zastupitelství v Íránu v roce 2016. Ke každé události 

náleží tři texty. Texty byly vybírány tak, aby byl zachycen vývoj událostí. To znamená, že první 

text vyšel bezprostředně po odehrání se události, zatímco další texty byly čerpány po určitém 

časovém intervalu. Celkem bylo z webových stránek agentur vybráno sedmadvacet textů. Zpráva 

o úmrtí íránských poutníků při pouti do Mekky vyšla na zpravodajské agentuře IRNA 24. 9. 

2015, druhá zpráva vyšla 14. 9. 2016 a třetí zpráva o rok později, 19. 4. 2017. U některých zpráv 

nebylo možné zprávy vybírat s ročním časovým odstupem, jako je případ popravy duchovního 

Nimra Báqira al-Nimra a útoku na saúdskoarabská zastupitelství. Tyto události se odehrávají ve 

stejném časovém intervalu. 2. 1. 2016 agentura Mehr vydala text o popravě šíitského duchovního 

a tentýž den byl vydán i text o shromáždění před saúdskoarabskou ambasádou a konzulátem. V 

těchto případech tedy nebylo možné vybírat texty s větším časovým intervalem než v řádu hodin, 

jelikož právě tyto události měly zásadní vliv na diplomatické vztahy mezi Íránem a Saúdskou 

Arábií.  

1.2. Výzkumný rámec 

Jak jsem již zmiňovala v úvodu práce, jedním z dílčích cílů mé analýzy je snaha 

prozkoumat, zda íránské informování o konfliktu se Saúdskou Arábií zahrnuje znaky tzv. 

žurnalistiky války. Za výzkumnou metodu jsem zvolila koncept navržený Johanem Galtungem o 

žurnalistice války v kombinaci s kritickou diskurzivní analýzou. Válečnou žurnalistiku Galtung 

charakterizuje čtyřmi hlavními body. Zaprvé, je válečně/násilně orientovaná. Konflikt je vnímán 

jako aréna, v níž se střetávají dvě strany s jediným účelem zvítězit. Jediný způsob, jak konflikt 

ukončit, je vyhrát. Zaměřuje se pouze na aktéry konfliktu, čímž činí válku „neprůhlednou.”  

Informuje pouze o tom, co je vidět, tedy o civilních obětech a materiálních škodách. Zadruhé, 

žurnalistika války je propagandisticky orientovaná.
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Objevuje se v ní propagandistické rozdělení „my a oni,“ přičemž zájmeno „oni“ zastupuje 

a reprezentuje problematicky nahlíženého soupeře, jemuž je postupně ubírána lidskost.  Užití 

dichotomie „my a oni“ napomáhá vyzdvihnout „jejich“ nepravdy, což pomáhá zakrýt „naše“ lži. 

Zatřetí, je elitářsky orientovaná. Velký prostor je dán elitám země, které upozorňují na „naše“ 

utrpení. Začtvrté, je orientovaná na vítězství. Mír a tím pádem i zastavení bojů zaručí pouze 

vítězství. Snaží se zakrýt každou mírovou iniciativu.
4
  

 

Vyjmenované znaky žurnalistiky války budou identifikovány pomocí kritické diskurzivní 

analýzy. Kritická diskursivní analýza vnímá jazyk jako sociální praxi. Jazyk je součástí 

společnosti. Zakladatel diskursivní analýzy Norman Fairclough uvádí, že v učebnicích se často 

odděluje jazyk a společnost. Ovšem jazyk a společnost tvoří symbiózu. Jazyk je součástí 

sociálního procesu. Způsob, jakým lidé čtou, píší a mluví je determinováno společností a zároveň 

má na společnost určitý dopad.
5
 Kritická diskursivní analýza je tedy spojením lingvistické a 

sociální analýzy.
6
  

 

Kritická diskursivní analýza si klade za cíl, jakým způsobem je diskurz modifikován 

společností a naopak, jakým způsobem je společnost ovlivňována diskurzem. Diskurz je 

nejčastěji ovlivňován těmi, kdo mají moc a působí na tu část společnosti, kterou lze nazvat jako 

„bezmocnou.“ Kritická diskurzivní analýza si klade za cíl tyto nerovnosti odhalit a postavit se na 

stranu těch, co jsou ovlivňováni.
7
   

 

John E. Richardson definoval následující principy kritické diskurzivní analýzy: „Zaprvé, 

kritická diskurzivní analýza se zabývá sociálními problémy. Nezabývá se samotným používáním 

jazyka, ale jazykovým charakterem sociálních a kulturních procesů a struktur. Reprodukuje nebo 

transformuje společnost a kulturu, včetně mocenských vztahů.“
8
 Důležité i definovat, co je 

diskurz. Mediální texty, vybrány pro účel analýzy, nepředstavují celý diskurz, ale jsou pouze jeho 

                                                
4
 GALTUNG, Johan a Dietrich FISCHER. Johan Galtung: Pioneer of Peace Research. Berlin: Springer Berlin 

Heidelberg, 2013. 
5
 FAIRCLOUGH, Norman. Language and power. New York: Longman, 1989.  

6
 RICHARDSON, John E. Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. New York: 

Palgrave MacMillan, 2007. 
7
 THOMPSON, Geoff. (Critical) Discourse Analysis. In Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of Language, 

edited by Chapman Siobhan and Routledge Christopher, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.  [online].[cit. 

2020-04-08] Dostupné z: .www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1g09vvm.26 
8
 RICHARDSON, John E. Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. New York: 

Palgrave MacMillan, 2007. str. 26 -27 

http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1g09vvm.26
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částí. Celý diskurz zahrnuje produkci textu, jeho distribuci a interpretaci. Zkoumá tedy nejen 

samotný text, ale také sociální prostředí, které na něj působí a v němž vzniká.
9
  

 

Pro potřeby práce byly vybrány analytické nástroje navržené Johnem E. Richardsonem. 

Při vlastní lingvistické analýze bude proto brán zřetel na lexikologii. Všechny typy slov a to pak 

zejména podstatná jména, přídavná jména, slovesa a příslovce nesou konotovaný význam. 

Například co se týče zájmen “my” a “oni” pomocí lexikologie zájmenu “oni” můžeme přisoudit 

negativní konotace.
10

 V souvislosti s lexikologií bude brán zřetel na to, jaká slova jsou použita 

vůči Saúdské Arábii. Způsob, jakým jsou lidé popisováni v médiích, může mít významný dopad 

na to, jakým způsobem je na ně nahlíženo.
11

                                                
9
 FAIRCLOUGH, Norman. Language and power. New York: Longman, 1989.  

10
 RICHARDSON, John E. Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. New York: 

Palgrave MacMillan, 2007. 
11

 Ibid.  
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2. Konflikt Saúdské Arábie a Íránu 

V následující kapitole budou rozebrány vztahy Íránu a Saúdské Arábie. Kapitola se 

věnuje vztahům Íránu a Saúdské Arábie před rokem 1979, kdy obě dvě země byly součástí 

doktríny tehdejšího prezidenta USA Nixona. Následně budou rozebrány klíčové momenty jejich 

styků po íránské revoluci, která se odehrála v roce 1979, a země začaly bojovat o klíčová území 

v Perském zálivu. Poslední část se zaměřuje na vztahy po arabském jaru, které se odehrálo v roce 

2011, kdy došlo k eskalaci jejich vztahů a zároveň se odehrály klíčové události pro tuto práci - 

incident v Miná, poprava Šajcha Nimra Báqira al-Nimra a útok na saúdskoarabská zastupitelství 

v Íránu. Diplomatické vztahy Íránu a Saúdské Arábie budou analyzovány do roku 2016, kdy 

došlo ke zmíněným útokům na saúdskoarabskou ambasádu v Teheránu a konzulát v Mašhadu. 

2.1. Vztahy Íránu a Saúdské Arábie před rokem 1979 

V období před druhou světovou válkou se diplomatické spory Saúdské Arábie a Íránu 

omezovaly na rozhovory ohledně poutě do Mekky.
12

 V roce 1925 se Saúdská Arábie a Írán 

dostali do sporu kvůli hřbitovu al-Baqi´ v Medině, kde bylo pohřbeno několik významných 

šíitských imámů a členů rodiny proroka Mohammeda, který chtěla Saúdská Arábie zničit. Írán 

proti zničení protestoval a spor vyvrcholil zákazem íránských poutníků vykonat pouť do svatých 

míst v Mekce a Medině. V roce 1929 byl konflikt urovnán podepsáním smlouvy o přátelství. 

 

Do konfliktů se země dostávaly také kvůli sporným územím a společným nalezištím ropy 

v Perském zálivu. Bezpečnost na společných hranicích Íránu a Saúdské Arábie nejprve 

zajišťovala Velká Británie a později Spojené státy americké, jejichž vliv v regionu Perského 

zálivu začal sílit v průběhu druhé světové války, zatímco vliv Velké Británie slábl.
13

 Vztah 

Saudské Arábie, Íránu a Spojených států amerických byl založen na principu quid pro quo. 

Saúdská Arábie a Írán dodávaly Spojeným státům americkým ropu a během studené války byly 

jejich spojenci proti Sovětského svazu. Spojené státy naopak oběma zemím zaručily

                                                
12

 KEYNOUSH, Banafsheh. Saudi Arabia and Iran: Friends or Foes?. New York: Palgrave Macmillan US, 2016. 
13

 Ibid. 
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diplomatickou, finanční a bezpečnostní podporu. Obě země zároveň byly součástí zahraničně-

politické doktríny amerického prezidenta Nixona z roku 1971. Doktrína zaručovala nárůst 

exportu zbraní do Íránu a Saúdské Arábie. Situace se změnila v roce 1979, kdy v Íránu došlo k 

revoluci, při níž byla monarchistická vláda dynastie Pahlaví nahrazena teokratickým režimem, jež 

se zakládal na protiamerické, proti monarchistické a protiizraelské opozici.
14

  

2.2. Vztahy Íránu a Saúdské Arábie po roce 1979 

Po zhroucení monarchie Pahlaví v Íránu došlo k zásadním změnám v domácí a zahraniční 

politice země.
15

 Představitelé nového režimu vyzývali ke vzniku Íránu jako hegemona v regionu
16

 

a zároveň oznámili, že hodlají islámskou revoluci exportovat do celého světa, zejména do států v 

Perském zálivu.
17

 Vývoz islámské revoluce se stal klíčovým principem zahraniční politiky Íránu. 

Chomejní prohlašoval, že islámská revoluce, která byla univerzalisticky, anti-imperialisticky a 

anti-monarchisticky založená, osvobodí muslimské a nemuslimské země před jejich „utlačovateli 

a zkorumpovanými vládci.“ Ideologická doktrína islámské revoluce se setkala s pozitivním 

přijetím hlavně v muslimských zemích a zemích „třetího světa“ s autokratickými režimy.
18

 

Chomejní definoval dvě úrovně, podle kterých měl být export veden. Jednalo se o úroveň 

ideologickou a fyzickou
.
 Ideologická úroveň byla založena na propagandě, při níž by měly být 

vyzdvihnuty islámské hodnoty a způsob života a zároveň minulé úspěchy muslimské komunity.
19

 

Zároveň formuloval seznam nepřátel, mezi něž umístil USA, SSSR, Izrael, Velkou Británii a 

Čínu. Spojené státy americké byly označeny jako hlavní nepřítel a nazvány „velkým satanem.“
20

 

Představitelé nového režimu zároveň vyzvali zálivové státy, aby po vzoru Íránu přerušily styky se 

                                                
14

 CERIOLI, Luíza Gimenez. Roles and International Behaviour: Saudi–Iranian Rivalry in Bahrain’s and Yemen’s 

Arab Spring.[online]. [cit. 2020-07-08]  Dostupné z: https://www.scielo.br/pdf/cint/v40n2/0102-8529-cint-

2018400200295.pdf.  
15

 SAJEDI, Amir. Iran's Relations with Saudi Arabia. India Quarterly, vol. 49, no. 1/2, 1993. [online]. [cit. 2020-07-

08]  Dostupné z: www.jstor.org/stable/45072511 
16

 CERIOLI, Luíza Gimenez. Roles and International Behaviour: Saudi–Iranian Rivalry in Bahrain’s and Yemen’s 

Arab Spring. [online].[cit. 2020-07-08]  Dostupné z: https://www.scielo.br/pdf/cint/v40n2/0102-8529-cint-

2018400200295.pdf  
17

 SAJEDI, Amir. Iran's Relations with Saudi Arabia. India Quarterly, vol. 49, no. 1/2, 1993. [online]. [cit. 2020-07-

08]  Dostupné z: www.jstor.org/stable/45072511 
18

 FANANI, Fuad Ahmad. The Export of Islamic Revolution in Iran and Its Threat for the US, the Soviet Union, and 

Arab Countries. [online]. [cit. 2020-07-08]  Dostupné z: 

https://journal.umy.ac.id/index.php/afkaruna/article/view/2191/2115 
19

 KOZHANOV, Nikolay. Iran's Strategic Thinking: The Evolution of Iran's Foreign Policy, 1979-2018. Gerlach 

Press, 2018. 
20 Ibid. 
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Spojenými státy.
21

 Saúdská Arábie se začala obávat, že fundamentální změny v Íránu by na ni 

mohly mít zásadní dopad.
22

 Po íránské revoluci došlo ve východní provincii Saúdské Arábie mezi 

šíity k nepokojům. Saúdská Arábie nepokoje potlačila, což mělo za následek civilní oběti. 

Představitelé Saúdské Arábie obvinili nový režim Íránu za strůjce těchto nepokojů a představitelé 

Íránu naopak zahájil propagandu vůči Saúdské Arábii, nazývaje vládu Saúdské Arábie americkou 

značkou islámu.
23

  

 

Zásadní změna nastala během irácko-íránské války. Úřad tehdejšího prezidenta Ronalda 

Reagan navrhoval tehdejšímu saúdskoarabskému králi Chálidu bin Abdulazízovi al-Saúdovi, aby 

byl zřízen strategický plán kvůli potenciálním iráckým nebo íránským hrozbám. Vláda Chálida 

bin Abdulazíze tento návrh odmítla a ve snaze navázat bližší vztahy s dalšími šesti státy Zálivu 

založila Radu pro spolupráci v Zálivu (GCC). Rada pro spolupráci se z prvopočátku nestavila na 

stranu Íránu či Iráku tvrdíc, že ani jeden ze států nemůže z války vyjít jako vítěz. Diplomacii 

držela otevřenou s oběma státy. Nicméně zahraniční diplomacie tehdejšího krále Chálida bin 

Abdulazíze se rapidně změnila poté, co obvinila Írán ze snahy o svržení bahrajnské monarchie a 

finančně ve válce podpořila Irák.
24

   

 

Klíčovou arénou pro konflikt Saúdské Arábie a Íránu se staly státy Perského zálivu. 

Představitelé Íránu si uvědomovali, že nebudou mít s arabskými státy Zálivu takové vazby jako 

Saúdská Arábie. Snažili se proto navázat vztahy s šíitskými komunitami a prostřednictvím nich 

ovlivňovat vlády jejich zemí. Šíitské komunity v oblasti Zálivu byly
 
náchylnější k íránské 

propagandě než sunnitské. Co se týče GCC, neměla jednotnou strategii, s níž by společně 

bojovala proti íránskému vlivu.
25

 

 

V 90. letech se antagonismus Saúdské Arábie a Íránu zmírnil. Změna nastala v roce 2003 

se zahájením války v Iráku. Luiza Gimenez Cerioli píše: „V 90. letech až do poloviny 20. let 

konkurence poněkud zmírnila, protože hledali [Saúdská Arábie a Írán]sbližování a regionální 

spolupráci. Nedůvěra a nepřátelství mezi Íránem a Saúdskou Arábií však byly hluboce 

                                                
21
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Pub, 2012.  
24
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zakořeněny v jejich státních identitách a politice. V důsledku toho se rivalita rétoriky brzy vrátila 

do íránsko-saúdských vztahů v souvislosti s válkou v Iráku v roce 2003, kdy se Bagdád stal novou 

fází soutěže.“
26

 Americká invaze v Iráku skončila v roce 2003 pádem Saddáma Husajna, což 

mělo zásadní dopad na další vývoj v zemi. V roce 2005 se v Iráku konaly volby a k moci se 

dostala šíitská koalice vedená vlivným šíitským duchovním Alí al-Sistáním a převzala vládu 

v zemi. Změny moci zajistily výhody Íránu v Iráku vůči Saúdské Arábii. Nově získané území 

pomohlo Íránu vytvořit osu odporu vůči USA a Izraeli zahrnující Sýrii, Irák, Hizballáh 

v Libanonu, a palestinskou skupinu Hamás. V roce 2009 zároveň začali představitelé Íránu 

podporovat Houthi v Jemenu, čímž zpochybnili saúdskoarabskou legitimitu na jihu země.
27

 

2.3. Arabské jaro a eskalace konfliktu 

Arabské jaro v roce 2011 posunulo saúdsko-íránskou rivalitu do nových rozměrů. 

