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สิทธิมนุษยชนกับการคาระหวางประเทศ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การเยือนประเทศฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีหลี่เผิง (Li Peng) แหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเมื่อกลางเดือนเมษายน 2539 ไมเพียงแตจบลงดวยชัยชนะของยักษใหญแหงอาเซีย
เทานั้น หากยังแสดงใหเห็นอีกดวยวา ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดการ
จัดระเบียบระหวางประเทศ
นับตั้งแตการปราบปรามขบวนการเรียกรองประชาธิปไตย ณ จตุรัสเทียนอันหมึน
ในป 2532 นายหลี่เผิงพยายามหลีกเลี่ยงการเยือนตางประเทศ เพราะทราบแกใจดีวาจะตอง
เผชิญกับการประทวงจากขบวนการสิทธิมนุษยชน แตดวยเหตุที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีปญหา
ขัดแยงกับสหรัฐอเมริกาอยางรุนแรง ทั้งดานการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา
เรื่องนโยบายจีนเดียว ปญหาการสมัครเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ป ญ หาความสั ม พั น ธ ท างเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานของหลั ก การปฏิ บั ติ เ ยี่ ย งชาติ
ที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (The Most-favoured Nation Principle) และปญหาการละเมิดกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินทางปญญา สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงตองการใชสหภาพยุโรปเปนเบี้ยหมากรุกในการ
ตอรองกับสหรัฐอเมริกา และประสบความสําเร็จระดับหนึ่งเมื่อสามารถกระชับความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจกับเยอรมนี การสานสัมพันธกับฝรั่งเศสจึงเปนหมากตาตอมา และหากไมติดขัดดวย
ปญหาฮองกงแลว สาธารณรัฐประชาชนจีนจะสามารถกระชับสายสัมพันธกับสหราชอาณาจักรได
มากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มี ค วามสั ม พั น ธ อั น ดี ง ามกั บ ฝรั่ งเศสมาแต ห นหลั ง
เพราะฝรั่งเศสเปนชาติมหาอํานาจตะวันตกชาติแรกที่ประกาศรับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนในป
2507 ในเวลานั้นฝรั่งเศสมีปญหาไมกินเสนกับสหรัฐอเมริกา และประธานาธิบดีเดอโกลตองการให
ฝรั่งเศสถอนตัวออกจากองคการ NATO จึงหันมาคบคากับจีน แตความสัมพันธระหวางประเทศ
ทั้งสองตองเสื่อมทรามลงเมื่อเกิดกรณีการปราบปรามประชาชน ณ จตุรัสเทียนอันหมึนในป 2532
โดยที่ฝรั่งเศสรวมกับชาติมหาอํานาจตะวันตกอื่นๆประนามสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้นในป
2536 ฝรั่งเศสตัดสินใจขายเครื่องบิน Mirage 2000-5 แกไตหวัน ซึ่งทําใหผูนําสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีนไมพอใจฝรั่งเศสอยางยิ่ง ถึงกับตัดความสัมพันธทางการคา และสั่งปดสถานกงสุล
ณ เมืองกวางเจา
เมื่อจากส ชีฮัก (Jacques Chirac) ขึ้นมาดํารงตําแหนงประธานาธิบดีฝรั่งเศส
นโยบายตางประเทศก็แปรเปลี่ยนไปในทางที่ใหความสํ าคัญแกอาเซียมากขึ้น ถึงกับกํ าหนด
`ยุทธศาสตรอาเซีย' โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนเบี้ยหมากรุกสําคัญ
การรื้อฟนสัมพันธภาพระหวางฝรั่งเศสกับสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเปนเรื่อง
ที่ทั้งสองฝายไดรับผลประโยชนตางตอบแทน และมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่รัฐบาลฝรั่งเศส
พยายามประคับประคองใหการเยือนฝรั่งเศสของนายหลี่เผิงเปนไปอยางราบรื่น
ขบวนการสิทธิมนุษยชนกวา 30 กลุมเตรียมการประทวงนายหลี่เผิงในฝรั่งเศส
โดยมี Amnesty International เปนหัวหอก ผูประทวงมีแผนที่จะเดินขบวนผานหนาสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรุงปารีส แตทางการฝรั่งเศสระดมหนวยปราบปราม
จลาจล พรอมแกสนํ้าตาสกัดการเดินขบวน กระนั้นก็ตาม นายหลี่เผิงตองลดกําหนดการออกนอก
สถานที่พัก เพราะไมตองการเผชิญหนากับกลุมประทวง
ทายที่สุด รัฐบาลฝรั่งเศสมีกําหนดการเลี้ยงตอนรับนายหลี่เผิงกอนเดินทางกลับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน แตดวยเหตุที่รางสุนทรพจนของนายกรัฐมนตรีอเลง จุปเป (Alain
