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กำรเลือกต้ังในอิหร่ำน 
  ในวันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๖  ชาวอิหร่านแสดงความยินดีที่ได้
ประธานาธบิดีคนใหม่คอื นายฮสัซนั โรวฮ์าน ีนกัสอนศาสนาหัวปฏริปูและ
อดีตหัวหนา้ส านกังานสภาความม่ันคงสงูสดุอหิรา่น ซึง่ชนะการเลอืกต้ัง
ประธานาธบิดีของประเทศอย่างถลม่ทลาย โดยสามารถควา้คะแนนเสยีง
ได้มากถึง ๑๘.๗ ล้านคะแนน หรือ ร้อยละ ๕๐.๗ ทิ้งห่างอันดับ ๒ 
คือนายโมฮัมหมัด บาเกร์ กอลิบัฟ ซึ่งได้เพียง ๖.๑ ล้านคะแนน 

การเลือกต้ังครั้งนี้เป็นการเลือกผู้น าต่อจากประธานาธิบดี     
มาห์มูด อะมาดีเนจาด ผูน้ าแนวอนรุกัษน์ยิม ทีค่รองต าแหนง่มานานถึง   
๘ ปี ซึง่ในการปกครองนัน้เนน้ความพยายามพฒันานวิเคลยีร ์สง่ผลให้
เศรษฐกจิของประเทศถดถอย  

แต่ในทางกลับกันมีการวิเคราะห์ว่าผลการเลือกต้ังที่
ออกมา ยังไม่เพียงพอจะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับโลก
ตะวันตกพัฒนาไปในแนวทางที่ดีข้ึนในทันที แม้ว่าประธานาธิบดี
คนใหม่ จะให้ค าม่ันว่าจะใช้นโยบาย "ลดการเผชิญหน้า" กับชาติ
ตะวันตก ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ตรงข้ามกับจุดยืนของ ประธานาธิบดี
คนก่อน  

นายฮัสซัน โรว์ฮานี  เปิดแถลงข่าวครั้งแรก เม่ือวันที่ ๑๘ 
มิ.ย.๕๖ หลังชนะการเลือกต้ังฯ ว่า การเจรจาใดๆก็ตามกับสหรัฐฯ
นั้น จะต้องพิจารณาจากประเด็นความเสมอภาคและเคารพซึ่งกัน
และกัน นอกจากนั้น สหรัฐฯจะต้องไม่เข้ามาแทรกแซงกิจการ
ภายในของอิหร่าน รับรองสิทธิของอิหร่านในต่อทุกด้าน รวมทั้ง
สิทธิด้านนิวเคลียร์ และยุติการสร้างความกดดันต่ออิหร่าน โดย
รัฐบาลชุดใหม่ของอิหร่าน จะต้องไม่อ่อนข้อในด้านสิทธิอันถูกต้อง
ตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านด้วย ทั้งนี้ 
สหรัฐฯ อิสราเอล และประเทศตะวันตก ต่างพากันกังขาเกี่ยวกับ
โครงการนิวเคลียร์อิหร่านว่า มีจุดประสงค์แอบแฝงที่จะพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่อิหร่านยืนกรานว่า เป็นการพัฒนาเพื่อสันติ 
อาทิเช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า และประโยชน์ด้านการแพทย์
เท่านั้น 

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพการบริหารประเทศอิหร่าน
ภายใต้นายโรว์ฮานีเริ่มมีทิศทางที่สดใสข้ึนมาบ้างแล้วก็ตาม แต่สิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งคือต้องท าความเข้าใจกับโครงสร้างการปกครอง
ของประเทศอิหร่านเสียก่อน จึงจะสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม    
ทิศทางการบริหารประเทศของนายโรว์ฮานีว่าจะมีความเป็นไปได้
มากน้อยเพียงใด 

 ประเทศอิหร่านได้ประธานาธิบดีคนใหม่คือ  นายฮัสซัน โรว์ฮานี นักสอนศาสนาหัวปฏิรูป ซึ่งชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดีของ
ประเทศอย่างถล่มทลาย ด้วยนโยบายการบริหารประเทศอย่างเป็นกลาง และมีนโยบายเด่นคือ "ลดการเผชิญหน้า" กับชาติตะวันตก     
แต่ในฐานะที่เป็นนักการเมืองสายกลาง นายโรว์ฮานีจะน าพาประเทศไปในทิศทางใด ในขณะที่อ านาจการปกครองประเทศที่แท้จริงยังอยู่
ที่ประมุขสูงสุดซึ่งเป็นฝ่ายอนุรักษนิยม  
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อิหร่ำน : ภำยใต้ผู้น ำหัวปฏิรูป 

 

ประวัตินำยฮัสซัน โรว์ฮำนี 

 อายุ ๖๔ ปี 
 เป็นนักการเมืองสายกลาง 

 ศึกษาเรื่องศาสนาต้ังแต่
วัยรุ่น 

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายท่ี
มหาวิทยาลัยเตหะราน 

 จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายท่ี
มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ประเทศสก๊อตแลนด์ 
 เคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านในเรื่อง

