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สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ MFN (2)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
วันที่ 2 มิถุนายน 2538 ประธานาธิบดีบิล คลินตัน แหงสหรัฐอเมริกา ประกาศ
ยืดอายุการใชหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The Most-favoured-nation
Priciple = MFN) กับสาธารณรัฐประชาชนจีนตอไปอีกหนึ่งป
กอนป 2532 การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีนเกือบจะเปนไป
โดยอัตโนมัติ และดวยหลักการดังกลาวนี้ ความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศทั้งสอง
ดําเนินไปดวยความแนนแฟนยิ่ง แตแลวเมื่อมีการปราบปรามและเขนฆานักศึกษาและประชาชน
ที่เรียกรองประชาธิปไตยอยางโหดเหี้ยม ณ จตุรัสเทียนอันหมึนในเดือนมิถุนายน 2532 ความ
สัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เสื่อมทรามลง รัฐบาลอเมริกันเริ่มใช
ประเด็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพเปนเงื่อนไขในการเจรจาเพื่อตออายุ MFN ใหสาธารณรัฐประชาชน
จีน
การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนมิถุนายน 2538 นี้
นับเปนการตออายุครั้งที่สามในยุครัฐบาลคลินตัน เมื่อรัฐบาลคลินตันตออายุใหแกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนครั้งแรกในป 2536 นั้น สหรัฐอเมริกาเกือบมิไดตั้งเงื่อนไขหรือกดดันรัฐบาลจีนแมแต
นอย สวนสําคัญเปนเพราะรัฐบาลคลินตันยังตั้งตัวไมติด เนื่องจากเพิ่งเขารับตําแหนงในเดือน
มกราคม 2536 นั้นเอง แตในการตออายุ MFN ครั้งที่สอง รัฐบาลคลินตันแสดงความขึงขังที่จะ
ไมตออายุใหโดยงาย การลิดรอนเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนกลายมาเปนประเด็นสําคัญในการ
เจรจากดดันรัฐบาลจีน ทั้งนี้ดวยแรงกดดันจากขบวนการเรียกรองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
แตแลวรัฐบาลคลินตันก็พายแพตอพลังเศรษฐกิจของกลุมธุรกิจยักษใหญ เพราะหากไมตออายุ
MFN รัฐบาลจีนยอมตอบโตสหรัฐอเมริกาอยางรุนแรงเฉกเชนเดียวกัน ชองทางในการแสวงหา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ทั้งในดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศในตลาดขนาดมหึมา
ดังเชนสาธารณรัฐประชาชนจีนยอมหมดสิ้นไป ดวยแรงกดดันจากกลุมทุน รัฐบาลคลินตัน
ประกาศเปนหลักการวา จะไมนําประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนมาใชเปนฐานในการเจรจาการคา
ระหวางประเทศ ไมวากับประเทศใด การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือน
มิถุนายน 2537 จบลงดวยความหมดทาของรัฐบาลคลินตัน ซึ่งยังความผิดหวังแกขบวนการสิทธิ
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และเสรีภาพระหวางประเทศอยางยิ่ง เพราะหลักการที่รัฐบาลคลินตันประกาศยอมมีนัยสําคัญวา
ตอแตนี้ไปผลประโยชนทางเศรษฐกิจจะมีความสําคัญเหนือสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนมิถุนายน 2538
เปนไปอยางเงียบเชียบ โดยที่มีขาวเล็ดลอดมาแตปลายเดือนพฤษภาคม ศกเดียวกันวา รัฐบาล
คลินตันจะตออายุ MFN อยางปราศจากขอกังขา ความเงียบเชียบในการตออายุ MFN เปนเรื่อง
ที่เขาใจได ในเมื่อรัฐบาลคลินตันประกาศแตป 2537 แลววา จะไมนําประเด็นสิทธิมนุษยชน
มาเปนเงื่อนไขในการตออายุ เมื่อเปนเชนนี้ เรื่องที่จะเปนประเด็นสรางความตึงเครียดระหวาง
ประเทศทั้งสองยอมหมดสิ้นไป แตรัฐบาลคลินตันมิวายแกเกี้ยวใหอรรถาธิบายการตออายุ MFN
ครั้งใหมนี้วา เปนเพราะรัฐบาลจีนปฏิบัติตามหลักการของ Jackson-Vanik Amendment
ที่ยินยอมใหประชาชนมีเสรีภาพในการเดินทางและทองเที่ยวระหวางประเทศ รวมตลอดจน
เสรีภาพในการอพยพออกนอกประเทศ กระนั้นก็ตาม เจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงการตาง
ประเทศอเมริกันออกมาวิพากษวิจารณวา สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงลิดรอนสิทธิมนุษยชน
อยางรายแรง ประชาชนชาวจีนยังไมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม
และเสรีภาพในการนับถือศาสนา
แมวาการตออายุ MFN จักตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา แตก็ไมปรากฏวา
สมาชิกรัฐสภาอเมริกันออกมาคัดคานรัฐบาลคลินตันอยางรุนแรง ในเมื่อพรรครีปบลิกันซึ่งครอง
เสียงขางมากในรัฐสภา ทั้งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ใหความเห็นชอบหลักการ MFN
มาเปนเวลาชานาน ทั้งในยุครัฐบาลเรแกนและรัฐบาลบุช แตแรงกดดันจากขบวนการสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศทําใหผูนํ ารัฐสภาอเมริกันแสดงความกังวลตอปญหาการลิดรอนสิทธิ
มนุษยชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูนํ าพรรครีปบลิกันและพรรคเดโมแครตรวมกันเรียกรอง
ใหประธานาธิบดีคลินตันนํ าประเด็นสิทธิมนุษยชนเขาสูระเบียบวาระการประชุมสุดยอมของ
กลุมประเทศมหาอํานาจ G-7 Summit ณ นครฮาลิแฟกซ (Halifax) ประเทศคานาดา ระหวาง
วันที่ 15-17 มิถุนายน 2538 แตแลวก็ไมปรากฏวา ผลการประชุม G-7 Summit กลาวถึงเรื่องนี้
แตประการใดไม
การที่รัฐบาลคลินตันตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปราศจาก
การตอรองเชนนี้ สรางความผิดหวังแกขบวนการสิทธิและเสรีภาพอยางมาก การใหความสําคัญ
แกผลประโยชนทางเศรษฐกิจเหนือกวาสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลคลินตันมีผลกระทบโดยตรง
ตอขบวนการเรียกรองประชาธิปไตยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะบัดนี้รัฐบาลจีนไมตอง
เผชิญกับแรงกดดันที่สํ าคัญจากตางประเทศในการบีบบังคับใหสาธารณรัฐประชาชนจีนตอง
เดินแนวทางประชาธิปไตย

3
ผูเชี่ยวชาญการเมืองระหวางประเทศหลายตอหลายทานมีความเห็นวา การที่
รัฐบาลคลินตันตออายุ MFN แกสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางปราศจากขอแลกเปลี่ยนเชนนี้
เปนเพราะตองการประคับประคองมิใหความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองเลวรายลง นับตั้งแต
ปลายป 2537 เปนตนมา สหรัฐอเมริกามีปญหาความขัดแยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหลาย
ตอหลายเรื่อง นับแตเรื่องการละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา จนเกือบมีการใชมาตรา
301 แหง Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 ลงโทษสาธารณรัฐประชาชน
จี น ไปจนถึ ง เรื่ อ งที่ ส หรั ฐ อเมริก าขัด ขวางมิใหส าธารณรัฐ ประชาชนจี น เป น สมาชิ ก องคก าร
การคาโลก (WTO) ชนวนแหงความขัดแยงลาสุด ไดแก การอนุญาตใหประธานาธิบดีหลีเติงฮุย
(Lee Teng-Hui) แห ง ไต ห วั น เข า สหรั ฐ อเมริ ก า ประธานาธิ บ ดีค ลิ น ตั น พยายามยั บ ยั้ ง
มิใหประธานาธิบดีหลีเติงฮุยเขาประเทศหลายครั้ง แตขบวนการ Taiwan Connection ในสหรัฐ
อเมริกาพยายามสรางความชอบธรรมเพื่อใหสาธารณชนเห็นวา ประธานาธิบดีหลีเติงฮุยเพียง
ตองการเยือนมหาวิทยาลัยคอรแนล อันเปนสถาบันการศึกษาดั้งเดิมของตนเทานั้น รัฐบาล
ไตหวันอาศัยสายสัมพันธที่มีกับสมาชิกรัฐสภาบางทานในการล็อบบี้ จนทั้งวุฒิสภาและสภา
ผู  แ ทนราษฎรมี ม ติ เ ห็ น ชอบให ป ระธานาธิบดีห ลีเ ติง ฮุ ยเขาประเทศ ดวยแรงกดดันเชนนี้เอง
ประธานาธิบดีคลินตันจึงจํายอมอนุญาตใหประธานาธิบดีหลีเติงฮุยเขาประเทศ และไมตองสงสัย
อีกเชนกันวา ประธานาธิบดีหลีเติงฮุยไมรั้งรอที่จะถือโอกาสโฆษณาใหประชาชนชาวอเมริกัน
ยอมรับฐานะของไตหวันในสังคมโลก เรื่องนี้สรางความระคายเคืองแกผูนําสาธารณรัฐประชาชน
จีนอยางมาก จนถึงขั้นบอกเลิกการประชุมและการเจรจาระดับเจาหนาที่ชั้นผูใหญระหวางประเทศ