Zatímco Írán v arabském jaru viděl znaky islámské revoluce, zejména v anti-imperiálním a proti-

americkém apelu, že by se skrze demonstrace v zemích Blízkého východu mohl vytvořit nový 

mocenský vliv proti Spojeným státům a jejich spojencům, Saúdská Arábie v povstáních viděla 

znepokojující trend, který by mohl Íránu poskytnout prostor rozšířit jeho intervence.
28

 Poté, co 

začaly protesty v Bahrajnu a Jemenu, oficiální íránská média vyslovila naději o rozšíření se 

demonstrací do Kuvajtu a Saúdské Arábie. Představitelé Saúdské Arábie na protesty v Bahrajnu 

reagovali odesláním vojenských sil ve snaze je potlačit, načež Írán reagoval tím, že to povede k 

pádu rodu al-Saúd. Ke konfrontaci nakonec nedošlo. Nicméně Írán a Saúdská Arábie si stále 

kladou nároky na Bahrajn přesto, že oba dva o sobě tvrdí, že narušují jeho suverenitu. 

Destabilizace zemí během arabského jara poskytla Saúdské Arábii a Íránu rozšířit jejich sféru 

vlivu a podporovat milice v Sýrii, Jemenu a Iráku.
29

 Změny v rozložení sil v Iráku nastala v roce 

2014, kdy nová vláda Iráku byla ochotná spolupracovat s vládou Saúdské Arábie. Nicméně, jak 

Keynoush píše: „Teherán pokračoval v rozšiřování svého vlivu v Iráku v boji proti islámskému 

státu (IS) a pomáhal utvářet iráckou armádu tím, že povzbuzoval budování alternativních skupin 

                                                
26
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převážně složených ze šíitských dobrovolníků. V tomto procesu to bylo kritizováno Spojenými 

státy, Bagdádem a státy Perského zálivu.“
30

  

V roce 2016 se Irák nabídl jako zprostředkovatel vyjednávání mezi vládou Íránu a 

Saúdské Arábie poté, co se napětí mezi zeměmi zvýšilo, z důvodu popravy šíitského duchovního 

Šajcha Nimra Báqira al-Nimra.
31

 Nicméně smrti významného šíitského duchovního předcházely 

další události, které měly dopad na saúdsko-íránské vztahy. V roce 2015 došlo k úmrtí 460 

íránských poutníků při pouti do Mekky. Incident se stal při rituálu kamenování satana v Miná. Ve 

svém paláci v Miná se měl tou dobou nacházet i král Salmán bin Abdulazíz, který přijímal 

saúdskoarabské i zahraniční hodnostáře, kvůli čemuž byly uzavřeny dva vchodu do areálu, kde 

rituál probíhal. Incident v Miná polarizoval saúdsko-arabské vztahy a íránští poutníci se další rok 

nezúčastnili poutě do Mekky.
32

  

Poprava vlivného šíitského duchovního Nimra Báqira al-Nimra vedla k ukončení 

saúdsko-arabské diplomatické spolupráce. V roce 2016 saúdsko-arabské úřady oznámily, že 

šíitský duchovní Šajch Nimr Báqir al-Nimr byl popraven spolu s dalšími šestačtyřiceti vězni. 

Smrt vlivného duchovního, který otevřeně kritizoval saúdskoarabskou vládu a podporoval 

šíitskou komunitu během arabského jara na Bahrajnu, vedla k masivním protestům šíitů napříč 

Blízkým východem. V Teheránu a Mašhadu skupina demonstrujících vtrhla na saúdskoarabskou 

ambasádu a zapálila ji. Saúdská Arábie stáhla své diplomaty z Íránu a ukončila diplomatickou 

spolupráci s Íránem.
33
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3. Média a konflikt 

Následující kapitola se zaměřuje na koncepce Johana Galtunga, které nesou název 

žurnalistika války a žurnalistika míru. Stejnojmenná kapitola se primárně zaměřuje na 

žurnalistiku války, která je výchozí pro tuto práci, nicméně aby koncepce žurnalistiky války byla 

důkladně vysvětlena, v některých případech je nutné nastavit jí zrcadlo - žurnalistiku míru. 

Kapitola se věnuje jejich hlavním znakům a zároveň je na konci podkapitoly zmíněno několik 

případů týkajících se postoji amerických médií k invazi amerických a vojsk do Iráku a výrokům 

bývalého britského premiéra Tonyho Blaira ohledně nasazení britských vojsk do Iráku. 

3.1. Žurnalistika války a míru 

Role médií při mezinárodních konfliktech není zanedbatelná. Média mohou podpořit nebo 

legitimizovat stávající vlády a vice-versa. Mohou přispět k eskalaci konfliktu a zároveň mohou 

být nástroji destrukce mírových procesů. Ovšem stejně tak mohou přispět k ukončení konfliktů a 

zahájení mírových rozhovorů.
34

   

 

Vysoká a nízká cesta - tak dělí Galtung žurnalistiku, která svou tvorbou přispívá k míru a 

na tu, která naopak svými texty podporuje válku.
35

  Konflikt lze přirovnat ke hře, kdy proti sobě 

bojují dvě strany, a je důležité, aby hra byla spravedlivá a oběma stranám se daly stejné šance. 

Úkolem objektivní žurnalistiky je tento boj hlásit. Co se týče médií a konfliktu, mluvíme buď o 

žurnalistice války, nebo o žurnalistice míru. Žurnalistika války představuje nízkou cestu, kdy je 

na konflikt nahlíženo, jako na arénu gladiátorů, kde proti sobě stojí dvě strany. Mediální obsah 

žurnalistiky války můžeme vnímat jako vojenské hlášení, které obsahuje informace o tom, kdo 

vyhrává, kdo kapituluje, počet mrtvých či zraněných. Tento model žurnalistiky dominuje v 

dnešním mediálním světě. Naopak vysoká cesta představuje žurnalistiku míru, která by se 

primárně měla zaměřit na transformaci konfliktu. Konflikt znamená násilí, ale stejně tak v něm 

lze vidět výzvu a možnost pro lidský pokrok.
36

 Mírová žurnalistika se soustředí na rámcové 

příběhy, které mají minimalizovat kulturní a náboženské rozdíly, podporovat mírová řešení a 

přispívat k mírovým iniciativám. Jde o dlouhodobý proces, který začíná před zahájením konfliktu 

a pokračuje dlouho po jeho ukončení. Žurnalistika války má naopak tendence konflikt prohloubit. 
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Je reaktivní, což znamená, že o násilí informuje až poté, co k němu došlo.
37

 Lederach píše, že 

většina médií se soustředí na osobnost mírotvorce, než na to, aby svým informováním přispěla k 

udržení konstruktivního procesu. Jedná se zejména o takové konflikty, v nichž intervenují 

prominentní osoby, které naléhají na protistrany k ukončení konfliktu.
38

  

 

Mírová žurnalistika by si měla zachovat objektivitu a hlavně udržet rovnováhu. Tím je 

myšleno, aby informovala o všech zúčastněných stranách stejně. Nejedná se o investigativní 

žurnalistiku, tudíž její mediální obsah by neměl znít ve stylu pravda je na “naší straně.” Konflikt 

musí zkoumat a dát hlas všem stranám. Měla by napomoci k deeskalaci konfliktu a nastolení 

míru.
39

 Někteří však žurnalistiku míru kritizují, že se snahou o prosazování míru odklání od 

základních hodnot žurnalistiky, jako objektivita a neutralita.
40

   

 

Naopak žurnalistika války nadhodnocuje násilí a podhodnocuje mír ve smyslu, že 

neinformuje o mírových intervencích a pouze o násilí, které z konfliktu plyne. Média nevidí 

konflikt v širším kontextu, nezajímají se o historický, materiální a každodenní kontext. Média 

píší ve prospěch dualismu ve smyslu, že existuje pouze výherce a poražený, ovšem porážka je pro 

všechny aktéry nemyslitelném koncem, tudíž může způsobit i eskalaci konfliktu.
41

 Žurnalistika 

války se zabývá pouze tím, co je oku zřetelné, co nelze zakrýt, to znamená na zraněné, oběti a 

jiné ztráty. Ovšem na konflikt nahlíží pouze z “naší” strany. Žurnalistika války má silně 

ideologický podtext ve smyslu rozdělování “arény” konfliktu na “my a oni.”  Obsahuje 

propagandu, při níž dehumanizuje a vidí “oni” jako problém. Zvýrazňuje “jejich” nepravdy, aby 

zahalila “naše” lži. Zaměřuje se na elity, které se stávají hlásnou troubou konfliktu. Elity ve 

svých projevech rovněž používají dualismus “my a oni”, při čemž se snaží démonizovat 

protivníky.
42

 Teun A. van Dijk na ideologii nahlíží ze stejného hlediska dualismu “my a oni”. Při 
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distinkci “nás” a “jich” dochází k zvýrazňování našich hodnot a jejich chyb podle následujícího 

ideologického rámce navrženého van Dijkem.
43

 

1) “Zdůrazněte naše dobré věci 

2)  Zdůrazněte jejich špatné věci 

3) Zmírněte naše špatné věci 

4) Zmírněte jejich dobré věci”
44

 

 

V roce 2003 vyšel v deníku The Sun článek s názvem: „Na milost divochům: Vyděšená 

americká vojska zajata a nucena pochodovat v televizi krutými Iráčany.“ Podle Richardsona je v 

titulku patrná dichotomie „my“ a „oni.”. Američané jsou popsáni jako oběti, bezmocní a 

odolávající irácké brutalitě. Článek explicitně zdůrazňuje zkaženost Iráčanů a nevinnost 

Američanů.
45 

 

V žurnalistice války se mír stává neadekvátním řešením a záměrně se každou mírovou 

iniciativu snaží skrývat. Naopak dosažení cíle vidí pouze skrze násilí. Podporuje další násilí tím, 

že konflikt je jediným východiskem, jak se stát vítězem a konečně dosáhnout míru.
46

 Žurnalistika 

míru je pravý opakem. Do hloubky zkoumá pozadí a souvislosti vzniku konfliktu. Snaží se 

vysvětlit jejich příčiny a vykreslit konflikt co nejvíce realisticky. Dává prostor pro vyjádření 

oběma stranám konfliktu. Prostor vyjádřit se však nedává pouze elitám soupeřících zemí. 

Nezaměřuje se pouze na civilní oběti, ale snaží se věnovat pozornost mírovým příběhům a 

poválečnému vývoji. Hledá zdroje pro řešení a udržování míru.
47

 Tím, že žurnalistika války 

nedává prostor pro vyjádření oběma stranám konfliktu, pomáhá vytvářet společného nepřítele. 

Vytvoření společného nepřítele je součástí politických procesů. Vlády používají konstrukci 

společného nepřítele, aby posílily vlastní hodnoty a dosáhly tak sociální kontroly. Zároveň jim 

tato metoda může dopomoci získat podporu svých odpůrců. Konstrukce a následná démonizace 

protivníka se používá při propagandě a přípravě konfliktů, při čemž hrají důležitou roli média, 

která se ochotně stávají účastníky démonizace. Pomocí titulků a ilustrací, mohou nepřímo ukázat 

na to, kdo je nepřítel, i přesto, že je text psán v neutrálním jazyce. Trend „démonizace“ se stal v 
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západních médiích patrný po studené válce, kdy byl komunismus jakožto hlavní hrozba postupně 

nahrazen radikálním islámem.
48

   

 

Válečná propaganda popisuje konflikt radikálně polarizovaným způsobem. Vše je 

černobílé, na konflikt je nahlíženo z hlediska války dobra proti zlému a každý potenciální pokus 

o neutrální pohled z třetí strany je potlačen. Propaganda umožňuje pouze dvě východiska a to pro 

anebo proti. Prezident Bush v roce 2002 oznámil vojenskou invazi do Iráku. V prohlášení uvedl, 

že pokud jde o zbraně hromadného ničení je jen jedna možnost, čímž prakticky argumentoval, že 

buď lidé podpoří válku, nebo budou podporovateli mučení a vraždění občanů Iráku.
49

 Americká 

média po zahájení intervence Operace irácká svoboda zaujala jasné stanovisko - přítomnost 

amerických a spojeneckých vojsk na území Iráku je nutná a jejím cílem je podpora sebeurčení, 

lidská práva a demokracie.
50

 Zatímco Irák odolával americké okupaci, americká média psala o 

tamní propagandě, která brání osvobození Iráku. V amerických novinách New York Times vyšel 

článek s názvem: “Propaganda, která pomohla podpořit povstání napříč Irákem.” Novináři jako 

Fareed Zakaria zaujali stanovisko, že by americká vojska měla zůstat v Iráku celá léta, aby 

pomohla nastolit demokracii. O válce v Iráku se v amerických médiích psalo jako o 

“demokratickému a sjednocenému Iráku” nebo “vzdorování„ terorismu a povstaleckému 

násilí.”
51

 V roce 2003 zahájila invazi do Iráku i Velká Británie, tehdejší ministr Tony Blair, který 

po zahájení vojenské intervence v Iráku lobboval už od roku 1998, tehdy pro Financial Times 

řekl: “Pokud se brzy nezastaví [Saddám Husajn], účinky budou horší pro celý region v 

dlouhodobém horizontu.”
52

 

Citovaný výrok podle Richardsona je příkladem dvou voleb, které zní:  

1) „Žádná válka = nicnedělání = přetrvávající vraždění a mučení = nežádoucí  

2) Válka = činy = vzdorování násilí a mučení = žádoucí” 
53

  

 

Anthony R. DiMaggio uvádí, že americká média po několika měsících od zahájení 

intervence v článcích obviňovala Bushovu administrativu za nečestnou a nařkli jej za porušování 

lidských práv, co se týče věznice Abú Ghrajb. Nicméně chování amerických médií nazývá jako 
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schizofrenní a uvádí jako příklad text novináře Fouada Ajamu, který sice psal, že američtí vojáci 

se provinili z porušování lidských práv ve věznici Abú Ghrajb, ale přesto nadále nadále 

podporoval setrvávání amerických vojsk a jejich spojenců na území Iráku. V textu s názvem: 

“Nejlepší záměry: Proč jsme šli, co jsme našli,” blahopřál tehdejší vládě k tomu, že se rozhodli 

vyřešit arabsko-muslimské problémy a bojovat proti tyranii. Navíc v článku uvedl, že Abú Ghrajb 

rozhodně není selhání administrativy Bushe a ostatních politiků, ale je to neschopnost malé části 

vojenských útvarů, které nectí misi, jež jim byla svěřena.
54

 “Doufám, že nyní Saddám přijde k 

rozumu, plně bude spolupracovat a pokojně se odzbrojí, jak OSN požadovala. Ale jestliže to 

neudělá, jestliže odmítne mírovou cestu, poté bude odzbrojen silou… Saddámovi zbraně 

hromadného ničení a hrozby, které představují pro svět, musí být konfrontovány,” pronesl Blair 

před parlamentem v roce 2003. Richardson zdůrazňuje, že Blair neuvádí, že Irák má zbraně 

hromadného ničení, ale pouze Saddám Husajn, který představuje pro svět hrozbu a proto právě 

“on” musí být odstraněn silou. Zajímavé je, že Blair uvedl, že Saddám vlastní zbraně 

hromadného ničení, jelikož správný název je nukleární, chemické, biologické či toxické zbraně. 

Zbraně hromadného ničení se stal vojenským žargonem už před zahájením propagandy války v 

Iráku, nicméně právě během války se slovo stalo hojně využívané a to pak hlavně v médiích. 

Richardson provedl analýzu webové stránky deníku Guardian, kde zjistil, že v roce 1998 tam 

bylo pouhých třináct textů o zbraních hromadného ničení, v roce 1999 jich bylo 75, 204 v roce 

2001 a 2070 v roce 2003 a v roce 2005 jejich počet spadl na 251.
55

  Za Laurent Teisseire 

zdůrazňuje nuanci mezi sdělovacími prostředky a národními zájmy v konfliktu. Příkladem dává 

americká média a nasazení amerických vojsk po roce 2001 na Blízkém východě. Při konfliktech 

média většinou zůstávají čistě národní, a pokud píší o působení jiných vojenských sil v konfliktu, 

pak to dělají primárně za účelem srovnání.
56
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4. Analýza dat 

Následující kapitola je rozdělena na tři části, které jsem nazvala podle událostí, jež budou 

zanalyzovány - Pouť do Mekky, Poprava Šajcha Nimra al-Nimra a Útok na ambasádu. Každá 

podkapitola je zároveň rozdělena na další čtyři podkapitoly, které nesou název podle zkoumaných 

agentur a to IRNA, Mehr a ISNA. Výsledky analýzy budou shrnuty v dílčích shrnutích.  

