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อิหร่าน 

ประท้วงฮญิาบ : ช่องว่างระหวา่งสงัคมกับระบอบการปกครองในอหิร่าน 
ชชูาต ิพุฒเพ็ง  

นักวเิทศสมัพนัธช์ านาญการพเิศษ (ภาษาอาหรบั) 

ส านักภาษาต่างประเทศ 

 

ผูป้ระท้วงชูภาพของ มาห์ซา อามนีีย์ ซ่ึงเสียชีวิต 
เม่ือวนัท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  

หลงัถกูเจ้าหน้าท่ีต ารวจศีลธรรมควบคุมตัวโทษฐาน
สวมฮิญาบในลกัษณะไม่เหมาะสม 

ความเหมอืนของ
เหตุประทว้งรอบนี้
ในความตา่ง 

เกริ่นน า 
การประท้วงตามท้องถนนในหลายเมือง

ใหญ่ทั่วประเทศน าโดยกลุ่มสตรี ซึ่งเป็นเยาวชน
คนรุ่นใหม่ คนวัยท างาน และกลุ่มนักศึกษา 
องค์กรภาคเอกชน นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ
มนุษยชน ต่างออกมาเคลื่อนไหวรวมตัวแสดง  

 
 

ภาพการประท้วงของกลุ่มสตรีเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในอิหร่าน 

พลังเรียกร้องรัฐบาลให้ปฏิรูปกฎหมายและเคารพสิทธิเสรีภาพการแสดงออก
ของประชาชน ภายหลังการเสียชีวิตของมาห์ซา อามีนีย์ ซึ่งถูกต ารวจศีลธรรม
อิหร่านจับกุมโทษฐานไม่ปฏิบัติตามจารีตวิถี กรณีสวมฮิญาบในลักษณะที่
ไม่เหมาะสม หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันพบว่าเธอเสียชีวิตขณะอยู่ระหว่าง
การควบคุมตัวของต ารวจ  
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กรณีดังกล่าวสร้างกระแสความไม่พอใจต่อ
ชาวอิหร่านโดยเฉพาะกลุ่มสตรีอิหร่าน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเยาวชน นิสิตนักศึกษา รวมทั้งนักเคลื่อนไหว
ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศแสดง
ท่าทีเรียกร้องความยุติธรรมและความเท่าเทียม
อย่างกว้างขวาง 

เกี่ยวกับประเด็นนี้มีนักวิเคราะห์หลาย
ส านักต่างแสดงความเห็นผ่านบทความ เช่นกรณี
ของคอลัมนิสต์ชื่อดังจากค่าย National Interest                
ได้แสดงความเห็นไว้อย่างน่าสนใจ โดยเน้น
มุมมองความแตกต่างของการประท้วงครั้งนี้เมื่อ
เทียบกับการประท้วงในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็น
เพราะการประท้วงที่จุดกระแสของผู้หญิงอิหร่าน
ที่โหมประกายให้ลุกโชนทั่วประเทศรอบนี้เกิด
ในช่วงที่ระบอบปฏิวัติอิสลามอยู่ในช่วงเปราะบาง
เห็นได้จากกระแสการตอบรับของมวลชน
ทั่วประเทศแสดงจุดร่วมและประสาน เป็น
เสียงเดียวกัน กระตุ้นต่อมอารมณ์ร่วมของคน
ทั้งประเทศผสานรวมกันส่งต่อกันอย่างรวดเร็ว
ในหลายเมืองน าโดยกลุ ่มเยาวชนคนรุ ่นใหม่
โดยเฉพาะสตรี 
 