นิวเคลียร์ เมื่อช่วงปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘ 
 อดีตเลขาธิการสภาความม่ันคงสูงสุด 
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  โครงสร้างเช่นน้ีสะท้อนให้เห็นว่าอิหร่านมีโครงสร้างท่ี
ผสมผสานระหว่างรัฐสภาแบบตะวันตกอันมีประมุขสูงสุดคือ 
ประธานาธิบดี (President) และรัฐสภา (Parliament) ท่ีมาจาก
การเลือกต้ังของประชาชน (Electorate) ประธานาธิบดีจะเป็นผู้
แต่งต้ังคณะรัฐมนตรี (Cabinet) ท่ีต้องได้รับการยอมรับจาก
รัฐสภา อย่างไรก็ตามอิหร่านมีสถาบันท่ีไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง
อันได้แก่ ท่านประมุขสูงสุด (Supreme Leader) ท่านเป็นผู้
รับรองผลลัพธ์การเลือกต้ังประธานาธิบดี และยังมีอ านาจแต่งต้ัง
สถาบันส าคัญอื่นๆ คือกองทัพ (Military)  ประมุขฝ่ายตุลาการ 
(Head of Judiciary) และ Expediency council (สภาพิเศษซึ่ง
ท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างรัฐสภาและ สภาผู้ช้ีน า 
(Guardian council) หรื อ แม้ แ ต่ สภ าอี ก สภ าห น่ึ ง คือ สภ า
ผู้ช านาญการ (Assembly of experts) ซึ่งเป็นผู้แต่ง ต้ังท่าน
ประมุขสูงสุดและมีอ านาจในการปลดออกถ้าท่านประมุขสูงสุด
กระท าความผิดร้ายแรง 
 สถาบันท่ีควรจะต้องพิจารณาคือสภาผู้ช้ีน าท่ีสมาชิกมา
จากการเลือกของรัฐสภา ๖ คน (ท้ังหมดเป็นปราชญ์ทางกฎหมาย
หรือตุลาการ) และจากการแต่งต้ังของท่านประมุขสูงสุดกับ
หัวหน้าตุลาการ ๖ คน (ท้ังหมดเป็นนักเทววิทยา) สถาบันน้ีถือว่า
ทรงอิทธิพลท่ีสุด มีบทบาทส าคัญคือเป็นผู้รับรองกฎหมายท่ีผ่าน
จากสภาว่ามีความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายของอิสลาม
หรือไม่ ท่ีส าคัญยังเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงสมัครเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานาธิบดีและ สภาผู้ช านาญการ 
อย่างเช่นในการเลือกต้ังของปี ๒๐๑๓ น้ีจากเดิมมีผู้สมัครเข้าชิง
ต าแหน่งประธานาธิบดีจ านวน ๖๘๖ คน แต่ก็ถูกคัดเลือกให้มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพียง ๖ คน โดยคนท่ีถูกตัดสิทธิก็มักจะเป็น
พวกกลุ่มเสรีนิยมหรือปฏิรูปนิยม ซึ่งผู้ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังท่ีสุดคือ
นายอักบาร์ ฮัสเชมี ราฟซานจานี ซึ่งเคยเป็นประธานาธิบดีของ
อิหร่านหัวเสรีนิยมในช่วงปี ๑๙๘๙-๑๙๙๗ และท่ีน่าสนใจคือ
ผู้หญิง ๓๐ คนท่ีลงสมัครก็ถูกสภาผู้ช้ีน าตัดสิทธิ์อันสะท้อนถึงการ

เหยียดเพศสุดข้ัวของพวกอนุรักษ์นิยม อิหร่านจึงแทบหมดโอกาส
ในการมีประธานาธิบดีผู้หญิง และยังสะท้อนการมีอ านาจสูงสุดใน
ประเทศของแนวคิดอนุรักษ์นิยมอีกด้วย 
บทสรุป 

 ยังต้องมีการจับตากันต่อไปว่านายโรว์ฮานี จะบริหาร

ประเทศไปในทิศทางใด นโยบายการต่างประเทศของอิหร่านจะ
เปลี่ยนแปลงไปดังท่ีได้มีการหาเสียงไว้หรือไม่ ในเมื่ออ านาจการ

บริหารประเทศท่ีแท้จริ งยั งอยู่ ท่ีประมุขสู งสุดซึ่ ง เป็นฝ่ าย
อนุรั กษ นิยม  ในขณะ ท่ีประชาชนส่ วนใหญ่ ต้อ งการการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศโดยการส่งสัญญาณผ่านการเลือกต้ังครั้ง
น้ีถึงประมุขสูงสุด ว่าชาวอิหร่านต้องการเน้นการแก้ปัญหา      

ปากท้องมากกว่าการท่ีรัฐทุ่มเทพัฒนานิวเคลียร์ดังท่ีเคยเป็นมา 
ดังน้ันผลการเลือกต้ังของอิหร่านในครั้งน้ีจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่

ผลัดเปลี่ยนผู้น าธรรมดา แต่อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของ
ประเทศอหิรา่นท้ังประเทศเลยทีเดียว จึงต้องจับตามมองกันต่อไปว่า

การบรหิารประเทศของนายโรวฮ์านีจะเปน็ไปได้ดังท่ีมีการประกาศไว้

หรือไม ่ซึ่งไม่ว่าผลจะเป็นไปในทิศทางใด ย่อมจะไม่เพียงส่งผลแต่
ประชาชนชาวอิหร่านเท่าน้ัน แต่จะส่งผลกระทบต่อประชาคมโลก

อีกด้วย 
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