4.1. Pouť do Mekky 

Dne 11. září 2015 došlo ke kolapsu jeřábu ve Velké mešitě v Mekce. K incidentu došlo 

v době, kdy probíhala každoroční pouť do Mekky. Při pádu jeřábu bylo zraněno 400 lidí a 111 

poutníků zemřelo. Kolaps jeřábu měl způsobit silný vítr.
57

 Ve stejném roce došlo během hadždže 

ještě k dalšímu incidentu. 24. září, třetí den poutě do Mekky, došlo v údolí Miná při rituálu 

kamenování satana z důvodu ušlapání k úmrtí několika stovek poutníků. Lidé mířili k mostu 

zvanému Džamrat al-Akaba, kde se měl odehrát rituál, při němž poutníci házejí kamínky na 

kamenné struktury, jež představují satana. U východního vstupu z důvodu přeplnění došlo 

k ušlapání stovek lidí. The Associated Press uvádí, že došlo k úmrtí 2 400 lidí, saúdské úřady 

však potvrdily 769 obětí.
58

 

V následujících podkapitolách bude rozebráno devět textů, jež vyšly na webových 

stránkách zpravodajských agentur IRNA, Mehr a ISNA. Informují o incidentu, který se odehrál 

při pouti do Mekky v údolí v Miná v roce 2015.  

4.1.1. IRNA 

Texty byly publikovány na webové stránce zpravodajské agentury IRNA v letech 2015 – 

2018.  
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První analyzovaný text vyšel 24. 9. 2015. Text, jehož titulek zní: „717 osob včetně 43 

Íránců bylo zabito v důsledku ušlapání při kamenování satana,“
59

je z velké části založen na 

vyjádřeních Hosejna Amír-Abdolláhijána, tehdejšího náměstka ministra pro africké záležitosti na 

íránském Ministerstvu zahraničních věcí. Článek poskytuje základní informace o incidentu, který 

se odehrál při ‚rituálu kamenování satana,‘
60

 což je součást rituálu hadždže. Text v tomto 

zkoumaném článku se ovšem zároveň opírá i o další informační zdroje, nicméně je necituje. 

Stejně tak ani daná webová stránka neuvádí, odkud tyto informace převzala, což může působit 

zavádějícím dojmem. V perexu textu se uvádí: „zpravodajské zdroje oznámily“ („Manáb-e 

chabarí elám kard“) a na začátku stojí: „zprávy indikují“ („Gozárešhá hákí ast“). Není zde však 

poskytnut žádný prostor k vyjádření Saúdské Arábii, pouze v jedné větě stojí: „arabské zdroje 

informují“ („Manáb-e arabestání gozáreš dádand“). Ovšem již není stanoveno či specifikováno, o 

jaké zdroje se jedná. 

 

Oproti tomu IRNA pracuje s informacemi malajských novin The Malaysian New Straits 

Times. V analyzovaném textu je uvedeno, že toto periodikum údajně týden před tragédií vyzvalo 

saúdské úřady, aby věnovaly větší pozornost bezpečnosti poutníků, zejména v souvislosti s 

tehdejší tragickou událostí, kdy v Mekce došlo ke zřícení jeřábu. Článek informuje zejména o 

obětech z řad civilistů při incidentu během hadždže. Již v titulku je zmíněn počet obětí íránského 

původu, zároveň článek informuje i o obětech z dalších zemí. „The Malaysian New Strait Times 

minulý týden vyzval saúdské úředníky, aby věnovali větší pozornost bezpečnosti poutníků poté, co 

bylo při havárii jeřábu zabito sedm Malajsanů a dalších deset jich utrpělo zranění.”
61

 IRNA 

uvádí, že více než 435 poutníků z Indonésie bylo zabito. Zároveň je uveden počet íránských obětí 

a na konci článku figuruje i výčet jejich jmen. „Jména 43 íránských poutníků, kteří zemřeli, byla 

oznámena následovně,“
62

 stojí v závěru. V celém znění textu bylo slovo ‚mrtví‘, ‚zabiti‘ či ‚oběti‘ 

zmíněno devětkrát a ‚zranění‘ též minimálně pětkrát. Amír-Abdolláhiján za viníka incidentu ve 

městě Miná označuje Saúdskou Arábii, která by měla okamžitě učinit kroky, aby incident 

vyšetřila.
63  
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V souvislosti se Saúdskou Arábií se slovo “zodpovědnost‘ (mas´úlíjat) textu objevuje celkem 

šestkrát. V textu je patrná dichotomie “my a oni”, kdy „my“ představuje Írán“ a „oni“ má značit 

Saúdskou Arábii. Írán je zobrazován jako země, jež se stará o své poutníky, přičemž zároveň 

naléhá na Saúdskou Arábii, aby všem poutníkům rovněž zaručila stejnou míru bezpečnosti. 

„Všechny příslušné úřady naší země v Mekce, pod přísným vedením zástupce nejvyššího vůdce a 

ředitele hadždže a svatých poutí, situaci v současné době situaci vyšetřují.“
64

 Saúdskou Arábii 

naopak viní z úmrtí poutníků a považuje událost za důkaz selhání této země. „Úředníci Saúdské 

Arábie jsou zodpovědní za tento incident a musí okamžitě přijmout účinná opatření k řešení 

současné krize a zajistit plnou bezpečnost poutníků,”
65

 cituje IRNA Amír-Abdolláhijána a 

dodává:„Bezohlednost při zajišťování bezpečnosti poutníků příslušnými saúdskými úředníky se 

nedá tolerovat.“
66

 V článku je zároveň velký prostor věnován vyjádřením malajských, 

pákistánských a indonéských úřadů. V prohlášení měla vláda podle daného textu přirovnat 

Saúdskou Arábii k Usámovi bin Ládinovi. Nicméně se nejedná o přesnou citaci indonéské vlády, 

ale o parafrázi IRNY. „Indonéská vláda již dříve uvedla, že má v úmyslu žalovat skupinu bin 

Ládina v Saúdské Arábii kvůli nedbalosti ohledně pádu jeřábu v Mekce.“
67

  

 

Dichotomie „my Írán“ a „oni Saúdská Arábie“ je patrná též v textu, jenž vyšel 14. 9. 

2016. Článek reaguje na údajnou kampaň, kterou měla zahájit Saúdská Arábie vůči Íránu, kdy 

arabská média měla psát, že íránský vůdce vydal fatwu. V té prý vyzýval Íránce, aby vykonali 

pouť do svatých míst v Iráku na místo vykonání hadždže. Text je svou podstatou spíše 

komentářem než zprávou. „Arabská média v regionu po lži, která se rozšířila ze Saúdské Arábie, 

zahájila velký útok proti Íráncům tím, že zkreslila zprávy o výletu íránských poutníků do Karbalá 

v Den Arafa.“
68

 Článek čistě popírá informace, o kterých psala arabská média, nicméně nejsou 

uvedeny zdroje, z nichž text vychází. V textu je patrná dichotomie „my Írán“ a „oni Saúdská 

Arábie. Nutno podotknout, že v článku, který nese název „Lži muftích
69

 rodu al-Saúd lásku 

Íránců ke Ka´bě nezmenší,”
70

 je tato dichotomie patrnější než v předešlém textu. Za zmínku stojí 
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samotný titulek, který v podstatě vytyčuje dvě protistrany – tedy Íránce, jakožto národ chovající 

lásku ke svatým místům islámu a rod al-Saúd, jenž Íráncům svými údajně lživými výroky 

znemožňuje vykonat pouť do Mekky. „Různými technikami jako lživou propagací, nebo zločiny, 

jako například incidentem v Miná, rod al-Saúd zranil čisté náboženské pocity národů v regionu, 

ovšem žádný způsob nemůže snížit míru lásky Íránců ke ka´bě v Mekce. Íránci jako svíčka v 

haramu planou dál.”
71

 Autor se v první polovině věty odvolává na celý region. Dichotomie „my 

a oni“ tak dostává nový rozměr z několika hledisek.  Zájmeno “my” znamená šíitské a sunnitské 

muslimy, zatímco „oni” představuje saúdské wahhábity („wahábíhá-je saúdí“), což potvrzuje 

následující věta: „Zlověstný účel saúdských wahhábitů se stal jasnější poté, co muftí rodu al-Saúd 

v fatwě nazval všechny muslimy v regionu jako je Írán, včetně šíitů a sunnitů, nevěřícími a 

přirozeně na základě předchozích fatew stejné skupiny, vražda nevěřících je také povinnost.”
72

  

Írán je popisován pozitivními slovy, jako například „láska“ („ešq“), nebo ve spojení s „čistými 

pocity víry“ („ehsását-e pák-e díní“). Naopak Saúdská Arábie je spojována s výrazy jako „lživá 

fatwa“ („fatwá-je durúq“), „loutková média“ („resánehá-je daste nešáne“), „saúdští wahhábisté“ 

(„wahhábíhá-je saúdí“) či „lživé zprávy“ („chabar-e durúq“). 

Autor navíc uvádí, že Saúdská Arábie vydá až 5107 fatew za rok. „Což znamená, že 

minulý rok vydala 100 až 110 fatew za týden, celkem 14 fatew za den. Fatwy jako zabíjení šíitů, 

džihád či sňatky.“
73

 V textu zároveň negativní konotace nejsou přímo spojované se Saúdskou 

Arábií jakožto královstvím, ale s rodem al-Saúd, například je Saúdská Arábie nazývána „režimem 

Saúdů“ („režím al-Saúd“) či „muftí al-Saúd“ („muftíhá al-Saúd“). 

Na vyjádření předních politiků je postaven i text, který byl publikován 19. 4. 2017. V té 

době docházelo k vyjednávání Íránu a Saúdské Arábie o účasti íránských poutníků na pouti do 

Mekky. Článek je založen na vyjádřeních korespondenta zpravodajské agentury IRNA, který se 

prý zúčastnil jednání „za zavřenými dveřmi.“ Na vyjednávání měl vystoupit Sajjid Alí Qází 

Askar, tehdejší dozorčí pro hadždž, a Rezá Sálehí Amírí, tehdejší ministr kultury a islámského 

dohledu. Text poskytuje čtenářům informace o jednáních mezi oběma zeměmi, jsou v něm ale 

uvedeny pouze jednostranné informace, přičemž článek nedává prostor k vyjádření Saúdské 

Arábii a nepracuje ani s jinými zdroji. Přesto se text, který nese název: „Saúdská Arábie 
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souhlasila s bezpečnostními opatřeními íránských poutníků při hadždži/ Případ Miná je stále 

vyšetřován,“
74

 dá považovat za přepis jednání o konání hadždže. 

V textu je zároveň patrná dichotomie „my Írán“ a „Saúdská Arábie“. Saúdská Arábie 

podle něj měla oznámit, že Írán může poslat poutníky, aby vykonali hadždž, nicméně Írán to 

odmítl s tím, že Saúdská Arábie musí přijmout jeho podmínky. V nich především akcentoval, že 

musí být zaručeno „zdraví“ („salámat“), „ochrana“ („háfiz“) a „důstojnost“ („ezat“) íránských 

poutníků. „Podmínky Islámské republiky Írán pro vyslání poutníků, jsou ochrana, zdraví, 

důstojnost a bezpečí poutníků a eliminace jakéhokoliv druhu nevhodného a nespravedlivého 

střetnutí s nimi.“
75

 Z následující věty vyplývá, že zatímco Írán je spravedlivý stát a dbá na zdraví 

svých obyvatel, Saúdská Arábie naopak vyvolává konflikty. „Ale Islámská republika Írán tuto 

záležitost odmítla a Saúdská Arábie nakonec přijala naše podmínky pro zaslání poutníků.“
76

 V 

závěru textu je zároveň zmíněno, že Saúdská Arábie doposud nevyplatila odškodné rodinám 

íránských poutníků, kteří zemřeli při incidentu v Miná. „Írán oznámil, že odškodné mučedníkům 

Miná také musí být vyplaceno.“
77

  

4.1.2. Mehr 

Následující články byly zveřejněny na webových stránkách zpravodajské agentury Mehr 

v letech 2015- 2018.  

První článek s názvem: „Incident Miná hodnotu práce bezpečnostních sil nesnižuje,“
78

 

vyšel 24. září 2015. Je založen na informacích z libanonského zpravodajského webu al Našra, 

který ve svém textu zveřejnil prohlášení saúdskoarabského krále Salmána bin Abdulazíze, jenž 

měl na setkání bezpečnostních pracovníků uvést, že byla pro vyšetření incidentu v Miná 

vytvořena speciální skupina. Zároveň se měl zastat saudsko-arabských bezpečnostních sil. Text je 

výhradně založen na informacích, které pocházejí ze zmíněného libanonského zpravodajského 

webu, a nepracuje s jinými zdroji.  Text rovněž neposkytuje ucelené informace o události v Miná. 

Na konci textu je pouze zmíněno, kolik lidí při incidentu zahynulo. „Při incidentu v Miná, kvůli 

špatnému řízení a nedbalosti saúdských úřadů, zemřelo 1200 lidí a 2000 jich bylo zraněno. 
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Nahlášený počet íránských obětí na životě během tohoto incidentu byl 130.“
79

 Saúdská Arábie je 

zde spojována s negativními slovy jako „nedbalost“ („qosúr“). Saúdskoarabský král měl také v 

projevu uvést následující výrok: „Incident Miná hodnotu práce saúdských bezpečnostních sil 

nesnižuje.“
80 

Tato jeho slova ovšem agentura Mehr označila za „podivná prohlášení“ („ezhárát-e 

adžíb“), čímž snížila jejich hodnotu. Na Saúdskou Arábii je v textu nahlíženo jako na 

problematickou zem, což demonstrují především dvě věty. Zaprvé, Saúdská Arábie údajně 

neměla projevit lítost nad smrtí poutníků v Miná: „Ani jeden ze saúdských představitelů se 

neomluvil.“
81

  Zadruhé, saúdskoarabské úřady měly vinit poutníky: „Toto hází na krk 

poutníkům.“
82

 

 

O rok později, konkrétně 10. září 2016, byl zveřejněn článek s názvem: „Žádné opatření 

nebylo ve světové komunitě zavedeno ohledně incidentu v Miná.“
83

 Text je složen z prohlášení 

Sajjida Alího Qazího Askara, bývalého zástupce íránského vůdce v záležitostech hadždže a 

svatých poutí, jenž vystoupil na konferenci ohledně politicko-právních hledisek incidentu v Miná, 

konající se v íránském Qomu. Stejně tak jako v předchozích textech, ani v tomto článku nejsou 

využity žádné jiné zdroje, které by poskytly ucelenější informace o dané problematice. Text je 

složen výhradně ze stanovisek Askara, tudíž je takřka přepisem jeho proslovu. 

 „Podle informací Mehru, Sajjid Alí Qazí Askar řekl: ‚Nesmíme zapomenout na tragédie, 

které se odehrály minulý rok při hadžii. Na základě toho by všechny aspekty měly být plně 

vyšetřeny‘.“
84

  V textu je patrná dichotomie „my“ Írán a „oni“ Saúdská Arábie, přičemž Írán se 

zde prezentuje jako ten, který požaduje práva pro poutníky a Saúdská Arábie, ačkoliv není ve 

větě jmenována přímo, je ta, která případ naopak vyšetřit nechce. Dichotomie je patrná zejména v 

následující větě, kdy je v textu uveden i počet rodin zesnulých poutníků. „Prozatím přibližně 400 

rodin mučedníků Miná dalo plnou moc k vyšetření tohoto incidentu, aby bylo rozhodnuto v jejich 

prospěch. Doposud bylo vyslechnuto 822 přeživších a svědků, aby byl tento incident plně 

zdokumentován.“
85

 Írán se zároveň v textu vymezuje vůči celému světu, kdy „oni“ nezahrnuje 

pouze Saúdskou Arábii, ale i celý svět, který by se měl postavit na stranu Íránu a naléhat na 

Saúdskou Arábii, aby začala incident vyšetřovat. Světové společenství by zároveň mělo 
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Saúdskou Arábii přimět, aby podnikla nezbytné kroky a zajistila bezpečí poutníků při výkonu 

hadždže. „Bohužel, zatím nebylo v mezinárodním společenství podniknuto žádné opatření 

ohledně incidentu v Miná.“
86

  

Saúdské Arábii jsou v textu připisovány negativní konotace. Incident v Miná je popisován 

jako „nedbalost Saúdské Arábie“ („Ehmál-e arabestán“), „nedostatečné zohlednění lidských 

práv“ („edam-e tavadžoh be džanbehá-je hoqúq-e bašarí“) či jako „diskriminace vůči poutníkům z 

cizích zemí“ („tab´ízhá-je arabestán darbáre-je hadžádž kešvarhá-je mochtalef“).  