ออกมารวมตัวแสดงพลังต่อต้าน
ระบอบการปกครองอิหร่านอย่าง
เปิดเผยชัดเจน บางคนตัดผมตัวเอง 
บางคนออกมาเผาฮิญาบเป็นการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้อง
ให้เปลี่ยนแปลงการปกครองที่ใช้
รูปแบบสาธารณรัฐอิสลาม กระแส
การประท้วงจุดติดแบบดาวกระจาย
ทั่วประเทศ จนส่งผลให้รัฐบาลต้อง
ใช้มาตรการปราบปรามขั้นเด็ดขาด 
มี ก า ร จ า กั ด สั ญ ญ า ณ ก า ร ใ ช้
เครื อข่ าย โ ท ร ศ ัพ ท ์ ส ัญ ญ า ณ
อ ิน เ ท อ ร ์เ น ็ต เหมือนกับหลาย
เหตุการณ์ที่ผ่านมา  
      แม้เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้มาตรการ
ขั้นเด็ดขาดเพ่ือควบคุมไม่ให้การ
ประท้วงขยายวงไปมาก แต่ดูเหมือนว่า
การประท้วงรอบนี้มีนัยต่างจาก
หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างมี
นัยส าคัญ ด้วยเหตุปัจจัยและตัวแปร
ที่มีอิทธิพล ดังนี้ 

๑) การแสดงออกแบบเปิดเผย
และออกหน้าโดยกลุ่มผู้หญิง 

๒) นักเคลื่อนไหวและแกนน า
การเมืองที ่พ านักนอกประเทศ
ต่างแสดงท่าทีและเคลื่อนไหวแบบ
เปิดเผยมากขึ้น 

๓) การเคลื่อนไหวรอบนี้ก้าวข้าม
การแบ่งแยกทางชาติพันธุ์ 

 
  

๔) พลังเงียบส่วนใหญ่ที่ไม่เคย
แสดงความเห็นหรือท่าทีใด ต่าง
ออกมาแสดงอารมณ์ร่วมกับกลุ่มผู้
ชุมนุมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  
       เหตุ เพราะความ เข้ ม งวด    
บนพ้ืนฐานแนวคิดอนุรักษ์นิยมตาม
หลักจารีตนี้เอง ท าให้เกิดภาวะกดทับ
ยาวนานหลายทศวรรษ ผลของการ
ไม่ฟังเสียงประชาชนที่เรียกร้องสู่
การปฏิรูปประเทศ การลดบทบาท
ทางการเมืองของกลุ่มผู้ เห็นต่าง 
หรือแม้กระทั ่งปิดกั ้น เสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐาน ขณะเดียวกันผู้มีอ านาจ
กลับใช้อ านาจอย่างเกินขอบเขต
ด้วยการใช้ก าลังปราบปรามผู้ชุมนุม
อย่างรุนแรง การคอร์รัปชันในรัฐบาล 
รวมทั้งการบริหารประเทศผิดพลาด 
เนื่องจากไม่มีการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม  
         การเรียกร้องของประชาชน
ครั้งนี้ส่งสัญญาณไปถึงนายอิบรอฮีม 
รออีซีย์ประธานาธิบดีอิหร่านคนใหม่ 
ที ่ เ ข ้า ร ับ ต า แหน ่ง ตั ้ง แ ต ่เ ด ือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ ในฐานะผู้น าการ
บริหารประเทศ ถือว่าเป็นบททดสอบ
แ ล ะ ค ว า ม ท ้า ท า ย อ ย ่า ง ม า ก 
เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
มีความพยายามลดบทบาทของ
กลุ่มแนวคิดปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง 
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เห็นได้จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ผ่านมา
พบว่า มีความพยายามสกัดกั้นกลุ่มแนวคิดสายกลาง
และเรียกร้องความเสมอภาคอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
เพ่ือไม่ให้มีบทบาททางการเมือง ขณะที่นักวิเคราะห์
มองว่าเหตุการณ์นี้ท าให้รัฐบาลต้องหันมาทบทวน
บางเรื่องอย่างจริงจัง เนื่องจากการมุ่งเน้นมาตรการ
ปราบปรามด้วยก าปั้นเหล็กอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ 
เพราะสถานการณ์เริ่มส่อเค้าบานปลายขยายตัว
ในช่วงเวลาที่ผู้น าประเทศก าลังปฏิบัติภารกิจ
เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 
(UNGA)  
       กรณีดังกล่าวท าให้สถานการณ์ในประเทศ
อยู่ ในช่วงเวลาหน้าสิ่ วหน้าขวาน เนื่องจาก
ประธานาธิบดีอยู่นอกประเทศ อีกทั้งรัฐบาลยัง
ต้องเผชิญกับปัจจัยภายในรอบด้านจากการ
ประท้วงครั้งนี้ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 
โดยเฉพาะทิศทางการปฏิรูปประเทศที่ต้องให้
ความส าคัญกับเสียงของประชาชนที่เรียกร้องสิทธิ
เสรีภาพ และยังมีปัจจัยหลักที่ต้องกล่าวถึงคือ
ผู ้น าสูงสุดการปฏิวัติอิสลามอิหร่านมีป ัญหา
ด้านสุขภาพ สังเกตได้ว่าผู ้น าสูงสุดปรากฏตัว
เพียง ๒ ครั้งต่อหน้าสาธารณชน นับจากวันแรก
ที่ประชาชนออกมาประท้วง ท าให้ในสถานการณ์
เช่นนี้มีกระแสข่าวพูดถึงอาการป่วยของผู้น าสูงสุด
และการวางบุคคลที่จะเข้าสู่ต าแหน่งนี้ เนื่องจาก
การผ่อนคลายเชิงจารีตต้องออกมาจากผู้น าสูงสุด 
ยังไม่นับรวมประเด็นส าคัญที่ประชาคมโลกก าลัง
จับตามอง โดยเฉพาะการเจรจาความตกลงปัญหา
นิวเคลียร์อิหร่านที่ก าลังเข้มข้นอยู่ทุกขณะและ 

มีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐฯ กับอิหร่าน
จะบรรลุการเจรจาความตกลง
นิวเคลียร์อิหร่าน และประเด็นนี้
จะเป็นปัจจัยหลักในเชิงผลกระทบ
ต่อเส้นทางการเมืองและการปกครอง
อิหร่านในอนาคตอย่างแน่นอน 
        ส ่วนมุมมองของฟาติมะห์ 
อัลศอมาดีย ์ น ักว ิชาการ  และ
ผู้เชี ่ยวชาญอิหร่านศึกษามองว่า 
แม้ความวุ่นวายและการประท้วงใน
อิหร่านจะมีชนวนมาจากฮิญาบ 
แต่เป็นเพียงปลายเหตุ เพราะ
รากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงสามารถ
แบ่งออกได้ ๒ ประเด็น  ได้แก่  
๑) นโยบายการบริหารประเทศ 
และ ๒) ความเปลี่ยนแปลงทาง
ส ังคมภายในซึ ่งทั ้ง สอง เรื ่อ งนี้
เกี่ยวโยงกันอย่างแนบเนียน 
       หลายทศวรรษที่ผ่านมามีการ
เปลี ่ย นผ ่านของส ังคมรวมทั ้ง
ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและ
วัฒนธรรมที่คนรุ่นใหม่ส่งสัญญาณ
ผ่านการพูดคุยและแลกเปลี่ยนกัน 
อย่างต่อเนื่อง ฮิญาบซึ่งกลายเป็น
ประ เด ็นแลก เปลี ่ยน ในส ัง คม
อิหร่านจนมีพ้ืนที่ขยายวงในทุกมิติ
ทั้งการเมือง ศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรม เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์
เชิงค่านิยมทั้งตามตัวบทกฎหมาย 

