คอลัมน “หอคอยสองโลก”
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ไมมี ‘จักรพรรดิ’ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกแลว
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การตั้งคําถามเกี่ยวกับเมืองจีนหลังยุคเติ้งเสี่ยวผิงมีมานานนับปกอนอสัญกรรม
ของเติ้งเสี่ยวผิงเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2540 เสียอีก ในทันทีที่เติ้งเสี่ยวผิงลมปวยและมิได
ปรากฏตอสาธารณชน นับตั้งแตป 2537 คําถามเกี่ยวกับอนาคตของเมืองจีนก็ผุดขึ้น นิตยสาร
Business Week (February 6, 1995) เสนอรายงานขึ้นปกเรื่อง China After Deng : Will
Economic Reform Continue ? ภายหลังอสัญกรรมของเติ้งเสี่ยวผิง นิตยสารฉบับเดียวกันนี้
(ฉบับวันที่ 3 มีนาคม 2540) ก็เสนอรายงาน China After Deng เปนรายงานที่สอง มิไยตอง
กลาวถึงหนังสือหลายตอหลายเลมที่พยายามตอบคําถามนี้ รวมทั้ง China After Deng Xiaoping
(John Wiley and Sons, 1995) ซึ่งเขียนโดย Willy Wo-Lap Lam
อสัญกรรมของเติ้งเสี่ยวผิง นํามาซึ่งจุดจบของระบบ ‘จักรพรรดิ’ ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน คนทั่วไปมักจะเขาใจวา การปฏิวัติป 2454 ซึ่งเปลี่ยนโฉมจีนใหเปนสาธารณรัฐ
ไดทําลายระบบจักรพรรดิพรอมๆกับราชวงศชิง แทที่จริงหาไดเปนเชนนั้นไม ระบบจักรพรรดิยังคง
มีชีวิตยืนยาวตามมาในรัฐบาลพรรคกกมินตั๋ง โดยที่เจียงไคเช็คเปน ‘จักรพรรดิ’ ในรูปโฉมใหม
เมื่อพรรคคอมมิวนิสตจีนยึดครองแผนดินใหญไดในป 2492 ระบบจักรพรรดิหาไดพบจุดจบไม
เหมาเจอตุงและเติ้งเสี่ยวผิงเปน ‘จักรพรรดิ’ ภายใตระบอบคอมมิวนิสมอยางมิอาจปฏิเสธได
แตจีนหลังยุคเติ้งเสี่ยวผิงจะไมมี ‘จักรพรรดิ’ อีกแลว เพราะจะไมมีผูนําจีนคนใด
ที่สามารถกุมอํ านาจไดอยางเบ็ดเสร็จ และมีบารมีความเปนผูนํามากพอที่ประชาชนสวนใหญ
ใหความเชื่อถือ ดุจเดียวกับที่เคยใหแกเหมาเจอะตุงและเติ้งเสี่ยวผิง เมื่อสิ้นยุคเติ้งเสี่ยวผิงก็ตอง
ถือวาสิ้นยุคจักรพรรดิ ระบอบการปกครองของจีนตอแตนี้ไปจะเปนระบอบการปกครองโดย
กลุมแกนนํา หรือที่เรียกวา Rule by Core โดยที่เติ้งเสี่ยวผิงเปนผูจัดวางแกนนําหลังการ
ปราบปรามนักศึกษาและประชาชนที่เรียกรองประชาธิปไตย ณ จตุรัสเทียนอันหมึนในเดือน
มิถุนายน 2532 แกนนําเหลานี้ประกอบดวยเจียงเจอหมิน (ประธานาธิบดี) หลี่เผิง (นายก
รัฐมนตรี) และจูหรงจี (รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ)
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แตระบบ Rule by Core โดยแกนนําที่เติ้งเสี่ยวผิงตั้งมากับมือนี้จะยืนยงไดนาน
เพียงใด มีขอนากังขาหานอยไม อสัญกรรมของเติ้งเสี่ยวผิงกอใหเกิดสภาวะความไมแนนอน
ทางการเมืองอยางมาก ไมเพียงแตการผนวกฮองกงคืนสูสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมิไดเริ่มขึ้น
หากยังเปนอสัญกรรมกอนการประชุมสมัชชาพรรคครั้งนี้ที่ 15 ในเดือนตุลาคม 2540 อีกดวย
โดยที่การประชุมสมัชชาพรรคครั้งนี้จะมีการกํ าหนดนโยบายและแตงตั้งตํ าแหนงทางการเมือง