Vyjádření Askara tvoří základ i dalšího textu, jenž pochází ze dne 6. 3. 2018 a nese název: 

„Saúdové doposud oficiálně neoznámili výsledky vyšetřování incidentu v Miná.“
87

 Na začátku 

textu je uvedeno, že Askari vystoupil na konferenci ohledně konání hadždže. Askar podal 

výsledky vyjednávání se saúdskými zastupiteli a zároveň poznamenal, že stále nebyl důkladně 

vyšetřen incident v Miná z roku 2015. Text je složen z jeho prohlášení a nedává prostor pro 

pohled z jiné perspektivy. Na začátku textu je pouze uvedeno prohlášení Askara slovy: „Zástupce 

nejvyššího vůdce v oblasti hadždže a poutních záležitostí na této konferenci vysvětlil dohody 

uzavřené při jednáních delegace naší země se saúdským ministrem hadždže.”
88

 

V textu je opět přítomna dichotomie „my“ Írán a „oni“ Saúdská Arábie, přičemž je 

distinkce patrná v následující větě: „Vzhledem k včasné přítomnosti odborných týmů naší země v 

Saúdské Arábii jsme oproti loňskému roku v lepší situaci a v oblasti bydlení a výživy byla 

zajištěna dobrá zařízení s cílem přilákat více poutníků.“
89

 Z této věty vyplývá, že Írán zaručuje 

bezpečnost Íránců na území Saúdské Arábie s tím, aby se poutníci mohli zúčastnit hadždže. 

Zároveň je v textu zdůrazněno, že Saúdská Arábie doposud nedodala výsledky vyšetřování 

incidentu při pouti do Mekky v roce 2015. Írán se zde staví do pozice, kdy naléhá na Saúdskou 

Arábii, aby dodržovala práva poutníků. „Dále připomněl, že je třeba sledovat záležitosti rodin 

mučedníků svaté mešity a Miná, a vysvětlil následná opatření k výplatě odškodného za mučedníky 

havárie jeřábu, přičemž zdůraznil: ‚Případ mučedníků Miná je sledován, a Saúdové oficiálně 

neoznámili výsledky.‘“
90

 Vyšetření případu bylo označeno jako „nezbytné“. „Dodal nezbytnost 

vyšetření případu, týkajícího se rodin mučedníků v Mekce a Miná.“
91
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4.1.3. ISNA 

Následující texty byly publikovány na webových stránkách zpravodajské agentury ISNA 

v letech 2015 – 2016. 

Na webové stránce zpravodajské agentury ISNA vyšel 24. 9. 2015 text s názvem: „Proč 

nám Saúdi nedovolí pomoci našim poutníkům?“
92

 Text je postaven na vyjádřeních Sajjida Alího 

Qázího Askara, někdejšího zástupce íránského vůdce v záležitostech hadždže a svatých poutí. V 

textu nejsou uvedeny žádné jiné zdroje, které by poskytly širší vhled do situace. Text pojednává o 

tom, že saúdskoarabské úřady nepovolily zdravotníkům Íránu vstup do země a neumožnily tím 

pádem, aby jejich zraněným poutníkům byla poskytnuta náležitá pomoc a zdravotnická péče. 

Článek je psán výhradně z pohledu Íránu a nedává prostor pro vyjádření Saúdské Arábii, stejně 

tak ani neuvádí žádné jiné zdroje. „Zástupce nejvyššího vůdce v otázkách hadždže a poutních 

záležitostech řekl:…,“
93

 stojí v úvodu textu. Následně se jedná již pouze o přepis jeho prohlášení.  

Text následně informuje o počtu obětí: „Doufáme, že se počet mrtvých nezvýší. Ale 90 lidí, kteří 

se připojili k Alláhovi v nejlepším duchovním stavu, je velká tragédie,“
94

 cituje ISNA Askara. 

 

Zároveň je v článku znatelná dichotomie „my“ Írán a „oni“ Saúdská Arábie. Íránu jsou 

zde přisuzovány pozitivní vlastnosti – tedy Íránci chtějí pomáhat zraněním na místě tragédie, 

zatímco Saúdské Arábii jsou připisovány negativní konotace. Zaprvé, Saúdská Arábie podle 

Íránu nedovolila íránským záchranným složkám pomoci zraněným poutníkům. „Saúdští 

představitelé nedovolili íránským záchranným silám a lékařům, aby byli přítomni na místě 

incidentu a v nemocnicích a pomáhali obětem.“
95

 Zadruhé, Saúdská Arábie prý nejenže 

nedovolila Íránu vstup do země, ale zraněným lidem nepomohla ani vlastními silami. „Mnoho těl 

z různých zemí od 9 hodin od rána doposud neevakuovali a zraněné neošetřili.“
96

 Zatřetí, 

Saúdská Arábie měla údajně rozšiřovat nepravdivé informace o incidentu v Miná. „Abychom 

zabránili další úzkosti našich krajanů, neustále je informujeme, aby nerozšiřovali nepravdivé 

informace.“
97

 Incident hadždže je v textu popsán jako „neslýchaný“ („bí sábeqe“). „Stalo se to 

způsobem, který je v historii hadždže neslýchaný.“
98
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Dalším zkoumaným materiálem je text s názvem: “Osud hadždže po ukončení vztahu 

Saúdské Arábie,“
99

jenž byl zveřejněn 4. 1. 2016. Článek informuje o ukončení diplomatických 

styků ze strany Saúdské Arábie a zrušení poutě do Mekky pro íránské poutníky. Text je založen 

na prohlášení mluvčího ministerstva kultury Hosejna Núšábadího, který vystoupil na tiskové 

konferenci pro média. Hossejn uvedl, že přerušení diplomatických vztahů se Saúdskou Arábii 

bude mít dopad na účast íránských poutníků při výkonu poutě do Mekky. Text nepracuje s jinými 

informacemi, je opět zcela založen na stanoviscích Núšábadího. „Mluvčí ministerstva kultury 

řekl: Ačkoliv je hadždž náboženskou záležitostí a je definován mimo diplomatické otázky, 

narušování politických vazeb se přirozeně týká i jiných oblastí.“
100

  

V textu je patrná dichotomie „my“ Írán a „oni“ Saúdská Arábie, což je patrné například v 

následující větě, kterou lze rozdělit na dvě části. V první z nich jsou zdůrazněny pozitivní 

vlastnosti Íránu, jenž je označen jako „pragmatický“ („amalí“) a „ochraňující své krajany“ 

(„hamvatanán“). Druhá část věty se týká saúdskoarabských úředníků, kteří měli údajně obtěžovat 

íránské poutníky. Jsou jim připisovány negativní konotace, jako například „drzost a arogance“ 

(„gostáchí va džosárat“). „Pragmatické kroky Islámské republiky Írán proti ponížení dvou našich 

krajanů a arogance a drzost dvou saúdských úředníků spočívaly v tom, že jsme zrušili umru a 

hadždž a vznesli podmínky, že dokud nebudou zločinci potrestání, znovu hadždž a umru 

nezahájíme.“
101

  V souvislosti se Saúdskou Arábii jsou akcentována slova jako „trest“ 

(„tanbíh“), „verdikt“ („hokm“), „delikvent“ („chátí“) či „slabý“ („za´íf“).   

V textu jsou kromě hadždže zmíněny též útoky na saúdskoarabská zastupitelství v zemi. 

Núšábadí je označil jako „podezřelé“ („maškúk“). Slovo podezřelý je v textu zopakováno 

celkem dvakrát, nejprve je spojeno se slovem „událost“ („etefáq-e maškúk“) a posléze se slovem 

„záležitost“ („masá´ile maškúk“) „Tyto události možná byly zosnovány a naplánovány těmi, 

kteří se snaží vytvořit napětí.“
102

 Zároveň Núšábadího v projevu dodal, že vše bude vyšetřeno, 

útok na saúdskoarabská zastupitelství však opět nazval „podezřelým“ a nezákonným“ („Ghejr 

qánúní“). Chování útočníků, kteří přepadli saúdskoarabská zastupitelství, označil za 

„iracionální“ („ghejremanteqí“) a „špatné“ („chaláf“). Zároveň se mluvčí ministerstva kultury 
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odmítl k útokům vyjádřit s tím, že se jedná o politickou záležitost. „Protože se jedná o záležitost 

spadající do politické sféry, zdržím se přesné odpovědi.“
103

 

Další článek, jenž vyšel 10. 9. 2016, je postaven na prohlášení ajatolláha Mohammada 

Mohammadího Golpájegáního šéfa kanceláře nejvyššího vůdce, jenž při závěrečném ceremoniálu 

osmé národní soutěže v memorování Koránu připomněl výročí incidentu v Miná. Text, jenž je 

opatřen titulkem „Na události hadždže minulého roku nikdy nezapomeneme,“
104

je složen 

výhradně z prohlášení Golpájegáního. Neodkazuje na jiné zdroje, ani nedává prostor pro 

vyjádření Saúdské Arábii. V textu je opět patrná dichotomie „my“ Írán a „oni“ Saúdská Arábie. 

V projevu Golpájeganí v souvislosti s incidentem Miná použil metaforu, v níž smrt 

íránských poutníků přirovnal k žízni. Naznačoval tedy, že íránští poutníci měli být žízniví, ovšem 

Saúdská Arábie jim neposkytla vodu a v podstatě je tak zodpovědná za to, že zemřeli. Zároveň 

dodal, že na incident při hadždži se nesmí nikdy zapomenout. „Pokud jde o Saúdskou Arábii, 

dodal: ‚Jaká je to služba, když poutníci byli loni velmi žízniví, ale nebyl jim dán ani doušek vody, 

až žízní zemřeli. Na události minulého roku a roku 66 nikdy nesmíme zapomenout.“
105

 

Metaforu lze vyložit tak, že íránští poutníci byli žízniví po víře a vykonání rituálu, ovšem 

kvůli incidentu, za nějž je vina připisována Saúdské Arábii, nemohli pouť dokončit a svou žízeň 

po víře tak uhasit. V článku jsou zároveň připomenuty války v Sýrii a Jemenu, které má podle 

vyznění textu mít na svědomí Saúdská Arábie. Ta je zde spojována se slovy jako „hřích“ 

(„gonáh“), „nepřátelé“ („došmanán“) či „teroristé“ („terorísthá“). V následující větě sice není 

explicitně uvedeno, jaké teroristy a zločince má Gopájegání na mysli, ovšem text uvádí jejich 

přesný počet s tím, že operují na území Sýrie. „Mohammad Golpájegání dodal:Počet teroristů a 

zločinců, kteří se shromáždili v Sýrii z různých zemí, činil 360 tisíc.“
106

 Viníka odhaluje až v další 

větě, kdy tvrdí, že saúdská letadla v Jemenu bombardují nemocnice, školy i ulice. „Jaký je hřích 

lidí Jemenu, že nejen jejich vojenské základny, ale také školy, nemocnice, ulice a bazary jsou 

stokrát denně pod útokem saúdských letadel?“
107

 Golpájegáního se odvolává na celou 

muslimskou komunitu, která má údajně trpět kvůli „kriminálníkům,“ co vedou zástupné války na 

Blízkém východě.  
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Dichotomie „my“ a „oni“ se je patrná i v následující větě, kdy „my“ nepředstavuje pouze 

Írán, ale celá muslimská komunita a zájmeno „oni“ představuje Spojené státy americké, Velká 

Británie a Izrael. „Mnoho muslimů v muslimských zemích je denně zabíjeno a mrzačenou 

kriminálníky, kteří v současnosti vedou zástupné války za Ameriku, Británii a sionisty.“
108

 V 

souvislosti s nestabilitou na Blízkém východě je v textu zmíněna také bezpečnost na území Íránu. 

Gopájegání uvedl, že bezpečnost v Íránu byla několikrát ohrožena jeho „nepřáteli“ 

(„došmanán“), ovšem bezpečnostní síly vždy nebezpečí zachytily včas a potlačily ho v zárodku. 

„Pozorné oči zpravodajských úředníků země způsobily, že nepřátelé byli zničeni dříve, než chtěli 

jednat.“
109

 

4.1.4. Dílčí shrnutí 

Uvedené a rozebrané texty, jež byly zvolené z webových stránek zpravodajských agentur 

IRNA, Mehr a ISNA a jež vyšly v letech 2015 -2018, vykazují všechny čtyři znaky žurnalistiky 

války. 

Zaprvé, texty jsou založeny pouze na prohlášení předních íránských politiků. Informace 

jsou značně nevyvážené, jelikož pracují pouze s jedním zdrojem. Například text s názvem „Na 

události hadždže minulého roku nikdy nezapomeneme,“
110

 je založen pouze na prohlášeních 

duchovního Mohammada Mohammadího Golpájegáního, šéfa kanceláře nejvyššího vůdce. 

Nepřináší tedy žádné další, podrobnější a přesnější informace, konflikt nijak nevysvětluje, ani 

nedává prostor pro vyjádření Saúdské Arábii. 

 

Stejné praktiky se objevují ve většině daných textů. S cizími zdroji ovšem pracuje text s 

názvem „Incident v Miná hodnotu práce bezpečnostních sil nesnižuje,“
111

 jenž vyšel na 

webových stránkách zpravodajské agentury Mehr. Ten v sobě zahrnuje informace ze 

zpravodajské webové stránky al-Našra, nicméně opět neposkytuje žádné další podrobnosti z 

jiných zdrojů. S nejvíce zdroji pracoval autor textu „717 osob, včetně 43 Íránců, bylo zabito v 

důsledku ušlapání při kamenování satana.”
112
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Zatřetí, v textech je patrné propagandistické naznačení dvou protichůdných stran - „my a 

oni.“ Íránu jsou ve všech zkoumaných textech přisuzovány pozitivní konotace a Saúdské Arábii 

jsou přisuzovány negativní přívlastky. 

 

Například v textu s názvem: „Osud hadždže po ukončení vztahu Saúdské Arábie,“
113

 který 

byl publikován zpravodajskou agenturou ISNA, je Saúdská Arábie spojována s expresivními 

výrazy jako „trest, „verdikt“, „delikvent“ či „slabý“.  Užití expresivních výrazů ve spojitosti se 

Saúdskou Arábii se v textech viditelně stupňuje. Jestliže se kupříkladu podíváme na první texty, 

které byly zveřejněny bezprostředně po incidentu, tedy v roce 2015, je výskyt či užití 

expresivních výrazů minimální. Nejčastěji se v nich v souvislosti se Saúdskou Arábií objevují 

slova jako „incident“ („hádese“) či „zodpovědnost“ („mas´úlíjate“). V textech vydaných v roce 

2016 se již objevuje víc expresivních slov, zároveň je v nich znatelná snaha o dehumanizaci 

Saúdské Arábie. V textech se ovšem nepíše o Saúdské Arábii jakožto o království, ale negativní 

slova jsou spojována především s rodem al-Saúd, ten je navíc často spojován se slovem režim. 

Například ve větě: „Abychom zabránili další úzkosti našich krajanů, neustále je informujeme, aby 

nerozšiřovali nepravdivé informace,“
114

 je Saúdská Arábie obviněna z rozšiřování nepravdivých 

zpráv, přičemž Írán se staví do role toho, kdo se snaží tomuto údajnému rozšiřování lží zabránit. 

Začtvrté, texty informující o událostech hadždže v roce 2015 jsou orientovány na 

vítězství. Články jsou výhradně jednostranné a nedávají možnost k vyjádřením dalším stranám. 

Pracují pouze s jedním, nebo maximálně dvěma zdroji. V textech se neobjevují žádné náznaky 

možnosti mírového řešení, naopak jsou texty orientovány „my vs. oni.“  V následující větě se 

píše, že je Saúdská Arábie zodpovědná za incident v Miná. „Úředníci Saúdské Arábie jsou 

zodpovědní za tento incident.“
115

 Z další věty dále vyplývá, že pakliže Saúdská Arábie 

nepřistoupí na podmínky Íránu, nedojde k mírovému řešení. „Nesmíme zapomenout na tragédie, 

které se odehrály minulý rok při hadždži. A na základě toho by všechny aspekty měly být plně 

vyšetřeny.“
116
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4.2. Poprava Šajcha Nimra al-Nimra 

Šajch Nimr Báqir al-Nimr byl imámem v mešitě ve městě Awámíja ležící v provincii 

Qátif, kde v roce 2010 založil centrum al-Imám Ghaem, jenž se stalo centrem protivládní 

činnosti. Nimr od roku 1989 do roku 1999 žil v Íránu, kde se zdržoval nejprve ve svatém městě 

Qom, kam docházel na náboženské semináře, a posléze v Teheránu, kde studoval semináře 

Hazrat-e Qajm pod vedením vlivného íránského duchovního Mohammada Taqího, jenž se 

zaměřovaly na učení o šíe dvanácti imámů a islámském právu. Po návratu vystupoval proti rodu 

al-Saúd. Jeho projevy měly nejen proti-saúdský, ale také proti-americký charakter.
117

 V provincii 

Qátif je domovem menšiny šíitů, kteří si dlouhodobě stěžovali na diskriminaci ze strany 

saúdských úřadů. V roce 2011, kdy země Blízkého východu a severní Afriky zachvátila řada 

protestů, šíitské obyvatelstvo uspořádalo v provincii Qátif protivládní protesty. Demonstrace 

Šajch Nimr Báqir al-Nimr podpořil. Saúdské úřady měly účastníky protestů zatknout a věznit. Za 

podporu a za účast při demonstracích byl zatčen i Šajch Nimr Báqir al-Nimr.
118

 K zatčení došlo 

v červenci v roce 2012 a v roce 2014 byl odsouzen k trestu smrti za zločiny související s 

terorismem. Rozsudek měl ratifikovat král Salmán bin Abdulazíz v roce 2015.
119

 Íránský vůdce 

Sajjid Alí Chámeneí naléhal na vládu Saúdské Arábie, aby Nimra Báqira al-Nimra propustila. 