และการเมืองจนหลายคนมองว่า
ข ้อบ ัญญัต ิเ กี ่ย วก ับฮ ิญาบตาม
กฎหมายอาจให้น้ าหนักเกินกว่าที่
ชารีอะห์หรือหลักศาสนบัญญัติ  
และข้อปฏิบัติหรือไม่ หากเป็น
เช่นนั้นกระแสการแสดงออกในการ
ประท้วงครั้งนี้ท าให้เห็นภาพของ
กลุ่มสตรีที่ถอดผ้าคลุมอย่างท้าทาย
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
เพ่ือส่งสัญญาณให้ผู้มีอ านาจทบทวน
รูปแบบสังคมยุคใหม่ที่ไม่เหมือนกับ
ช่วงปฏิวัติอิสลามซึ่งยึดหลักการเมือง
และวัฒนธรรมอิสลาม เข้มข้น 
ทุกบรรทัดที่บัญญัติกฎหมายเน้น
มิตศิาสนาอย่างครอบคลุม กล่าวได้ว่า
ทุกอณูของวิถีการด าเนินชีวิตของ
คนในสังคมต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ยิ่งเจ้าหน้าที่รัฐใช้อ านาจในการ
ติด ต ามกวดขัน ต ามท้อ ง ถนน
มากเท่าใดสะท้อนดัชนีชี้วัดได้ถึ ง
ความเสื่อมถอยของนโยบายทาง
การเมืองที่ปิดหูปิดตาไม่พิจารณา
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม 
ไม่เข้าใจถึงค่านิยมสากล ทั้งเรื่อง
สิทธิบุคคล สิทธิเสรีภาพพ้ืนฐาน
เท่านั ้น  หากบรรยากาศภายใน 
ประเทศคงด าเนินอยู่เช่นนี้จะยิ ่ง 
ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างรัฐกับ
ประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
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ไม่สนใจว่าส ังคมภายนอกหรือ
แม้กระทั่งสังคมอิหร่านนอกประเทศ
มีก า รปฏิส ัมพัน ธ์ร ะหว่า งกัน
แ บ บ ห ล า ก ห ล า ย ว ัฒ น ธ ร รม 
การรับรู้ข้อมูลหรือแนวคิดจาก
ความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่อยู่
ในวิถีการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มี
ความต่างจากคนรุ่นแรกหรือรุ่นถัดมา
หลังการปฏิวัติอิสลามอิหร่านในปี 
๑๙๗๙ ซึ ่งหากมองในเชิงสถิติ
พบว่าคนรุ่นใหม่ในสังคมอิหร่าน
มีจ านวนมากและอยู ่ในสถานะ
คนส่วนใหญ่ของประเทศ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขณะที่นักวิชาการสังคมศาสตร์และ
ม า น ุษ ย ว ิท ย า ใ น อ ิห ร ่า น ม อ ง ว ่า  
สังคมยุคใหม่ของอิหร่านต้องการ
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายสังคม 
วัฒนธรรมที่ผ่อนคลาย ประนีประนอม
และเคารพความคิดของประชาชน รวมถึง
มีความเป็นประชาธิปไตยบนพ้ืนฐาน
การยอมรับความแตกต่างทางความคิด
ที่หลากหลายในสังคมยุคใหม่ มีค าถาม
เกิดขึ้นในช่วงนี้ว่า เพราะเหตุใดฮิญาบ 
กลายเป็นชนวนหลักของเหตุการประท้วง
และความวุ่นวายในอิหร่าน อิหร่าน
มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร กรณีนี้ตามทฤษฎี
สังคมศาสตร์มองว่าระบอบปฏิวัติ
อิสลามอิหร่านยังคงเน้นการยึดจารีต
และถ่ายทอดความนิยมจารีตกระแส
หลักแบบเคร่งครัด โดยไม่ค านึงถึง
ความเปลี่ยนแปลงและปัจจัยความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแต่อย่างใด 
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        หลายคนคงปฏิเ ส ธ ไม่ ไ ด้ว ่า
การประท้วงในอิหร่านเกิดขึ้นหลายครั้ง
โดยมีเป้าหมายต่างกัน แต่ความเหมือน 
คือเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้ก าหนดกฎ
ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปประเทศ
อย่างครอบคลุม เห็นได้จากความไม่สงบ
และความวุ่นวายทางการเมืองที่มีสาเหตุ
มาจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ 
จนส่งผลกระทบกับวิถีการใช้ชีวิตของ
ประชาชน เพราะประเด็นเกี ่ยวกับ
ปากท้องถือเป็นเรื่องใหญ่       
       การออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาล
ที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในช่วงทศวรรษ
ทีผ่่านมา อาทิ การประท้วงของขบวนการ  
    
 
 
 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเตหะราน ใน
ยุคประธานาธิบดีโคตามีย์เป็นเรื่อง
ประเด็นทางการเมือง จนน าสู่
การวางแนวคิดที่เหมาะสมหลัง
ปฏิวัติอิสลาม การร่างรัฐธรรมนูญ
โดยยึดรูปแบบการปกครองแบบ
สาธารณรัฐอิสลามและแนวคิดการ
เข้าสู่อ านาจปกครองจากการแต่งตั้ง
สู่การเลือกตั้งภายใต้เงื่อนไขว่าต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากประชาชน 
และมุมมองตามแนวคิดนี้อธิบายได้ว่า 
สังคมอิหร่านให้ความส าคัญกับ
การเมืองอย่างมาก  