ที่สําคัญ หากเติ้งเสี่ยวผิงยังมีชีวิตอยู ยอมอยูในฐานะที่จะปกปองและคุมครองคนของตนได
เมื่อสิ้นเติ้งเสี่ยวผิงเสียแลว เสถียรภาพของตําแหนงแกนนํายอมสั่นคลอน และเปนที่คาดกันวา
เจียงเจอะหมินจะตองถูกวิพากษทั้งจากสายเหยี่ยวและสายพิราบอยางแนนอน
เจียงเจอะหมินในฐานะผูนํารุนที่สามมีขอดอยที่มิไดรวมกอตั้งพรรคคอมมิวนิสต
แหงประเทศจีน ในประการสําคัญมิไดรวมกับกองทัพแดงในการตอสูกับรัฐบาลพรรคกกมินตั๋ง
การขาดประสบการณใน ‘การเดินทางไกล’ (The Long March) ถือเปนการขาดคุณสมบัติสําคัญ
ในสายตาของผูนําพรรคดั้งเดิม หากมิใชเพราะการอุมชูของเติ้งเสี่ยวผิงหลังเหตุการณจลาจลป
2532 เจียงเจอะหมินยอมยากที่จะถีบตัวขึ้นมาเปนผูนําพรรคได เจียงเจอะหมินมีภูมิหลังเปน
เทคโนแครตที่เติบโตในระบบราชการ และไตเตาขึ้นมาเปนนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ จนทาย
ที่สุดดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาพรรคคอมมิวนิสตจีนประจํานครเซี่ยงไฮในป 2530 ดวยเหตุที่
เติ้งเสี่ยวผิงตองการขยายเครือขายพันธมิตรทางการเมือง จึงผลักดันใหเจียงเจอะหมินขึ้นไปเปน
เลขาธิการพรรคแทนจาวจื่อหยางที่ถูกปลดออกในป 2532 ในฐานที่ฝกใฝขบวนการสิทธิและ
เสรีภาพ
เจียงเจอะหมินปฏิบัติตนตอเติ้งเสี่ยวผิงเยี่ยงผูรับการอุปถัมปปฏิบัติตอผูอุปถัมป
แตการรับใชเติ้งเสี่ยวผิงจนขาดความเปนตัวของตัวเองมีผลเสียตอตัวเขาเอง ในประการสําคัญ
ทํ าใหเจียงเจอะหมินมิอาจแสดงความเปนผูนําได เมื่อเติ้งเสี่ยวผิงลมปวยจนมิอาจปรากฏตัว
ตอสาธารณชนนับตั้งแตป 2537 เปนตนมา เจียงเจอะหมินนาจะรูชะตากรรมของตนดีวามิอาจ
พึ่ งการอุปถัมปจากเติ้งเสี่ยวผิงตอไปไดนาน เจียงเจอะหมินเริ่มตีตัวออกหางจากเติ้งเสี่ยวผิง
เพื่อปรับฐานพันธมิตร และเริ่มแสดงความเปนผูนํามากขึ้น พรอมกันนั้นก็แผเงื้อมมือไปยึดกุม
ตํ าแหน ง การเมื อ งที่สํ าคั ญ นอกจากดํ ารงตํ าแหนง ประธานาธิบดี และเลขาธิการพรรคแล ว
เขายังดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการทหารของพรรคคอมมิวนิสตจีนอีกดวย และอาศัย
ตําแหนงนี้ในการสรางสายสัมพันธกับผูนําในกองทัพปลดแอกของประชาชน แตเจียงเจอะหมิน
มิไดพอใจเพียงเทานี้ มีรายงานขาววา เขาพยายามรื้อฟนตําแหนงประธานพรรคคอมมิวนิสตจีน
โดยหวังที่จะยึดตําแหนงนี้ดวย ฮวากั๋วเฝงเปนประธานพรรคคนสุดทาย เมื่อเติ้งเสี่ยวผิงประสบ
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ความสําเร็จในการดึงอํานาจจากฮวากั๋วเฝงและกลุมเหมาเจอตุงในป 2521 ก็ไมมีการแตงตั้ง
ตําแหนงนี้อีกเลย เจียงเจอะหมินมิไดเรียนรูวาอํานาจมิไดเพิ่มขึ้นตามจํานวนตําแหนง
ความสัมพันธระหวางจางเจอะหมินกับหลี่เผิงและจูหรงจีเปนเรื่องที่ไมชัดเจน
อีกทั้งไมเปนที่แนชัดวา แกนนําทั้งสามมีความสมานฉันทอยางแนนแฟน แตการที่หลี่เผิงรวม
ในแกนนํายอมทําใหระบบ Rule by Core ที่มีเจียงเจอะหมินเปนผูนําตองเผชิญกับความเปน
ปรปกษจากขบวนการสิทธิและเสรีภาพ ในเมื่อหลี่เผิงมีบทบาทสําคัญในการเขนฆานักศึกษาและ