Tehdejší íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf se setkal se saúdskoarabským 

velvyslancem v Íránu, aby s ním diskutoval o propuštění Nimra. Nicméně 2. ledna 2016 byl 

Šajch Nimr Báqir al-Nimr v Saúdské Arábie spolu s dalšími 46 vězni popraven.
120

  

 

V následujících podkapitolách bude rozebráno devět textů, které byly publikovány na 

webových stránkách zpravodajských agentur IRNA, Mehr a ISNA, a které informující o popravě 

Šajcha Nimra Báqira al-Nimra, který byl popraven v Saúdské Arábii v roce 2016. 

4.2.1. IRNA 

Analyzované texty byly zveřejněny na webových stránkách zpravodajské agentury IRNA 

v letech 2016- 2017. 
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Text s titulkem: „Mučednictví Šajcha Nimra je znakem chování ISIS a poklesu al-

Saúdů,“
121

 byl publikován dne 4. 1. 2016. Tento článek je postaven na vyjádření íránských 

Revolučních gard
122

 ohledně smrti Šajcha Nimra Báqira a-Nimra, opírá se ovšem pouze o jejich 

prohlášení a nezahrnuje jiné zdroje. Nedává ani prostor pro vyjádření Saúdské Arábii, jedná se 

tím pádem takřka o přepis stanovisek gard. V textu je uvedeno, že Saúdská Arábie popravila 47 

osob, včetně šejcha Nimra Báqira al-Nimra. „V oficiálním prohlášení oznámilo saúdské 

ministerstvo vnitra popravu 47 osob za bezpečnostní obvinění, včetně ájatolláha Nimra Báqira 

al-Nimra.“
123

 

Opět si zde můžeme povšimnout dichotomie „my Írán“ a „oni Saúdská Arábie.“ Írán zde 

představuje Šajch Nimr Báqir al-Nimr, šíitský duchovní, jemuž jsou přisuzovány pozitivní 

přívlastky, jako „drahý“ („avíz“) a „mučedník čisté krve“ („šahíd-e chúne-je pák“). Naopak 

Saúdské Arábii jsou přikládány negativní přívlastky. Distinkce je patrná například v následující 

větě: „Prohlášení Íránských revolučních gard tvrdí:‚Brutální kroky zpátečnického, středověkého 

režimu v případě popravy ájatolláha šejcha Nimra ukazuje rostoucí terorismus Saúdů a je jasným 

porušením lidských práv a svobody projevy, základem takových zločinů je wahhábistická 

ideologie a salafistické hnutí, kterým je dnes ISIS.‘“
124

 

Saúdská Arábie je zde popisována jako „zpátečnická“ („mortadže“) či „středověká“ 

(„qarn-e vastá“). V závěrečné části se nachází i prohlášení o tom, že Saúdská Arábie porušuje 

„lidská práva“ („naqz-e áškár-e hoqúq-e bašar“) a „svobodu projevu“ („naqz-e aškár-e ázádí-je 

bajáníje“). V poslední větě Saúdskou Arábii staví na stejnou úroveň jako teroristickou skupinu 

ISIS. Nutné podotknout, že v textu ze smrti Šajcha Nimra Báqir al-Nimra a ani z terorismu není 

obviňována Saúdská Arábie jakožto celé království, ale pouze vládnoucí rod al-Saúd. Rod al-

Saúd je navíc spojován se slovy jako „režim“ („režím-e al-Saúd“), jenž je v textu zmíněn celkem 

čtyřikrát, například: „Nenáviděný saúdský režim bezpochyby zaplatí cenu za tento ostudný 

čin.“
125
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V textu nadále autor Saúdy obviňuje z nestability v regionu a „válce“ („džang“), „násilí“ 

(„tadžávoz“) vůči Jemenu a spojuje s terorismem. Zájmeno „oni“ se v následující větě rozšiřuje 

na Izrael, jehož má být Saúdská Arábie „prodlouženou rukou.“ „Nepochybně, zlá ruka vůdců 

systému nadvlády a sionismus a jejich nenávistné pěchoty v zemi Hidžázu, stojí za probíhajícími 

válkami a zločiny v regionu.“
126

    

Dne 3. 1.2016 vyšel článek s názvem: „Božská ruka pomsty bezpochyby postihne saúdské 

politiky/ svět musí pocítit zodpovědnost.“
127

 Jeho text je založen na prohlášeních ájatolláha 

Sajjida Alí Chameneího, kdy se jedná o přepis jeho tvrzení. Žádné jiné zdroje se v textu 

neobjevují. Autor ani neposkytuje ucelené informace, aby čtenáře uvedl do problematiky. Na 

konci textu je uvedeno, že Šajch Nimr Báqir al-Nimr byl popraven Saúdskou Arábií, spolu s 

dalšími osobami. „Podle IRNA ministerstvo vnitra Saúdské Arábie oficiálně oznámilo, že 47 osob 

bylo odsouzeno k trestu smrti za bezpečnostní obvinění, včetně ájatolláha Nimra Báqira al-

Nimra.“
128

 

V textu je patrná dichotomie „my a oni“, kdy „my Írán“ nejprve představuje postava 

Šajcha Nimra Báqira al- Nimra. „Nejvyšší vůdce revoluce označil mučednictví šajcha Nimra a 

jeho nespravedlivé krveprolití za politickou chybu saúdské vlády.“
129

 Naopak Saúdská Arábie je 

popisována jako ta, která krev Nimra Báqira al-Nimra prolila. Konkrétně expresivní slovní 

spojení „prolití krve“ („chůn ríchte“) se v textu opakuje celkem třikrát. „Saúdský režim, který 

prolévá nevinnou krev pouze kvůli kritice a protestu.“
130

 Saúdské Arábii jsou navíc přisuzovány 

další negativní přívlastky jako „nespravedlivá“ („náhaq“) nebo „ozbrojená“ („mosalaháne“). V 

textu je navíc třikrát Saúdská Arábie označená jako režim „al-Saúdů“ („režím al-Saúd“). 

Dichotomie „my Írán“ a „my Saúdská Arábie“ se na konci textu mění. Zájmeno my 

zahrnuje nejen Írán, ale nejprve islámský svět jako celek a posléze se Írán dokonce odvolává na 

celý svět. „Zdůrazňuje, že za to by měl být zodpovědný islámský svět a celý svět.“
131

  Saúdská 

Arábie je zároveň obviňována ze zásahů v Jemenu a Bahrajnu. „Podle informací IRNA ájatolláh 

Chameneneí zdůraznil potřebu, aby svět pocítil zodpovědnost za tento zločin a podobné zločiny 
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Saúdů v Jemenu a Bahrajnu.“
132

 V textu je navíc popsáno, čeho se má dopouštět Saúdská Arábie 

v Jemenu: „Ničení mešit a jejich domovů, stejně jako bombardování jemenského lidu, které trvá 

víc jak deset měsíců, je dalším příkladem zločinů saúdského režimu.“
133

 

 

Text s názvem: „Hashtagy ‚protest‘ a ‚nezabili ho‘ v kyberprostoru/ krev šejcha Nimra 

bez odpovědi nezůstane,“
134

 byl publikován dne 2. 1. 2017 jako reakce na aktivitu uživatelů 

sociální sítě Twitter, kteří si připomínali výročí úmrtí Šajcha Nimra Báqira al-Nimra. Podle 

vyznění článku měli lidé sdílet hashtagy „protest“ („eterazí“) a „nezabili ho“ („wa má qatlúh“).
135

 

Článek je založen pouze na informacích získaných ze sociálních sítí a uvádí, že výročí smrti 

Šajcha Nimra Báqira al-Nimra přitahovalo pozornost po celém světě. „Spuštění a aktualizace 

tohoto protestního hashtagu na sociální síti Twitter přitahovalo pozornost uživatelů z různých 

částí světa a na podporu mučedníka ajatolláha Nimra Báqira al-Nimra bylo zveřejněno mnoho 

tweetů.“
136

   

V následujících větách je opět patrná dichotomie „my islámský svět“ a „oni Saúdská 

Arábie.“ V první z nich je upozorněno na to, že poprava šíitského duchovního Nimra Báqira al-

Nimra vyvolala protesty napříč islámským světem. Saúdská Arábie je obviňována ze „zločinů 

proti lidským právům“ („dženájathá-je hoqúq-e bašarí“). „Dne 15. října 2014 saúdský režim 

odsoudil ájatolláha Nimra Báqira al-Nimra k smrti a popravil ho ráno 2. ledna 2015.“
137

  

4.2.2. Mehr 

Na webové stránce zpravodajské agentury Mehr byl 2. 1. 2016 zveřejněn článek s 

názvem: „Západ zavírá oči nad zločiny Saúdské Arábie.“
138

 Je založen na prohlášeních 

amerického novináře Stephena Lendmana. V textu se neobjevují žádné další zdroje, které by 

nabízely jiný úhel pohledu, kromě toho se zde nenachází ani žádné další informace o pozadí 

konfliktu. V úvodu je zde zastoupeno pouze jedinou větou, v níž se píše, že Saúdská Arábie 

popravila 47 lidí, včetně šejcha Nimra Báqir al-Nimra. „Zpravodajská agentura Mehr: 

                                                
132

 Božská ruka pomsty bezpochyby postihne saúdské politiky/ svět musí pocítit zodpovědnost.[online].[cit. 2020-

07-16] Dostupné z:www.irna.ir/news/81904364/ 
133

 Ibid. 
134

  Hashtagy ‚protest‘ a ‚nezabili ho‘ v kyberprostoru/ krev šejcha Nimra bez odpovědi nezůstane. [online].[cit. 

2020-07-16] Dostupné z:  www.irna.ir/news/82370966/ 
135

 Nezabili ho (wa má qatlúh) je arabské sousloví a pochází z Koránu. Jedná se o verš 157 nacházející se ve 4. súře 

Ženy, která pojednává o smrti Ježíše Krista. Celá věta zní: „Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se 

jim to zdálo.“ (Hrbek, str. 538)  
136

 Hashtagy ‚protest‘ a ‚nezabili ho‘ v kyberprostoru/ krev šejcha Nimra bez odpovědi nezůstane. [online]. [cit. 

2020-07-16] Dostupné z:  www.irna.ir/news/82370966/ 
137

 Ibid. 
138

  Západ zavírá oči nad zločiny Saúdské Arábie.[online].[cit. 2020-07-17] Dostupné z:  mehrnews.com/xxDMq 



40 

 

Ministerstvo vnitra Saúdské Arábie v prohlášení oznámilo, že popravilo 47 lidí, včetně ajatolláha 

Šajcha Nimra al-Nimra.“
139

  V textu je viditelná dichotomie „my“ a „oni,“ kdy zájmeno „my“ 

představuje osobu šejcha Nimra Báqir al-Nimra a „oni“ Saúdskou Arábii a svět. Z následující 

věty vyplývá, že šejch Nimr Báqir al-Nimr byl odsouzen k trestu smrti saúdským králem, jenž 

přitom mohl jeho smrt odvrátit. „Saúdský Nejvyšší soud potvrdil rozsudek smrti Šajcha Nimra al-

Nimra. Trest smrti mohl být odvolán pouze na příkaz saúdského krále.“
140

  

Dichotomie je evidentní i v další větě, která je vyjádřením amerického novináře Stephena 

Landmana. Zatímco v předešlé větě zájmeno „oni“ představovalo Saúdskou Arábii a její 

„příznivce“, kteří jsou v následující větě specifikováni, nyní zájmeno „oni“ zahrnuje rod al-Saúd, 

Spojené státy americké a západní mocnosti. „Stephen Landman, americký teoretik, o popravě 

Šajcha Nimra al-Nimra a proč západní příznivci al-Saúdů mlčí, pro Mehr řekl: ‚Podle mého 

osobního názoru, Amerika a další západní země spolu s hlavními médii zavřely oči před 

nejhroznějšími zločiny Rijádu.“
141

 Saúdské Arábii jsou zároveň připisovány negativní konotace 

jako „zločiny“ („dženájat“) a „válka“ („džang“). Landman též pro Mehr dodal: „Příznivci 

Saúdské Arábie zavírají oči nad jejími zločiny a podporu ISIS a dalších teroristických skupin.“
142

 

Zároveň uvedl, že Saúdská Arábie a Spojené státy jsou partneři v Jemenu a Sýrii. „‚Američtí a 

saúdští příznivci jsou partnery Obamoy války v Sýrii,‘ uzavřel Landman s odkazem na krutosti 

americké vlády v Sýrii.“
143

 

Článek opatřen titulkem: „Poprava šejcha Nimra al-Saúdy je znamením selhání nepřátel 

islámu,“
144

 byl na webových stránkách Mehru zveřejněn 3. ledna 2016. Je založen na 

prohlášeních pobočky Organizace pro islámský rozvoj [Islamic Development Organization] 

v provincii Semnám a jeho text je výhradně založen na prohlášeních organizace a nepracuje s 

dalšími zdroji. 

Organizace v prohlášení silně odsoudila zločin al-Saúdů v souvislosti se smrtí Nimra 

Báqira al-Nimra a Saúdskou Arábii přirovnala k teroristické skupině ISIS, čímž ji de facto staví 

na jednu úroveň s extremistickou skupinou. Saúdská Arábie je v textu opět nazývána režimem, 
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přičemž slovo režim se v textu objevilo celkem dvakrát, například: „Tyto činy nazvala známkou 

chování ISIS a úpadkem saúdského režimu.“
145

   

Zároveň je saúdská vláda v daném článku nazývaná „extremisty“ („afrátí“), 

„wahhábisty“ („wahábbí“), „takfiristy“ („takfírí“) a „nepřáteli islámu“ („došmanhá-je islám“). V 

článku jsou zároveň zmíněny zástupné války, kterých se Saúdská Arábie účastní. „Organizace v 

tomto prohlášení zdůraznila: ‚Tento zbabělý krok je jistě způsoben selháním nepřátel islámu v 

islámských zemích a následným vítězstvím muslimů v zemích, jako je Jemen, Sýrie, Libanon a 

Irák, a slibuje bezprostřední pokles extremistického myšlení.‘“
146

  

 

V textu je patrná dichotomie „my a oni“, přičemž zájmeno „my“ zde představuje Šajcha 

Nimra Báqir al-Nimra a „oni“ nahrazuje Saúdskou Arábii, Izrael a Spojené státy americké.  Na 

rozdíl od Saúdské Arábie jsou Šajchovi Nimrovi Báqir al-Nimrovi připisovány pozitivní 

vlastnosti, což vyplývá mimo jiné z následující věty: „Mučednictví je vlastní všem svatým a 

blízkým příbuzným Boha a představuje touhu pro všechny odvážné lidi. Je to přinejmenším věčná 

a božská odměna.“
147

 Naopak Saúdská Arábie je popsána jako: „Spojenectví americko-sionistické 

fronty a Al-Saúdů musí vědět, že prolévání takové čisté a svaté krve způsobí významné rozšíření 

islámského probuzení.“
148

 Západ kromě toho popisuje jako: „západní pány“ („arbábán-e qarbí“). 

Další analyzovaný článek, jenž byl publikován 3. 1. 2016, je založen na projevu 

Mohammada Alího Nekounáma, zástupce nejvyššího vůdce v provincii Čahármahal a Bachtijárí. 

Nekounam ve městě Šahrekord promluvil o smrti Šajcha Nimra Báqira al-Nimra a text je založen 

na jeho prohlášeních. Jedná se opět de facto o přepis jeho slov a veškeré citace jsou pouze 

uvedeny či doplněny slovy „dodal“ („afzúd“), „řekl“ („soft“) či „pokračoval“ („edáme dád“).  