Juppe) เอยถึงปญหาสิทธิมนุษยชน นายหลี่เผิงจึงบอกเลิกงานเลี้ยง ทายที่สุด งานเลี้ยงดําเนินไป
โดยไมมีการดื่มอวยพรและไมมีการกลาวสุนทรพจน
นายหลี่เผิงปราศรัยตอหอการคาฝรั่งเศส (Chamber of Commerce) เรียกรอง
ใหประเทศทั้งสอง `แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง' อีกทั้งชี้ใหเห็นวา สาธารณรัฐประชาชนจีน
มีความสําคัญตอเศรษฐกิจฝรั่งเศสเพียงใด นายหลี่เผิงกลาววา ในป 2538 สาธารณรัฐประชาชน
จีนเปนตลาดรองรับสินคาเขามูลคา 280,000 ลานดอลลารอเมริกัน และจะเพิ่มขึ้นเปน 400,000
ลานดอลลารอเมริกันในป 2543 โดยที่ในขณะเดียวกัน สาธารณรัฐประชาชนจีนกําลังดําเนินการ
ลดอากรขาเขาจากอัตราถัวเฉลี่ย 23% ในปจจุบัน เหลือเพียง 15%
การเยือนฝรั่งเศสของนายหลี่เผิงจบลงดวยขอตกลงซื้อสินคาฝรั่งเศส 6 ฉบับ
รายการที่สําคัญที่สุดไดแก การซื้อเครื่องบิน Airbus จํานวน 33 เครื่อง มูลคา 1,900 ลานดอลลาร
อเมริกัน รองลงมาไดแก การสรางโรงงานแกสธรรมชาติ การซื้อนํ้ามันจากบริษัท Elf Acquitaine
การซื้อเครื่องเจาะอุโมงคสําหรับการสรางรถไฟใตดินในนครเซี่ยงไฮ การซื้อเคเบิลสําหรับสถานี
ไฟฟาพลังงานนํ้า และการซื้อเครื่องมือการแพทยสําหรับโรงพยาบาล
ขบวนการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนพยายามเตื อ นผู  นํ าฝรั่ งเศส ใหรํ าลึกถึงเหตุการณ
ณ จตุรัสเทียนอันหมึนในป 2532 พรอมทั้งเรียกรองมิใหเห็นแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจมาก
จนถึง กับละเลยป ญ หาการละเมิ ดสิท ธิม นุษยชน แตเสียงเรียกรองดังกลาวนี้มิอาจสั่งคลอน
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มโนธรรมสํ านึกของผูนํ าฝรั่งเศสแมแตนอย ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนใหญเกินกวาที่จะ
ละวางได สัมพันธภาพกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดมีความหมายเพียงการขายสินคาไดเทานั้น
หากยังมีความหมายครอบคลุมถึงการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดปญหาการวางงาน
อีกดวย
ผูนํ าสาธารณรัฐประชาชนจีนประสบความสํ าเร็จครั้งแลวครั้งเลาในการสยบ
ผูนําชาติมหาอํานาจดวยการนําผลประโยชนทางเศรษฐกิจมาหลอกลอ ประธานาธิบดีคลินตัน
แหงสหรัฐอเมริกา เคยแสดงความขึงขังที่จะไมตออายุความสัมพันธบนหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (MFN) แตแลวก็มิอาจทนความยั่วยวนของผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
มิอาจทนแรงกดดันจากชุมชนนักธุรกิจ และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในป 2537 นั้นเอง
ประธานาธิบดีคลินตันจึงประกาศเปนหลักการวา จะไมนําประเด็นเรื่องการลิดรอนสิทธิมนุษยชน
มาเปนขอพิจารณาในการตออายุ MFN เมื่อสหรัฐอเมริกาเปนผูบุกเบิกในการสลายประเด็น
สิทธิมนุษยชนออกจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ประเทศอื่นๆก็เจริญรอยตาม
เพราะทุกประเทศลวนตองการผลประโยชนทางเศรษฐกิจดวยกันทั้งสิ้น
สิทธิมนุษยชนเคยเปนปจจัยสําคัญในการจัดระเบียบระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนับตั้งแตยุครัฐบาลนายจิมมี่ คารเตอร บัดนี้กําลังสิ้นมนตขลัง การเห็นแกผลประโยชน
ทางการคา (commercialism) กําลังเขามามีความสําคัญแทนที่ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
กลายเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดความสัมพันธระหวางประเทศ การรวมกลุมเพื่อจัดตั้งเขตการคา
เสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีก็เปนผลจากการมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกันเฉกเชนเดียวกัน
โลกกําลังพัฒนาไปโดยมิไดคํานึงถึงความเปนมนุษย หรือที่สํานักเศรษฐศาสตร
ซัสเซ็กซ (Institute of Development Studies, University of Sussex) เรียกวา Development
Without Human Face แรงกดดันและผลประโยชนของบรรษัทระหวางประเทศเปนจักรกลสําคัญ
ในการขับเคลื่อนระบบทุนนิยมโลก ลัทธิพาณิชยประโยชนจึงทรงอิทธิพลยิ่งกวาประเด็นเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพ ทิศทางของเศรษฐกิจโลกดังกลาวนี้ทําใหการทํางานของขบวนการสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศเปนไปดวยความยากลําบากมากขึ้น