ประชาชน ณจัตุรัสเทียนอันหมึนในป 2532 การสรางพันธมิตรกับกลุมที่สนับสนุน Rule by Law
จึงเปนเรื่องยากยิ่ง เวนแตจะลดทอนบทบาทของหลี่เผิง พรอมกับเปลี่ยนแปลงอรรถาธิบาย
เกี่ยวกับการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนในฤดูรอนป 2532 วา มิใชการชุมนุมของกลุม
ปฏิปกษปฏิวัติ หากแตเปนการชุมนุมของขบวนการประชาธิปไตย ในอีกดานหนึ่งการมีจูหรงจี
รวมในแกนนํา ทําใหเจียงเจอะหมินสูญเสียพันธมิตรฝายอนุรักษนิยม ซึ่งไมเห็นดวยกับแนวทาง
เสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
ปญหาพื้นฐานมีอยูวา เจียงเจอะหมินจะปรับฐานพันธมิตรอยางไรจึงจะสามารถ
เสริมฐานอํานาจการเมืองใหแข็งแกรงเพื่อการธํารงอํานาจอันยืนยาว
ในประวัติศาสตรสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูถูกกําหนดใหเปนทายาททางการ
เมืองมักจะมีอันเปนไป เมื่อไมเปนที่ ‘โปรดปราน’ ของ ‘จักรพรรดิ’ หลิวสาวฉี ซึ่งถูกกําหนดให
เปนทายาทของเหมาเจอะตุง ตองถูกถอดถอนอํานาจในระหวางการปฏิวัติวัฒนธรรม เนื่องจาก
ถูกกลาวหาวาเดินแนวทางลัทธิแก และถูกปลอยใหปวยจนตายในป 2512 โดยมิไดรับการดูแล
และรั ก ษาพยาบาลเท า ที่ ค วร หลิ น เปย วทายาทคนตอ มาถูก กล า วหาวา วางแผนฆาตกรรม
เหมาเจอะตุง และถึงแกกรรมในป 2514 เนื่องจากเครื่องบินตกขณะกําลังหนีออกจากประเทศจีน
ฮวากั๋วเฝงแมจะสืบทอดตําแหนงจากเหมาเจอตุงในป 2519 ได แตก็ไมสามารถรักษาตําแหนง
ไวได ความลมเหลวในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจและความทุกขเข็ญของประชาชนในระหวาง
การปฏิวัติวัฒนธรรม ทํ าใหฮวากั๋วเฝงมิอาจปรับตําแหนงแหงหนของตนเพื่อขยายฐานอํานาจ
ทางการเมือง
ในยุคเติ้งเสี่ยวผิง หูเยาปงตองถูกกดดันใหออกจากตําแหนงเลขาธิการพรรคในป
2530 เมื่อมีทีทาวาจะเดินแนวทางเสรีนิยมทางการเมือง ในป 2532 จาวจื่อหยางก็เผชิญชะตา
กรรมเดียวกัน เมื่อแสดงความฝกใฝขบวนการสิทธิและเสรีภาพ
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เจียงเจอะหมินสามารถสืบทอดตําแหนงทายาททางการเมืองจากเติ้งเสี่ยวผิงได
แตมีขอกังขาวา จะสามารถผนึกอํานาจและธํารงตําแหนงไดยืนยาวเพียงใด ในประวัติศาสตร
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น การสื บ ทอดตํ าแหน ง (succession) และการผนึ ก อํ านาจ
(consolidation) มีความสําคัญแตกตางกัน แมจะสืบทอดตําแหนงได แตถาไมสามารถผนึก
อํานาจใหแข็งแกรงก็ยากที่จะดํารงตําแหนงไดยืนยาว
หนังสือพิมพ Washington Times เปดโปงรายงานลับของ C.I.A ซึ่งประเมินวา
เจียงเจอะหมินอาจไมสามารถผนึกอํานาจไวได ทั้งยังกลาววา คูแขงคนสําคัญของเจียงเจอะหมิน
ก็คือ เฉียวสี (Qiao Shi) ประธานสภาประชาชนแหงชาติ (Asia Times, February 24, 1997)
กอนหนานี้มีรายงานขาวมาเปนลํ าดับวา สภาประชาชนแหงชาติไดลมกฎหมายของรัฐบาล
หลายฉบับ แสดงใหเห็นวา สภาประชาชนแหงชาติมิใชสภาตรายางของรัฐบาลอีกตอไป เฉียวสี
ตองการใหสภาประชาชนแหงชาติทําหนาที่สภานิติบัญญัติอยางแทจริง ทั้งยังสนับสนุนแนวทาง