Saúdská Arábie je v textu označována jako režim al-Saúdů, přičemž slovo režim se v 

textu objevuje celkem šestkrát. Navíc je země v článku spojována s negativními konotacemi jako 

„útlak“ („zolm“), „zločin“ („dženájat“) či „nepřátelé islámu“ („došmanhá-jeislám“). Slovo 

útlak se v textu vyskytuje čtyřikrát a zločin pak třikrát.   

Zároveň je v textu patrná dichotomie „my a oni“, přičemž zájmeno „my“ představuje 

Šajch Nimr Báqir al-Nimr a „oni“ Saúdská Arábie a Spojené státy americké. Dichotomie je 
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patrná již v titulku, který zní: „Režim al-Saúd s patronací Spojených států popravil Šajcha 

Nimra.“
149

 Šajch Nimr Báqir al-Nimr je popsán jako bojovník proti útlaku Saúdské Arábie, která 

porušuje lidská práva. „Šejch Nimr Báqir al-Nimr stál proti útlakům al-Saúdů. Šajch Nimra al-

Nimr volal po svobodě v zemi, která už je minimálně 50 let zastíněna útlakem, útiskem a terorem 

muslimů Saúdské Arábie.“
150

 Zároveň Nekounám připomíná, že Saúdská Arábie má na svém 

území svatá místa islámu, tudíž by jako kolébka islámu měla být bezpečným územím pro 

všechny muslimy bez ohledu na jejich státní příslušnost. Vládnoucí rodinu al-Saúd však spojuje s 

terorismem. „Režim al-Saúd místo toho, aby pečoval o svatá místa a zajišťoval bezpečí v zemi 

zjevení, podporuje teroristické skupiny a utiskuje muslimy této země.“
151

 V závěru textu je 

popsána demonstrace v souvislosti se smrtí Šajcha Nimra Báqira al-Nimra. „Na konci 

ceremoniálu učenci a duchovní zpívali ‚smrt Americe‘, ‚smrt Izraeli‘, ‚smrt zrádci al-Saúdovi‘a 

mučednictví ajatolláha Šajcha Nimra Báqira al-Nimra a množství šíitů v této zemi odsoudili.”
152

 

4.2.3. ISNA 

Reportér zpravodajské agentury ISNA v souvislosti se smrtí Šajcha Nimra Báqira al-

Nimra v rozhovoru promluvil s Gholám-alím Džafarzádem, poslancem v parlamentu, jenž 

zastupuje provincii Rašt. Článek s názvem „Hrob al-Saúdů byl vykopán“
153

 byl zveřejněn  

dne 2. 1. 2016 a jeho text je založen na prohlášení Džafarzádiho a nepracuje s jinými zdroji, které 

by poskytly odlišný úhel pohledu. Saúdská Arábie je v článku spojována s porušováním lidských 

práv, za které viní jmenovitě vládnoucí rod al-Saúd. Sousloví „porušování lidských práv“ 

(„naqz-e hoqúq-e bašar“) se v jedné větě dokonce objevuje dvakrát. „Rod Al-Saúd je největším 

porušovatelem lidských práv a nespravedlivou popravou šejcha Nimra nemůže zastavit islámské 

probuzení.“
154

  

V textu je opět patrná dichotomie „my Írán“ a „oni Saúdská Arábie“, což je zřejmé hned v 

několika případech. Zaprvé, slovním spojením „islámské probuzení“ („bídarí-je islámí“), jemuž 

má podle vyznění článku Saúdská Arábie bránit, se Írán označuje za člena islámského světa, 

zatímco Saúdskou Arábii z něj vyřazuje. To vyplývá též z následující věty: „Saúdská Arábie je 

největším porušovatelem lidských práv a nemá pravomoc být strážcem domu Božího, ani nemá 
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autoritu.“
155

 Zadruhé, v textu je zdůrazněno, že Írán několikrát varoval Saúdskou Arábii v otázce 

porušování lidských práv. Slovo „varování“ („hošdár“) se v jedné větě objevuje dvakrát. V 

následující větě je zároveň znovu zdůrazněno, že nejen Írán, ale i lidé dalších muslimských zemí 

si přejí dosáhnout svržení rodu al-Saúd. „Navzdory všem varováním, která byla poskytnuta 

Saúdské Arábii, jejich pozornost těmto varováním nebyla věnována, a lidé muslimských zemí se 

modlí za svržení al-Saúdů.“
156

 Írán v textu dokonce vyzývá celý islámský svět, aby se spojil proti 

Saúdské Arábii „Islámský svět by měl najít centrální konsenzus, aby převzal hadždž od Saúdské 

Arábie.“
157

   

Další text, jenž vyšel 3. 1. 2016, je založen na vyjádřeních duchovního Mohammada 

Džaváda Fázela Lankaráního, který mimo jiné uvedl, že: „Islámský svět by neměl tváří v tvář 

barbarskému kroku rodu al- Saúd zůstat v tichosti.“
158

 Daný článek je výhradně složen z jeho 

prohlášení a nepracuje s jinými zdroji. Nenabízí tak ucelený pohled na problematiku.  V textu je 

rovněž patrná dichotomie „my a oni“. Zájmeno „my“ představuje nejen Írán, ale celý islámský 

svět, včetně muslimů v Saúdské Arábii. Zájmeno „oni“ zahrnuje rod al-Saúd, jenž je popisován 

jako „barbarský“ („vahšíjáne“), „represivní“ („satamgar“) či „divoký“ (vahší), což vyplývá i z 

následující věty: „Divoká a represivní vláda al-Saúdů.“
159

  

„Islámský svět, hlavně velcí sunnitští učenci v Hidžázu, Egyptě a dalších zemích, by 

neměli zůstávat nečinně sedět tváří v tvář tomuto barbarskému činu,“
160

 stojí dále ve zkoumaném 

textu, v němž se Írán obrací na islámský svět, jakožto celek - šíity i sunnity, nicméně vůči 

wahhábismu se vyhrazuje a považuje ho za „rouhačský.“ „Ještě nejšťastnější je, že tito špinaví 

katové, jsou schvalováni soudem a wahhábiskými kleriky, jejichž existence je rouhačská a 

znečišťuje oba svatá místa.“
161

 

Tentýž den byl zveřejněn též článek s názvem: „Králové tohoto království se 

zbláznili?“
162

 Text je ovšem spíš než zprávou komentářem, jenž je založen na článku deníku The 

Independent, jehož autorem je novinář Robert Fisk. Ten v reakci na popravu šíitského 
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duchovního Nimra Báqira al-Nimra dle daného textu uvedl, že Saúdská Arábie se liší od 

teroristické skupiny ISIS pouze tím, že popravy nenatáčí a záběry posléze nezveřejňuje. V textu 

je uvedeno, že za rok bylo v Saúdské Arábii popraveno 158 lidí. „Jediným rozdílem mezi 

Saúdskými a ISIS je filmování stínání hlav, ale nelze přehlížet, že setnutí hlav 158 Saudů za 

uplynulý rok bylo podivně a dokonale v souladu s wahhábistickým učením ISIS.“
163

 Zároveň je v 

textu dodáno, že spolu s Šajchem Nimrem Báqirem al-Nimrem bylo popraveno dalších 47 lidí. 

Saúdská Arábie zde byla znovu přirovnána k teroristické skupině. Autor článku nejenže 

Saúdskou Arábii přirovnána k ISIS, ale doslova tvrdí, že Saúdská Arábie a ISIS je totéž. 

„Popravou 47 lidí, včetně Šajcha Nimra Báqira al-Nimra, s náboženským a koranickým 

ospravedlněním, bylo něco, čeho je schopen pouze ISIS.“
164

  

V článku je též patrná dichotomie „my a oni,“ která se ovšem v průběhu textu mění. 

Nejprve popíšu první případ, kdy zájmeno „my“ představuje Írán a šíity. Tato dichotomie je 

patrná v následující větě, kdy sunnity představuje Saúdská Arábie, co prolévá krev, aby učinila 

rozkol mezi šíou a sunnou v regionu. „Lze říci, že krvavou koupelí, která se v zemi saúdských 

sunnitů rozlila, se snaží podnítit Íránce a všechny šíity k eskalaci náboženské války.“
165

  Co se 

týče druhého případu, zájmeno „my“ v sobě následně zahrnuje jak sunnity, tak šíity, zatímco 

zájmeno „oni“ představuje Saúdskou Arábii. Autor dokonce zmiňuje citát z Macbetha: „Krev bud 

vykoupena krví,“
166

 na jehož základě následně píše, že Saúdská Arábie prolévá krev, a to prý jak 

šíitů, tak sunnitů. „Zdá se, že válka těch, kteří bojují proti terorismu, ospravedlní jakékoli 

množství krveprolití, ať už sunnitů nebo šíitů.“
167

 

V třetím zastoupeném případě pak zájmeno „my“ představuje šejcha Nimra Báqira al-

Nimra, jemuž jsou přisuzovány pozitivní konotace jako „svoboda“ („ázádí“), „opozice“ 

(„mochálefát“) či „síla“ („qodrat“). „Neměl vztahy se žádnou politickou stranou, ale trval na 

tom, aby se konaly svobodné volby, a z tohoto důvodu byl kvůli své opozici vůči saúdsko-

wahhábistické vládě neustále zadržován a mučen. Šejch Nimr vyřkl slova, která byla mnohem 

silnější než násilí.“
168

 Naopak Saúdská Arábie je nejčastěji spojována se slovy „krev“ a „ISIS“. 

Slovo krev se ve spojitosti se Saúdskou Arábii v textu objevuje celkem třikrát a ISIS dokonce 
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pětkrát. „Bizarní vyjádření saúdských úřadů tvrdí, že nedávný masakr nemá nic společného s 

rasou nebo náboženstvím, což je přesně klasické tvrzení ISIS.“
169

   

4.2.4. Dílčí shrnutí 

Texty informující o popravě šíitského duchovního Šajcha Nimra Báqira al-Nimra, které 

vyšly v roce 2016, vykazují všechny čtyři znaky žurnalistiky války. 

Zaprvé, analyzované texty jsou založeny pouze na prohlášeních předních íránských 

politiků a duchovních. Podávají jednostranné informace. Neposkytují pohled druhé strany, 

dokonce ani třetích stran konfliktu. Například text s názvem: „Mučednictví Šajcha Nimra, je 

znakem chování ISIS a poklesu al-Saúdů,“
170

 je takřka přepisem prohlášení Revolučních gard 

Íránu. Neposkytuje žádné další informace a nepracuje s jinými zdroji. Ani jeden z textů nenabízí 

ucelené informace o konfliktu. Jediný text, jenž pracuje s cizími zdroji, je článek s názvem: 

„Králové tohoto království se zbláznili?,
171

 který vydala zpravodajská agentura ISNA a jehož text 

pracuje s informacemi z deníku The Independent. Nicméně zpracovává pouze je a nenabízí žádný 

jiný úhel pohledu. Další texty jsou poté už jen výhradně přepisy prohlášení politiků a 

duchovních. Výše zmíněný text, jenž byl vydán na webové stránce zpravodajské agentury ISNA, 

je spíše komentářem nežli zpravodajským textem. Autor v něm přispívá svými myšlenkami a 

nepracuje pouze s prohlášeními politiků, duchovních či zahraničních novinářů. Dalším 

podobným textem je článek, který vyšel na webové stránce zpravodajské agentury IRNA s 

názvem: „Hashtagy ‚protest‘a ‚nezabili ho‘ v kyberprostoru/ krev šejcha Nimra bez odpovědi 

nezůstane,”
172

 který pracuje s informacemi ze sociálních sítí. Nicméně ani tyto texty neobsahují 

informace z žádných dalších zdrojů. V případě sedmi zbylých analyzovaných textů se jedná už 

jen o přepisy prohlášení předních politiků a duchovních Íránu. 

Zadruhé, v analyzovaných textech je zdůrazňováno, kolik lidí bylo popraveno spolu s 

Šajchem Nimrem Báqirem al-Nimrem. Například je to patrné ve větě: „V oficiálním prohlášení 

oznámilo saúdské ministerstvo vnitra popravu 47 osob za bezpečnostní obvinění, včetně 

ajatolláha Nimra Báqira al-Nimra.“
173

 V textech je zároveň často odkazováno na dění v regionu. 
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„Ničení mešit a jejich domovů, stejně jako bombardování jemenského lidu, které trvá víc jak 

deset měsíců, je dalším příkladem zločinů saúdského režimu.“
174

 

Zatřetí, v analyzovaných textech je patrná dichotomie „my Írán a oni Saúdská Arábie,“ 

která se napříč texty mění. Zájmeno „my“ je často zastoupeno šíitskou komunitou na Blízkém 

východě či celou muslimskou komunitou, případně též samotným šejchem Nimrem Báqir al-

Nimrem. Zájmeno „oni“ naproti tomu představuje Saúdskou Arábii, která je často nahrazena 

rodem al-Saúd. Íránu jsou přisuzovány pozitivní konotace, což je patrné například v následující 

větě: „Mučednictví je nejvyšší postavení zvláštních strážců a blízkých příbuzných Boha a odvážná 

touha božských lidí.“
175

 Írán je zároveň spojován s pozitivními slovy jako „svoboda“ („ázádí“), 

„opozice“ („mochálefát“) či „síla“ („qodrat“). Naopak Saúdská Arábie je spojována s 

negativismy, jako například „zločiny“ („dženájathá“), „válka“ („džang“), „zpátečnická“ 

(„mortadže“) či „středověká“ („qarn-e vastá“). Negativismy jsou zřejmé též v následujících dvou 

větách: „Islámský svět by neměl tváří v tvář barbarskému kroku rodu al- Saúd zůstat zticha“
176

 a 

„Divoká a represivní vláda al-Saúdů.“
177

 Užití expresivních výrazů se napříč texty stupňuje. V 

článcích, které vyšly 2. 1., se slovo režim vyskytuje pouze dvakrát. Nicméně v textech, jež vyšly 

o den později, se už slovo režim objevuje minimálně sedmkrát. 

Začtvrté, texty se zaměřují na vítězství. Všechny analyzované texty, pojednávající o 

popravě šíitského duchovního Nimra Báqira al-Nimra, jsou jednostranné. Ačkoliv některé z nich 

pracují s informacemi ze zahraničních zpravodajských webů, nenabízí jiný úhel pohledu. 

Například následující věta má jasně za cíl tvrdit, že Saúdská Arábie chce svými činy rozpoutat 

válku nejen mezi Rijádem a Teheránem, ale mezi muslimy obecně. „Lze říci, že krvavou koupelí, 

která se v zemi saúdských sunnitů rozlila, se snaží podnítit Íránce a všechny šíity k eskalaci 

náboženské války.“
178

 Írán tak dle vyznění textu de facto nemá jinou možnost, než na činy 

Saúdské Arábie reagovat a jedině vítězstvím nastolit mír, o čemž vypovídá následující věta: 

„Islámský svět by měl najít centrální konsenzus, aby převzal hadždž od Saúdské Arábie.“
179
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4.3. Útok na ambasádu 

Šajch Nimr Báqir al-Nimr byl popraven 2. ledna 2016 a v Íránu vyvolal řadu protestů. 

V Teheránu před saúdskoarabskou ambasádou proběhla demonstrace, která vyvrcholila 

zapálením ambasády. Policie při demonstraci provedla 40 zatčení. Protesty se konaly rovněž 

v Mašhadu. Demonstranti se shromáždili před saúdskoarabským konzulátem, který zapálili. 

Přední íránští politikové, v čele s prezidentem Hasanem Rúháním, útoky na saúdskoarabská 

zastupitelství v Íránu odsoudili. Nicméně tehdejší saúdskoarabský ministr zahraniční Ádil al-

Džubejr po útocích oznámil, že Saúdská Arábie ukončuje diplomatické vztahy s Íránem.
180

 

 

V následujících podkapitolách bude rozebráno devět textů, jež byly publikovány na 

webových stránkách zpravodajských agentur IRNA, Mehr a ISNA, které informují o útocích na 

saúdskoarabská zastupitelství v Íránu v roce 2016. 

4.3.1. IRNA 

Následující tři texty byly publikovány 3. 1. 2016 na webových stránkách zpravodajské 

agentury IRNA. 