 
 
 

 
 

        ห ากกระแสสั ง คมลดทอน ให้
ระบอบปฏิวัติอิสลามอยู่ในสภาวะที่คนใน
ประเทศเสื่อมศรัทธาผลกระทบตามมาคือ
การเกิดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน
คนรุ่นใหม่ ซี่งขณะนี้สภาวะดังกล่าวก าลัง
กัดกร่อนระบอบอย่างชัดเจน เพราะใน
ระยะหลังพบว่า ประชาชนต่างแสดงออก
ทางการเมืองอย่างเด่นชัด เห็นได้จากจ านวน
ผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดี
ครั ้งล่าสุดพบว่ามีสัดส่วนที่ลดน้อยลง
อย่างมีนัยส าคัญ ขณะที่อ านาจรัฐกดดัน
ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเห็นต่าง
มากขึ้น 
 
 
 
 
 

ชาวอิหร่านออกมาบนท้องถนนเพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาค่าครองชีพ 
ในยคุการบริหารประเทศของประธานาธิบดีฮาซัน รูฮานีย์ 
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อย่างไรก็ดี  การออกมาเรียกร้องใน
ประเด็นวัฒนธรรมอาจมองได้ว่าสังคม
ส่วนใหญ่มีจุดร่วมเหมือนกันคือต้องการ
ปฏิรูประบบ อาทิ กรณีการประท้วง
ของกลุ่มพลังสีเขียวในปี ๒๐๐๙ เป็น
การต่อสู้ทางการเมืองหลังการกลับสู่
ต าแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่  ๒ ของ 
มะห์มูด อะห์มาดี เนจาด ขณะที่การ
ประท้วงเกี่ยวกับเรื่องปากท้องเกิดขึ้น
รุนแรงในปี ๒๐๑๗ ในยุคประธานาธิบดี
ฮาซัน รูฮานีย์ และล่าสุดการประท้วง
ฮิญาบผลจากการเสียชีวิตของ มาห์ซา 
อามีนีย์ หลังถูกต ารวจศีลธรรมควบคุม
ตัว เป็นต้น ทุกเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง
ข้างต้นปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลทางการเมือง
และการปกครองอิหร่านอย่างแน่นอน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยข้อมูลดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของนักสังคมวิทยา
ชื่อดังชาวอิหร่านซึ่งได้อธิบายแนวคิดไว้
ในช่วงกลางทศวรรษที่ ๘๐ ของศตวรรษ
ที่ผ่านมา โดยสะท้อนให้เห็นถึงการประท้วง
ในอิหร่านผูกโยงกับแนวคิดและอุดมการณ์
ทางการเมือง ท าให้การเคลื่อนไหวและ
การเรียกร้องในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งนัย
โดยมากสะท้อนความคิดเพ่ือเรียกร้อง
และส่ งสาส์น ไปถึ งผู้ ใ ช้ อ านาจ โดย
ภาคประชาชน 

ขณะเดียวกันเป็นการพิพากษา
ตัดสินการท าหน้าที ่ของรัฐบาล 
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความเห็น
ในหลายประเด็น อ า ท ิ  ค ุณ ค ่า
ข อ ง สั ง ค ม  สิท ธิข อ ง คนกลุ ่ม
น้อย ข้อบัญญัติกฎหมาย  สิทธิ
สตรี สิทธิการแสดงออก การต่อต้าน
ความรุนแรง การยกคุณค่าการ
วิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ ร่องรอย
เหล่านี้ปรากฏในภาพยนตร์อิหร่าน
ในหลายมิติ ทั้งการสะท้อนภาพ
ความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ การ
ล้างสมอง ความรุนแรง ความยากจน 
ความสิ้นหวัง การปิดกั้น ไร้อนาคต 
ความไม่แน่นอน และหมดศรัทธา 
        ผลจากแนวคิดทางการเมือง
ได้ถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมชัดเจน 
ทั้งในภาพยนตร์และบทเพลง มี
วรรณกรรมคลาสสิคที่สะท้อนให้
เห็นการแสดงความเห็นเชิงเสียดสี
ระบบการ เม ืองมากขึ้น ถ้อยค า
ส าคัญผุดให้เห็นมากมายระหว่าง
บรรทัด มีการวิพากษ์วิจารณ์การ
ท างานและการบริหารประเทศ
ของรั ฐบาลด้ ว ยแนวทางก า ร
วิพากษ์แบบเปิดเผย 
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ภาพยนตร์แนวดรามา เร่ือง The Glass Agency 