Rule by Law มากกวา Rule by Core อีกดวย
หากเฉีย วสี ผ งาดขึ้น มาเปน คูแขง เจียงเจอะหมินก็ตองพบคูแขงที่นากลัว
เพราะเฉี ย วสี มี ค วามสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ องค ก รที่ ทํ าหน า ที่ รั ก ษาความมั่ น คงแห ง ชาติ แม ว  า
เจียงเจอะหมินจะพยายามสรางฐานในกองทัพ แตไมเปนที่แนชัดวา ฐานดังกลาวนี้แข็งแกรง
เพียงใด บทเรียนจากการโคน ‘แกงสี่คน’ ในป 2519 ยังคงอยูในความทรงจํา ทั้งๆที่ ‘แกงสี่คน’
ยึดกุมอํานาจการเมืองไวได แตเติ้งเสี่ยวผิงและพันธมิตรก็สามารถเกลี้ยกลอมใหผูนําฝายทหาร
บางกลุ ม รว มปฏิบัติก ารในการจั บกุ ม ‘แก ง สี่ คน’ อัน เปน เหตุเ ติ้ง เสี่ ย วผิ ง กลับมาผงาดเปน
‘จักรพรรดิ’ ในเวลาตอมา
กองทัพปลดแอกของประชาชนมีบทบาทในการเลือกผูนํ าโดยมิพักตองสงสัย
แตกองทัพก็เปลี่ยนแปลงไปมากในชวง 20 ปที่ผานมานี้ ความเปน ‘ทหารการเมือง’ ลดนอยลง
ความเปนทหารอาชีพมีมากขึ้น โดยที่ความเปน ‘ทหารธุรกิจ’ ขยายตัวตามอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจดวย ทุกวันนี้กองทัพมีรัฐวิสาหกิจจํ านวนมาก ประกอบการตั้งแตการผลิตเทป
คาสเซ็ตตไปจนถึงธุรกิจโทรคมนาคมและโรงแรม หากผูนําเหลาทัพจะใช Cost-Benefit Analysis
ในการเลือกหนุนผูนําพรรคคนหนึ่งคนใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใด ก็มิใชเรื่องนาแปลกอีกตอไป ทั้งนี้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอาจเปนตัวแปรที่เขามาแทนที่อุดมการณทางการเมือง
แตกองทัพมิไดมี ‘ตัวเลือก’ เฉพาะแตเจียงเจอะหมิน หยางเสาคุน อดีต
ประธานาธิบดี ซึ่งถูกเติ้งเสี่ยวผิงเลนงานจนมิไดรับการตออายุตําแหนงประธานาธิบดีในป 2536
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เปนอีกตัวเลือกหนึ่ง หยางเสาคุนเจ็บชํ้ าจากการกระทําของกลุมเติ้งเสี่ยวผิงเปนอันมาก หาก
หยางเสาคุนกระโดดเขาไปรวมเลนเกมแหงอํ านาจ สถานการณทางการเมืองก็จะอยูในภาวะ
อึมครึม มากขึ้น เพราะหยางเสาคุนมีเครือขายความสัมพันธในกองทัพ เนื่องจากดํารงตําแหนง
รองประธานคณะกรรมาธิการทหารของพรรคมาเปนเวลายาวนาน
การที่เจียงเจอะหมินไมอนุญาตใหจาวจื่อหยางรวมงานศพเติ้งเสี่ยวผิงก็ดี และ
ประกาศภาวะฉุกเฉินหามประชาชนทั่วประเทศชุมนุมในที่สาธารณะในวันงานศพเติ้งเสี่ยวผิงก็ดี
ในดานหนึ่งสะทอนถึงความหวาดหวั่นการคืนสูอํานาจของจาวจื่อหยางและอิทธิพลของกลุม Rule
by Law ในอีกดานหนึ่งแสดงถึงภาวะอึมคึมทางการเมืองในสาธารณรัฐประชาชนจีนอยาง
ปราศจากขอกังขา
การสิ้นยุค ‘จักรพรรดิ’ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนชวงเปลี่ยนผานสําคัญ
อีกชวงหนึ่งของการเมืองในประเทศนั้น การปกครองระบอบ Rule by Core เขามาแทนที่ระบอบ
‘จักรพรรดิ’ อยางเต็มรูป และยากที่จะหวนกลับไปสูระบอบเดิมได ปญหาพื้นฐานมีอยูแตเพียงวา
ระบอบ Rule by Core จะพัฒนาไปสูระบอบ Rule by Law หรือไม? ขบวนการสิทธิและเสรีภาพ
ภายในประเทศทรงพลังมากนอยเพียงใด ?