Text s názvem „Protiprávní shromáždění před saúdskou ambasádou a policejní úsilí o 

zabránění střetům,“
181

 je založen na informacích zpravodajské agentury IRNA. Článek informuje 

o demonstraci před saúdskoarabskou ambasádou, kterou měla svolat organizace basídžů
182

 v 

Teheránu. „Podle IRNA se dnes odpoledne (neděle) s vyhlášením a povoláním t basídžů konalo 

bez zákonného povolení shromáždění na protest proti mučednictví ajatolláha Nimra a také ke 

změně označení saúdské ambasádní ulice z ‚Bústán‘ na mučedníka Nimra Báqir al-Nimra.‘“
183

 V 

daném textu je několikrát zdůrazněno, že shromáždění před saúdskoarabskou ambasádou bylo 

nelegální. Slovo nelegální se v textu opakuje celkem devětkrát. Zároveň je zde akcentováno, že 

při shromáždění zasahovala policie a vše proběhlo v poklidné atmosféře, což je patrné například z 
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následujícího výňatku: „Korespondent IRNA z nelegálního shromáždění uvádí, že policejní síly se 

pokoušejí bez jakýchkoliv prostředků (obušky, štíty a zbraně) rozptýlit demonstranty z okolí 

saúdské ambasády.“
184

 Výzva ke shromáždění před saúdskoarabskou ambasádou též měla 

kolovat na sociálních sítích. Text je čistě informativního rázu a nejsou v něm nadužitá expresivní 

slova. Až téměř v závěru textu, kdy je zmíněna poprava Šajcha Nimra Báqir al-Nimra, jsou v 

souvislosti se Saúdskou Arábii užita slova „zlost“ („chašm“) a „nechutný“ („enzedžár“). 

 

Další analyzovaný článek, jenž je opatřen titulkem: „Úsměv Saúdské Arábie po incidentu 

v Teheránu a Mašhadu,”
185

 je založen na informacích zpravodajské agentury IRNA, ovšem jedná 

se spíše o komentář než o zpravodajský text. Autor v něm otevřeně kritizuje západní média v 

souvislosti s tím, že podle jeho mínění věnovala daleko více prostoru informacím o útoku na 

saúdskoarabská zastupitelství v Íránu než informacím o popravě Šajcha Nimra Báqira al-Nimra. 

„Na titulcích světových mediálních zpráv včera nebyla poprava Šajcha Nimra, ale útok na 

saúdské velvyslanectví v Teheránu. Šplhání po stěně zahraničního velvyslanectví v Íránu je pro 

světová média mnohem přitažlivější než poprava Nimra v Saúdské Arábii.“
186

 

Saúdská Arábie je v textu spojována s expresivními výrazy - jako  například „úsměv“ 

(„labchand“), „zlost“ („asabáníjat“) a „režim“ („režím“). V textu je opět patrná dichotomie 

„my“ Írán a „oni“ Saúdská Arábie, ovšem napříč textem se mění. V následující větě kupříkladu 

zájmeno „oni“ znamená Saúdskou Arábii, která popravou Šajcha Nimra Báqira al-Nimra dle 

vyznění textu rozpoutala konflikt s Íránem: „Popravou Šajcha Nimra Saúdská Arábie ukázala, že 

hledá konfrontaci s Íránem.“
187

 

Nicméně v další větě se zájmena „my a oni“ mění spíše na sunnu a šíu. Sunnu představuje 

vládnoucí rod al-Saúd a ší´iu Írán. „Al-Saúdové chtějí do války zapojit Írán. Válka, která není 

konfrontací mezi Íránem a Saúdskou Arábií, ale konfrontací mezi šíity a sunnity, může vyvrcholit 

sektářstvím na Středním východě.“
188

 Autor se v textu postupně přestává odvolávat na Saúdskou 

Arábii, ale viní z nestability na Blízkém východě pouze rod al-Saúd a rovněž ho obviňuje z 

podněcování Íránu ke konfliktu mezi nimi. Vládnoucí rod al-Saúd měl podle něj předvídat, že 

smrt Šajcha Nimra Báqira al-Nimra vyvolá protesty. „Téměř všem, včetně al-Saúdů bylo jasné, že 
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poprava Šajcha Nimra vyvolá rozsáhlé šíitské protesty v Saúdské Arábii, Iráku a Íránu. Velmi 

dobře věděli, že tyto protesty budou v Íránu intenzivnější než v jakékoli jiné zemi.“
189

 

Nicméně vláda Íránu dle vyznění posuzovaného textu neměla schválit protesty a vše bylo 

naplánováno lidmi, kteří se chopili iniciativy a zaútočili na zastupitelství Saúdské Arábie v zemi. 

„Poprava šejcha Nimra je určitě odsouzeníhodná, ale útok na saúdské velvyslanectví ze strany 

rozzlobených lidí kvůli popravě Šajcha Nimra, bylo přesně to, na co vláda Rijádu čekala. Tato 

vláda věděla, že někteří v Íránu nebudou čekat na vládu a převezmou zodpovědnost za rozhodnutí 

v domácí a zahraniční politice. Tyto útoky vedly vládu Rijádu k tomu, aby tvrdila, že Írán je 

nestabilní.“
190

 Saúdská Arábie měla podle textu záměrně vyvolat konflikt mezi Íránem a 

Saúdskou Arábii, načež Írán nemohl reagovat jinak, než do války se Saúdskou Arábii vstoupit. 

Zde se opět mění dichotomie „my Írán“ a „oni Saúdská Arábie.“ Vypovídá o tom následující 

věta, kde je explicitně napsáno, že Írán a Saúdská Arábie jsou ve „studené válce“ („džang-e 

sard“). „Írán a Saúdská Arábie jsou dnes ve studené válce. Šachová hra, ve které musí být každý 

tah proveden s obezřetností a racionálností, aby bylo možné dát mat soupeři.“
191

  

Útoky na saúdskoarabská zastupitelství vyvrcholily tím, že Saúdská Arábie odvolala z 

Íránu své diplomaty a ukončila diplomatické vztahy s Íránem. Následující článek, jehož na své 

webové stránce vydala IRNA, je založen na informacích arabské verze zpravodajského webu Sky 

News. Text s názvem „Saúdská Arábie ukončila všechny diplomatické styky s Íránem“
192

 lze pro 

účely analýzy rozdělit na dvě části. První část je založena na informacích již zmíněného 

zpravodajského webu a vychází z prohlášení saúdskoarabského ministra zahraničních věcí Ádil 

al-Džubejra a druhá část pak vychází z informací zpravodajské agentury IRNA a jedná se tedy o 

„pohled Íránu.“ 

V první polovině textu je znatelná dichotomie „my a oni.“ Zájmeno „my“ tentokrát 

představuje Saúdskou Arábii a „oni“ zase Írán, jemuž jsou přisuzovány negativní konotace jako 

„násilí“ („tadžávoz“), „útok“ („hamle“) či „ohrožení“ („tahdíd“). „Tvrdil, že íránská vláda má 

dlouhou historii zasahování do diplomatických misí USA, Británie a do diplomatických misí 

Saúdské Arábie.“
193

 Navíc má Írán podle Saúdské Arábie podporovat terorismus a dodávat 

zbraně do regionu. „Al-Džubejr dodal, že Saúdská Arábie respektuje soudní systém jiných zemí, a 
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proto nezasahuje do jejich soudních systémů. Saúdský ministr zahraniční obvinil Írán z pašování 

zbraní a výbušnin do regionu a z toho, že od roku 2001 poskytoval vedoucím al-Kájdy bezpečné 

útočiště.“
194

  

V následující větě je zájmeno „my“ rozšířeno ještě o arabské země. Zároveň al-Džubejr 

uvedl, že „íránská historie je plná negativních a nepřátelských zásahů do arabských záležitostí“ 

a dokonce že „Írán šíří terorismus a religiozitu na Blízkém východě.“
195

 

4.3.2. Mehr 

Následující texty byly vybrány z webových stránek zpravodajské agentury Mehr a 

konkrétně jejího archivu v datech 2. 1. 2016 -3. 1. 2016. Dva texty byly publikovány 2. 1. 2016 a 

třetí vybraný text byl zveřejněn 3. 1. 2016. 

Text s názvem „Pozvánka lidí k shromáždění před saúdskou ambasádou“
196

 vyšel na 

základě prohlášení Svazu asociace nezávislých studentů, v němž asociace vyzývala ke 

shromáždění před saúdskoarabskou ambasádou. „Podle tiskové agentury Mehr, Svaz asociace 

nezávislých studentů vydal zprávu po mučednictví šejcha Nimra, vůdce saúdských šíitů.“
197

V 

textu je patrná dichotomie „my a oni,“ která má dvě roviny. Zaprvé zájmeno my znamená jak 

Írán, tak šíity. Rovněž je ale často zastoupeno šejchem Nimrem Báqirem al-Nimrem, k němuž 

jsou pojeny pozitivní konotace - jako například „lítost“ („ta´sof“), „trn v oku“ („chár-e čašm“) či 

„soucit“ („rahmat“). „Jsme zarmouceni zjištěním, že vůdce saúdských šíitů, ajatolláh šejch Báqir 

al-Nimr, byl umučen bezohlednými vládci al-Saúdů. On, který svým logickým a božským vedením 

dokázal vhrnout novou krev do žil saúdských šíitů, byl trnem v oku al-Saúdům.“
198

 

Naopak zájmeno „oni“ znamená pouze rod al-Saúd, který je spojován s negativními slovy 

- jako například „krvežíznivý“ („chúnchár“), „režim“ („režím“), „potlačení“ („sarkúb“) a „útok“ 

(„hamle“). „Krvavý režim, který je nyní na pokraji kolapsu a dělá vše, aby přežil, včetně útoků na 

Jemen, zabíjení dětí, potlačování a popravování disidentů atd.“
199

 V textu pak následuje pozvání 
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pro veřejnost, respektive vyzvání ke shromáždění před saúdskou ambasádou. „Vyzývá 

revolucionáře naší země, aby se shromáždili před saúdskou ambasádou.“
200

 

Stejný den došlo též ke zveřejnění textu s názvem „Saúdská Arábie přerušila 

diplomatické vztahy s Íránem,“
201

 jenž je založen na informacích zpravodajské agentury 

Associated Press, konkrétně pak na její publikované zprávě o přerušení diplomatických vztahů 

mezi Teheránem a Rijádem. Ke zrušení diplomatických vztahů došlo ze strany Saúdské Arábie 

po útoku na saúdskoarabskou ambasádu a na konzulát v Teheránu a Mašhadu. „Saúdské 

ministerstvo zahraničí v oficiálním prohlášení oznámilo, že přerušilo politické vazby s Íránem a 

vyzvalo íránské diplomaty, aby opustili zemi.“
202

 Zpráva zároveň pracuje i s informacemi ze 

saúdskoarabské televize al-Arábíja. „Podle tiskové agentury Mehr, citující Associated Press, 

Saúdská Arábie stáhla své diplomaty z Teheránu poté, co oznámila přerušení politických vztahů s 

Íránem. Podle al-Arabíja letadlo přepravující zaměstnance saúdského velvyslanectví právě 

přistálo na letišti v Dubaji.“
203

 

V textu je zároveň patrná dichotomie „my a oni.“ Zájmeno „my“ můžeme vyložit nejen 

jako Írán, ale zároveň představuje i šíity. Naopak zájmeno „oni“ představuje nikoliv Saúdskou 

Arábii jako celek, ale rod al-Saúd. Saúdská Arábie měla dle daného textu obvinit Teherán z 

terorismu. „Saúdské ministerstvo zahraničí také obvinilo Teherán z podpory terorismu.“
204

 

Naopak Saúdská Arábie je popisována jako „represivní“ („sarkúbgeráne“). „Poté, co se Salmán 

dostal k moci v čele rodu Al-Saúdů, represivní akce Saúdské Arábie proti šíitům uvnitř i vně země 

zesílily. Saúdská Arábie obvinila šejcha Nimra, vlivného šíitského duchovního, z pobuřování a 

teroristických zločinů.“
205

 

Dne 3. 1. 2016 byl zveřejněn též text s následujícím názvem: „EU vyjádřila obavu kvůli 

zvyšování napětí mezi Rijádem a Teheránem.“
206

 Ten je založen na informacích zpravodajské 

agentury Reuters, která vydala článek zabývající se prohlášením šéfky diplomacie Evropské Unie 

Federicy Mogheriniové. „Podle informací agentury Mehr s odkazem na Reuters Evropská unie 
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vyjádřila znepokojení ohledně mírových rozhovorů o Sýrii v důsledku napětí mezi Íránem a 

Saúdskou Arábii.“ 
207

 

Když daný text rozebereme, můžeme si všimnout obzvláště zajímavého případu 

dichotomie „my a oni.“ Zájmeno „my“ zde totiž zahrnuje nejen Írán, ale také Evropskou Unii, jež 

se v konfliktu mezi Teheránem a Rijádem postavila na stranu Íránu. „Mogherini vyjádřila naději, 

že současná napětí mezi Íránem a Saúdskou Arábii nezastíní úsilí mezinárodního společenství 

jednat o Sýrii. Mogherini také hovořila telefonicky se saúdským ministrem zahraniční Ádil al-

Džubejrem. V tomto rozhovoru Mogherini zopakovala postoj Evropské unie a odsoudila popravu 

šejcha Nimra.“
208

 

Saúdská Arábie je zároveň v textu spojována se slovy „extremismus“ („efrátgerájí“) a 

„sektářství“ („ferqegarájí“). „Evropská Unie po popravě šejcha Nimra rodem al-Saúd odsoudila 

kroky Saúdské Arábie a označila to jako příčinu šíření sektářství a extremismu v regionu.“
209

  

4.3.3. ISNA 

Následující texty, jež se týkají útoků na saúdskoarabská zastupitelství v Íránu, byly 

publikovány 3. 1. 2016 na webových stránkách zpravodajské agentury ISNA.   

První z nich, jehož titulek zní: „ISNA informuje o nedělním shromáždění před saúdskou 

ambasádou,”
210

 přináší informace ohledně demonstrace před saúdskoarabskou ambasádou v 

Teheránu. Je ovšem založen pouze na informacích zpravodajské agentury ISNA a nepřináší 

žádná další svědectví, například od zúčastněných lidí. ISNA také demonstraci před 

saúdskoarabským zastupitelstvím označila za nezákonnou. „I přes ohlášení zákazu 

shromažďování před saúdskou ambasádou v Teheránu se někteří lidé bez zákonného povolení 

sešli před saúdským velvyslanectvím.“
211

 V článku je následně popsáno, jak demonstrace 

probíhala. Zároveň je zde patrná dichotomie „my“ a „oni,“ kdy „my“ představuje Írán a „oni” 

Saúdskou Arábii. „Podle zahraničního politického zpravodaje ISNA se shromáždění konalo 
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minulý večer, kdy protestanti demonstrující proti popravě šejcha Nimra, popraveného Saúdskou 

Arábií, vstoupili do saúdské ambasády v Teheránu a zapálili ji.“
212

 

V následující větě se však zájmeno „oni“ rozvíjí a kromě Saúdské Arábie zahrnuje také 

Spojené státy americké a též Izrael, jejíž vlajka byla zapálena. Izrael je v textu označen coby 

„sionistický režim“ („režím-e síjonístí“) - „Byla zapálena vlajka sionistického režimu.“
213

 

Saúdská Arábie je též v textu často spojována se slovem „pomsta“ („enteqám“). 

V ten samý den došlo k publikaci článku s názvem: „Vlastní tyranský gól.“
214

 Tento text 

se zakládá pouze na informacích, které byly získané samotnou zpravodajskou agenturou ISNA. 