ผลงานเขียนบทภาพยนตร์และก ากบั 
โดยอิบราฮิม ฮาตามิกิยา 

         ตัวอย่างชัดเจนจากภาพยนตร์แนวดรามา เรื ่อง 
The Glass Agency ก ากับโดยอิบราฮิม ฮาตามิกิยา ซึ่งเป็น
ผู้เขียนบทและเป็นผู้ก ากับภาพยนตร์ชาวอิหร่าน ฉายในปี ๑๙๙๘ 
เป็นภาพยนตร์ที่ประสบความส าเร็จอย่างมาก ในบทภาพยนตร์
แสดงนัยทางการเมืองหลังปฏิวัติอิสลามอิหร่านแฝงอยู่  
ตอนหนึ่งมีบทสนทนาระหว่างผู้ขับรถรับจ้างที่อยู่ในช่วงวัย
ต่างกันก าลังสนทนา ขณะนั้นมีผู้โดยสารมาใช้บริการ คนขับ
ที่อายุมากกว่า ชิงถามผู้โดยสารหนุ่มคนหนึ่ง “จะไปไหนครับ” 
ผู้โดยสารกล่าวตอบว่า “ผมจะไปอาซาดีย์” (ชื่อสถานที่ชุมนุม
เรียกร้องเสรีภาพ) คนขับที่อาวุโสกว่าปฏิเสธ ท าให้คนขับรถ
ที่หนุ่มกว่าหันมาส าทับอีกครั้ง “ผู้โดยสารจะไปอาซาดีย์” 
แต่คนขับสูงวัยหันมาตอบในเชิงฝักไฝ่ทางการเมืองแนวอนุรักษว์่า 
“ฉันไม่ไปหรอกที่ชุมนุมเสรีภาพอะไรนั่น ฉันพาไปได้เฉพาะ
สถานที่ปฏิวัติอิสลามอิหร่านเท่านั้น เข้าใจตรงกันนะ” แปลนัย
ได้ว่าอะไรที่มากกว่าระบอบปฏิวัติอิสลามถือว่าไม่ถูกต้อง
นั่นเอง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ญะอ์ฟัร ปานาฮีย์ ผู้ก  ากับภาพยนตร์ท่ีมแีนวคิดต่อต้านรัฐบาลอิหร่านถกูจับกุมในช่วงการประท้วงล่าสุด 
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ปัจจยัภายนอกส่งผลกระทบดา้นเศรษฐกจิภายใน 

       หลายฝ่ายอาจมองว่าสาเหตุของ
ปัญหามาจากแรงกดทับของมาตรการ
คว่ าบาตรจากชาติตะวันตก น าโดย
สหรัฐฯ แต่โดยข้อเท็จจริง ชาวอิหร่าน
ถูกปิดกั้ นผลประโยชน์หรื อความ
ได้เปรียบทางเศรษฐกิจระยะยาว 
จนส่งผลกระทบต่อสังคมชนชั้นกลาง 
ด้วยคนกลุ่มนี้ถือเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจนเกิดความ
ไม่พอใจต่อการบริหารประเทศที่สร้าง
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาล
อิหร่านมีทางเลือกไม่มากนักโดยเฉพาะ
ประเด็นปัญหาความตกลงนิวเคลียร์ 

ซ่ึงสหรัฐฯ และชาติตะวันตกกดดันให้
อิหร่านปฏิบัติตามเงื ่อนไขที ่อิหร ่าน
บ่ายเบี่ยงมาตลอด  
      กรณีนี้จะเป็นข้อต่อรองได้อย่างดี 
หากปัญหานิวเคลียร์อิหร่านรอบใหม่
ยังไม่มีข้อยุติ จะยิ่งซ้ าเติมให้เศรษฐกิจ
อิหร่านให้ถดถอยต่อ เนื่อง  ปัญหา
ค่าครองชีพและความเดือดร้อนของ
ประชาชนจะทวีความรุนแรง สุมเป็น
ความโกรธแค้นต่อรั ฐบาลปัจจุบัน 
เหมือนกับที่เกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลฮาซัน 
รูฮานีย์  

เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมท าให้ปัญหาความวุ่นวาย
ทางการเมืองในอิหร่านจะด าเนินต่อไป
เช่นเดิมและยากที่จะควบคุมได้ ซึ่งต้อง
ยอมรับว่าข้อต่อรองนี้เป็นความปรารถนา
ของสหรัฐฯ  และตอบโจทย์ใน เ ช ิง  
ยุทธศาสตร์ 
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             บทสรุป   

การประท้วงในอิหร่านระยะหลังยังเป็นการประท้วงที่ไม่มีแกนน าชัดเจน อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นการแสดงการลุกฮือเพื่อต่อต้านอ านาจรัฐ โดยสามารถแบ่งได้ ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
๑) กลุ่มอุดมการณ์ ๒) กลุ่มการเมือง ๓) กลุ่มกระแสนิยม แตเ่มื่อทั้งสามกลุ่มรวมกันย่อมปฏิเสธ
ไม่ได้ว่ามีผลกระทบรุนแรงต่อระบอบอย่างแน่นอน เนื่องจากกลุ่มการเมืองกระแสปฏิรูปหรือ
หัวก้าวหน้าย่อมอาศัยจังหวะเวลาเพ่ือผสมโรงเช่นกัน อย่างไรก็ดี หากวิเคราะห์สถานการณ์
ขณะนี้สามารถประเมินผลได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมขาดแกนน ารวมทั้งขาดเป้าหมายที่ชัดเจน หรือ
หากอ้างความชอบธรรมการชุมนุมในเหตุการณ์เสียชีวิตของผู้หญิงที่เจ้าหน้าที่ รัฐใช้อ านาจ
เกินกว่าเหตุจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย แต่ในฝั่งผู้ชุมนุมใช้ก าลังปะทะกับเจ้าหน้าที่จนเกิด
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ท าให้กลุ่มผู้ชุมนุมสนับสนุนรัฐบาล
ออกมาแสดงพลังเช่นกัน แม้ขณะนี้ทุกฝ่ายจะมองว่าการชุมนุมประท้วงในอิหร่านก้าวข้าม
ความหวาดกลัวใด ๆ หรือแสดงออกเพ่ือต่อต้านรัฐบาลและผู้น าสูงสุดปฏิวัติอิสลามอิหร่าน 
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทั้งเผาฮิญาบ และถอดฮิญาบท้าทายแบบเปิดเผยในหลายเมือง 
ซ่ึงในทางยุทธศาสตร์ถือว่าการชุมนุมรอบนี้จุดกระแสได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันแม้กระแส
การประท้วงจะขยายวงลุกลามในหลายเมืองทั่วประเทศ แต่ยังไม่ถึงระดับที่จะท าให้เกิดการ
โค่นล้มระบอบการปฏิวัติอิสลามอิหร่านได้ หากเทียบกับการประท้วงที่มาจากกลุ่มสมาพันธ์
แรงงาน นักวิชาการ หรือการประท้วงขับไล่รัฐบาลที่บริหารประเทศผิดพลาดจนท าให้
เศรษฐกิจตกต่ าและเป็นเรื่องของปากท้องชัดเจน ซึ่งข้อเรียกร้องเหล่านี้ดูมีน้ าหนักมากกว่า
หลายขุม 

อย่างไรก็ตาม การประท้วงฮิญาบเป็นอีกดัชนีชี้วัดส าคัญที่สะท้อนให้เห็นช่องว่าง
ระหว่างรัฐกับประชาชนที่นับวันจะยิ่งห่างออกจากกัน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมให้
รัฐยึดแนวจารีตจนไม่เคารพเสรีภาพบุคคลอื่น หรืออีกนัยหนึ่งคือต้องการให้รัฐบาลปรับเปลี่ยน
แนวนโยบายด้านศีลธรรมเชิงจารีตของประเทศให้มีความยืดหยุ่น โดยยอมรับความเสมอภาค
และความเท่าเทียมบนพ้ืนฐานความหลากหลายของสังคม 
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