Jedná se ovšem spíše o komentář než zpravodajský text. Autor v článku reflektuje politickou 

situaci mezi Teheránem a Rijádem po popravě šejcha Nimra Báqira al-Nimra a po následných 

útocích na saúdskoarabská zastupitelství v Íránu. „Včera v noci byli Teherán a Mašhad svědky 

silných protestů proti saúdskému velvyslanectví a konzulátu v souvislosti s popravou šejcha 

Nimra. Protesty ukázaly hněv šíitského lidu Íránu.“
215

 

V textu je patrná dichotomie „my Írán“ a „oni Saúdská Arábie.“ Navíc tato dichotomie se 

rozšiřuje o šíu a sunnu. Šía zastupuje zájmeno „my“ a sunna naopak zájmeno „oni.“ Dichotomie 

mimo jiné vyplývá také z následující věty, v níž autor tvrdí, že Saúdská Arábie chtěla popravou 

šejcha Nimra Báqira al-Nimra vyvolat konflikt mezi Teheránem a Rijádem. „Popravou šejcha 

Nimra Saúdská Arábie ukázala, že hledá výzvy v regionu a konfrontaci mezi Íránem a Saúdskou 

Arábii. Al-Saúd chce přivést Írán do války. Války, která není konfrontací mezi Íránem a Saúdskou 

Arábii, ale konfrontací mezi šíity a sunnity.“
216

 

Dichotomie „my šía a oni sunna“ je znatelná i v následující větě, kdy autor článku tvrdí, 

že poprava Šajcha Nimra al-Nimra byla připravenou strategií Saúdské Arábie. Z věty vyplývá, že 

Írán a šíité by měli být vůči Saúdské Arábii ostražití. „Za tímto krokem stojí velká strategie, 

kterou by Írán a šíité neměli zanedbávat.“
217

 Saúdské Arábii jsou přisuzovány negativní konotace 

jako „nelidský“ („ghejr ensání“), „zuřivý“ („asabání“), zároveň je spojována s negativními 

podstatnými jmény, jako například „útok“ („hamle“) a „poprava“ („edám“). Slovo poprava se v 

textu v souvislosti se Saúdskou Arábií objevuje celkem pětkrát. Často se zároveň v textu objevuje 
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slovo strategie, kterou má Saúdská Arábie užívat proti Íránu. „Základní strategie Saúdské Arábie, 

která stojí za touto popravou, je oslabit prestiž Íránu v regionu a ve světě.“
218

 V článku je 

zmíněna studená válka, v níž se Írán a Saúdská Arábie měly po ukončení diplomatických styků 

ocitnout - „Írán a Saúdská Arábie jsou ve stádiu studené války.“
219

   

 

Posledním vybraným textem je článek s názvem „Protesty před saúdskou ambasádou v 

Londýně,”
220

 jenž je založen na informacích zpravodajské agentury ISNA a na zpravodajském 

webu Yahoo News. Jak již vyplývá z titulku, zpráva informuje o demonstraci před 

saúdskoarabskou ambasádou v Londýně. „Desítky britských muslimů se shromáždily před 

saúdskou ambasádou v hlavním městě této země na protest proti popravě Šajcha Nimra Báqira 

al-Nimra, významného šíitského duchovního a dalších 46 lidí.“
221

 

V textu je patrná dichotomie „my šíité“ a oni „Saúdská Arábie. Patrná je především v 

následující větě, kde je uvedeno, že šíité jsou největšími oběťmi terorismu. Zároveň heslo „smrt 

ISIS“ indikuje, že Saúdská Arábie má dle vyznění textu s teroristickou skupinou Islámský stát co 

dočinění. „Demonstrující drželi v rukou podobizny šejcha Nimra a nesli cedule s nápisem: ‚Šíitští 

muslimové jsou největšími oběťmi terorismu. Smrt ISIS.“
222

 

Text ovšem přináší zároveň tzv. jiný úhel pohledu, je v něm totiž citován Shane Enright, 

šéf Amnesty International v Británii. „Je velice znepokojující, že Saúdská Arábie popravila 

mírové aktivisty, včetně šejcha Nimra.“
223

 Přináší dokonce prohlášení britských politiků, kteří 

popravu šíitského duchovního odsoudili. „Hilary Benn, ministr britské stínové vlády, uvedl, že 

Saúdská Arábie touto popravou provedla velmi špatnou věc.”
224

 

4.3.4. Dílčí shrnutí 

Texty, které byly publikovány na webových stránkách zpravodajských agentur v roce 

2016, vykazují všechny čtyři znaky žurnalistiky války. 

Zaprvé, texty jsou založeny na prohlášeních předních íránských duchovních a politiků. 

Více informací nabízí pouze dva z výše rozebraných textů – jeden vydaný zpravodajskou 
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agenturou ISNA a druhý zpravodajskou agentura Mehr. První článek, jenž nese název „Protesty 

před saúdskou ambasádou v Londýně,“
225

 pracuje s informaci získanými ze zpravodajského webu 

Yahoo News a zároveň nabízí prohlášení britských politiků. Text publikovaný na webové stránce 

zpravodajské agentury Mehr, pracuje s informacemi získanými zpravodajskou agenturou Reuters.  

Nicméně informace, s nimiž tyto texty pracují, vykazují znaky dichotomie „my a oni,“ což bude 

blíže rozebráno ve třetím bodě. 

Zadruhé, texty se zaměřují na oběti na životech civilistů a hmotné ztráty konfliktu. V 

textech se vyskytuje odkaz na probíhající válku v Jemenu, což vyplývá z následující věty: 

„Krvavý režim, který je nyní na pokraji kolapsu a dělá vše, aby přežil, včetně útoku na Jemen, 

zabíjení dětí, potlačování a popravování disidentů atd.“
226

 

Zatřetí, v textech je znatelná propagandistická dichotomie „my Írán a oni Saúdská 

Arábie.“ Zájmeno „my“ často odkazuje k šíitům. Nicméně v některých případech se „my šíité“ 

rozšiřuje o sunnity a leckdy i celou muslimskou obec. Zájmeno „oni“ v některých případech 

neodkazuje k Saúdské Arábii jakožto ke království, ale pouze k vládnoucímu rodu al-Saúd, jenž 

je v textech postupně dehumanizován. Zatímco k Íránu jsou přiřazovány pozitivní konotace - jako 

například „lítost“ („ta´sof“) či „soucit“ („rahmat“). Saúdské Arábii jsou naopak přisuzovány 

negativní konotace  - tedy mimo jiné „nelidský“ („ghejr ensání“), „zuřivý“ („asabání“), 

„extremismus“ („efrátgerájí“) či „nechutný“ („enzedžár“). Negativní konotace jsou patrné také v 

následujících dvou větách: „Základní strategie Saúdské Arábie, která stojí za touto popravou, je 

oslabit prestiž Íránu v regionu a ve světě“
227

; „Poté, co se Salmán dostal k moci v čele rodu Al-

Saúdů, represivní akce Saúdské Arábie proti šíitům, uvnitř i vně země, zesílily.“
228

 

Začtvrté, všechny analyzované texty o útoku na saúdskoarabská zastupitelství v Íránu jsou 

zaměřeny na vítězství. Nejen, že jsou texty jednostranné a nenabízí vícero úhlů pohledu, ale jsou 

zaměřeny na vítězství, o čemž vypovídá především několik vět, v nichž Írán explicitně obviňuje 

Saúdskou Arábii, že věděla, jaké následky bude mít poprava šejcha Nimra Báqira al-Nimra, čímž 

vyprovokovala studenou válku mezi Teheránem a Rijádem. V textech se neobjevuje žádná 

známka toho, že by Írán konflikt mezi zeměmi chtěl řešit mírovými rozhovory. Naopak v textu, 
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který nese název: „EU vyjádřila obavu kvůli zvyšování napětí mezi Rijádem a Teheránem,“
229

 

stojí, že Saúdská Arábie učinila krok k vytvoření napětí mezi zeměmi. V textech je patrné, že 

jedinou možností, jak ukončit konflikt mezi Íránem a Saúdskou Arábii, je zvítězit, o čemž 

vypovídá i následující věta: „Írán a Saúdská Arábie jsou dnes ve studené válce. Šachová hra, ve 

které musí být každý tah proveden s obezřetností a racionálností, aby bylo možné dát mat 

soupeři.“
230

 

4.4. Shrnutí 

Všech sedmadvacet analyzovaných textů z íránských zpravodajských agentur IRNA, 

Mehr a ISNA vykazují znaky žurnalistiky války.  

 

Zaprvé, všechny texty jsou založeny na projevech íránských politiků či duchovních. 

Nejvíce s projevy elit pracuje zpravodajská agentura Mehr, která pouze přepisuje jejich 

vyjádření. Redaktor do textu nevkládá svá slova. Pouze uvádí další větu slovy: řekl (goft) nebo 

dodal (afzúd). Mehr pracuje pouze s jedním zdrojem, zatímco ISNA a IRNA v některých 

případech pracují s více zdroji. Například text, který vyšel na webové stránce zpravodajské 

agentury IRNA: „717 osob včetně 43 Íránců bylo zabito v důsledku ušlapání při kamenování 

satana,
231

 pracuje až se čtyřmi zdroji, tři zdroje jsou přímo uvedeny, nicméně třetí zdroj, který 

IRNA jmenuje jako arabské zdroje, nicméně zprávy vypadají vyváženě a věrohodněji. Text s 

názvem: „Lži muftích rodu Al-Saúd lásku Íránců ke ka´abě nezmenší,”
232

 lze považovat spíše za 

komentář, než zpravodajský text. Článek vznikl na základě fatew saúdskoarabských muftích. 

Text neuvádí, o které fatwy se jedná, pouze tvrdí, že takové fatwy existují. Za komentář se dá 

považovat i článek s názvem: „Králové tohoto království se zbláznili?“
233

 autor pracuje s 

informacemi z deníku The Independent. Nicméně do něj autor vkládá své myšlenky. Texty jsou 

však převážně založeny na informacích z jednoho zdroje a hlavními zdroji jsou prohlášení 

íránských politiků a duchovních. Texty však nejsou vyvážené. Nedávají prostor pro vyjádření 

Saúdské Arábii. Pouze v jednom článku, který vyšel na webových stránkách zpravodajské 
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agentury IRNA, je text založen na prohlášeních saúdskoarabského ministra zahraniční Ádila al-

Džubejra.  

 

Zadruhé, všechny texty informují o civilních obětech a hmotných škodách způsobených 

druhou stranou, tedy Saúdskou Arábii. Upozornění na civilní oběti, které má na svědomí Saúdská 

Arábie se objevují jak v textech, tak v textech IRNY i Mehru. V textu zpravodajské agentury 

ISNA ohledně popravy šíitského duchovního Šajcha Nimra Báqira al-Nimra se píše: „Lze říci, že 

krvavou koupelí, která se v zemi saúdských sunnitů rozlila, se snaží podnítit Íránce a všechny šíity 

k eskalaci náboženské války.“
234

 V článku zpravodajské agentury ISNA ohledně incidentu v 

Miná stojí: „Jména 43 íránských poutníků, kteří zemřeli, byla oznámena následovně.“
235

 V textu 

zpravodajské agentury Mehr je uvedeno: „Poté, co se Salmán dostal k moci v čele rodu al-Saúdů, 

represivní akce Saúdské Arábie proti šíitům uvnitř i vně země zesílily. Saúdská Arábie obvinila 

Šajcha Nimra, vlivného šíitského duchovního, z pobuřování a teroristických zločinů.“
236

 

 

Zatřetí, ve všech sedmadvaceti textech je patrná dichotomie “my Írán a oni Saúdská 

Arábie.” My Írán je v mnohých případech zastoupen šíitskou komunitou v regionu, regionem 

Blízkého východu nebo muslimy, jak šíity, tak sunnity. Zájmeno “oni Saúdská Arábie” v 

mnohých případech odkazuje nejen k Saúdské Arábie, ale také k teroristické organizaci Islámský 

stát, Spojeným státům či Velké Británii. Zároveň je v článcích často nazývána wahhábity a rodem 

al-Saúd. V prvních textech, které vyšly bezprostředně po incidentu v Miná, zájmeno “oni” 

představovalo Saúdskou Arábii. Dichotomii “my a oni” byla nejpatrnější v textech informujících 

o popravě Šajcha Nimra Báqira al-Nimra a Saúdská Arábie v těchto textech nejvíc nahrazována 

rodem al-Saúd.  V textech o incidentu v Miná se slovo al-Saúd objevuje celkem dvaadvacetkrát, 

v textech o popravě šejcha Nimra Báqira al-Nimra se objevuje až čtyřiatřicetkrát a v textech o 

útoku na saúdskoarabská zastupitelství v Íránu počet slov klesl na jedenáct. Saúdská Arábie je 

často spojována s negativními slovy jako režim (režím), útok (hamle), zlost (chašm), zločin 

(dženájat) nebo nepřátele islámu (došmanán-e islám).  

 

Začtvrté, všechny texty jsou zaměřeny na vítězství. Ani v jednom z textů se neobjevují 

znaky, které by nasvědčovaly jakékoliv snaze o mírová řešení konfliktu. Autor textu nenabízí 

                                                
234

 Králové tohoto království se zbláznili? [online].[cit. 2020-07-18] Dostupné z: www.isna.ir/news/94101306906/ 
235

  717 osob včetně 43 Íránců bylo zabito v důsledku ušlapání při kamenování satana. [online].[cit. 2020-07-11] 

Dostupné z: www.irna.ir/news/81771788/ 
236

 Saúdská Arábie přerušila diplomatické vztahy s Íránem.[online].[cit. 2020-07-21] Dostupné z: 

mehrnews.com/xxFhm 

 

http://www.irna.ir/news/81771788/
http://www.irna.ir/news/81771788/


58 

 

obraz konfliktu, neuvádí témata článků do kontextu. V textech není vysvětleno historické pozadí 

konfliktů. Nedává prostor pro vyjádření druhé straně. Texty jsou výhradně jednostranné a ve 

většině případů je dán hlas pouze elitám Íránu. Jestliže se objevují texty, v nichž se nevyjadřují 

elity Íránu, pracují články se zdroji, které se vyjadřují proti Saúdské Arábii a je v nich patrná 

dichotomie “my a oni.”. Navíc je v několika případech zdůrazněno, že jsou Saúdská Arábie a Írán 

ve studené válce. Například ve větě: “Al-Saúd chce přivést Írán do války. Války, která není 

konfrontací mezi Íránem a Saúdskou Arábii, ale konfrontací mezi šíity a sunnity.“
237
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Závěr 

Předkládaná práce analyzovala vztahy Saúdské Arábie a Íránu v letech 2015 - 2016. Jejím 

cílem byla 27 žurnalistických agentur, jež byly čerpány ze tří největších zpravodajských agentur 

ISNA, IRNA a Mehr.  Jádrem analýzy bylo odhalit, zda a jakým způsobem, četností a intenzitou 

využívá Írán médií ve svém postupu vůči Saúdské Arábii, respektive k dosažení role hegemona v 

regionu Perského zálivu. 

Analýza 27 textů poskytla pozoruhodný vhled na saúdsko-íránský konflikt. Výzkum 

potvrdil, že Írán aktivně využívá mediální propagandu v boji o pozici hegemona v regionu 

Perského zálivu proti Saúdské Arábii. Zkoumání vybraného vzorku textů ukázalo, že íránská 

média v textech píšících o Saúdské Arábie s četností užívají jazykově-stylistické prostředky, 

jimiž se snaží v negativním světle popsat Saúdskou Arábii. 

Výzkum zároveň prokázal, že analyzovaná média používají žurnalistiky války vůči 

saúdské Arábii. Všechny zkoumané texty se zakládaly na přepisech prohlášení předních 

íránských politiků či duchovních. Texty pracovaly pouze s jedním zdrojem, maximálně dvěma. 

Zároveň leckdy působily jako vojenské hlášení, v němž Írán vystupuje jako pasivní strana 

konfliktu a naopak Saúdská Arábie jako ta, která konflikt s Íránem vyhledává. 

Ve všech zkoumaných textech je patrná dichotomie “my Írán,” přičemž se často zájmeno 

“my” rozšiřuje na celý region, z něhož je často vylučována Saúdská Arábie, která v dichotomii 

zastupuje zájmeno “oni.” Jak Írán, tak Saúdská Arábie byly popisovány expresivními výrazy, 

nicméně Írán je spojován s pozitivními konotacemi, jako podstatným jménem láska, pomoc a 

bezpečí. Oproti tomu Saúdskou Arábii spojují s negativismy, jako krev, smrt a terorismus. Citově 

zabarvená slova zkoumaná média užívají s velkou intenzitou.  

Zajímavé zároveň je, že intezita užívání citově zabarvených slov s negativními 

konotacemi vůči Saúdské Arábie se v časové posloupnosti stupňovala. Nejvíce expresivních slov 

užitých v souvislosti se Saúdskou Arábii byly zaznamenány v textech o popravě šíitského 

duchovního Šajcha Nimra Báqira al-Nimra, který se odehrál v roce 2016.   V těchto textech, 

docházelo i k výrazným posunům propagandistické dichotomii “my a oni.” Právě v článcích 

referujících o smrti Šajcha Nimra Báqira al- Nimra  se zájmeno “my” často z Íránu rozšiřovalo o 

celý region a naopak zájmeno “oni” se zúžilo na rod al-Saúd, který pomocí negativní expresivity 

vylučují z regionu Blízkého východu.  
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Výše zmíněné znaky odpovídají vlastnostem žurnalistiky války, tudíž lze texty 

klasifikovat jako válečně orientované. Vzhledem k tomu, s jakou intenzitou a četností se ve 

zkoumaných médiích objevují znaky válečné propagandy, lze říci, že Írán zkoumaná média 

využívá jako nástroj, pomocí něhož se snaží zvítězit v mocenském boji nad Saúdskou Arábii a 

získat pozici hegemona v regionu Perského zálivu.  

Vzhledem k časové omezenosti, nebylo možné proniknout hlouběji do problematiky a 

poskytnout tak do ní širší vhled. Nicméně daná problematika by si určitě zasloužila vypracování 

dalších prací. Z důvodu že, analyzováním médií lze získat zřejmý vhled do problematiky 

konfliktu a odhadnout, v jaké fázi se konflikt nachází. Například, jak již bylo zmíněno výše, 

íránská média nejintenzivněji užívala expresivních výrazů a konotovaných slov v případě 

popravy šíitského duchovního Nimra Báqira al- Nimra, tudíž lze odhadnout, že v tomto období 

docházelo k eskalaci konfliktu mezi Saúdskou Arábií a Íránem.  
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