ทั้งสอง
รัฐบาลคลินตันแกเกี้ยววา การตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีนโดย
ปราศจากขอแลกเปลี่ยนครั้งนี้ มิใชเปนเพราะตองการลดความระคายเคืองของผูนําสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน หากแตเปนเรื่องที่มีเหตุผลอันชอบอรรถาธิบายของรัฐบาลคลินตันมีอยูวา การเปด
ประตูการคาระหวางประเทศสอดคลองกับเปาหมายการผลักดันใหรัฐบาลจีนเคารพสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เพราะการยอมรับหลักการ MFN จะเกื้อกูลใหการคาระหวาง
ประเทศทั้งสองเปนไปโดยเสรี การเปดประตูการคามีผลในการเปดรับ `อุตสาหกรรมความคิด'
(idea industries) ดวย `ผลิตภัณฑความคิด' ดังเชนภาพยนตร รายการโทรทัศน คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร ฯลฯ ยอมทะลักสูสาธารณรัฐประชาชนจีน แตสิ่งที่ตามติดไปกับการนําเขา `ผลิตภัณฑ
ความคิด' ก็คือระบบคุณคาแบบอเมริกัน ซึ่งรวมทั้งแนวความคิดวาดวยสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนดวย
รั ฐ บาลคลิ น ตั น มั ก ถู ก โจมตี ว  า ไม มี วิ สั ย ทั ศ น ใ นด า นนโยบายต า งประเทศ
ขอโจมตีนี้อาจเปนจริงในระยะตน แตเมื่อบริหารประเทศมาไดครึ่งสมัย ก็เปนที่ประจักษชัดวา
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นโยบายตางประเทศของรัฐบาลคลินตันกํ าลังกอรูปกอรางในแนวทางที่อาจเรียกวา Dollar
Diplomacy หลักการพื้นฐานของแนวนโยบายดังกลาวนี้ก็คือ การใหนํ้าหนักความสํ าคัญแก
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจในการกําหนดความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐบาลคลินตันหวังที่จะ
ใหความสัมพันธระหวางประเทศเกื้อกูลตอการแกปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการผลักดันใหการคาระหวางประเทศขยายตัวเพื่อเปน `จักรกลของการจําเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ' (engine of growth) ดวยเหตุดังนั้น จึงไมนาประหลาดใจที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยแปรสภาพเปน `เซลสแมนแหงวอชิงตัน ดี.ซี.' แตแนวนโยบายที่สําคัญยิ่งกวาก็คือ การ
จัดลําดับความสําคัญในการกระชับสายสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ รัฐบาลคลินตัน
ใหความสําคัญแกกลุมประเทศที่เรียกวา Big Emerging Markets หรือเรียกยอๆวา BEMs
โดยกลุมเนนการสรางเครือขายการคาและการลงทุนกับประเทศเหลานี้
กลุมประเทศ BEMs ในยุทธศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศของรัฐบาล
คลินตันมีอยู 10 ประเทศ ครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาค ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมไตหวัน
และฮองกง) อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต เตอรกี โปแลนด อารเยนตินา บราซิล เม็กซิโก และ
สหภาพอัฟริกาใต ขอที่นาสังเกตก็คือ ประเทศเหลานี้ลวนแลวแตเปนประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ
มีประชากรมาก และมีอนาคตในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันสดใส
หากเขาใจยุทธศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศของรัฐบาลคลินตันเชนนี้
แลว ก็อาจเขาใจไดโดยงายวา เหตุใดรัฐบาลคลินตันจึงยอมตออายุ MFN ใหแกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอยางเชื่องๆ ในเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูในกลุม BEMs ตามยุทธศาสตรของ
รัฐบาลคลินตันนั่นเอง แตดูเหมือนวา ผูนําจีนจะยังไมพอใจที่ไดรับ MFN แลกกับการที่รัฐบาล
อเมริกันใหการยอมรับไตหวันมากขึ้น การเรียกตัวเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา
นครวอชิงตันกลับปกกิ่งกลางเดือนมิถุนายน 2538 นับเปนจุดหักเหที่แสดงถึงความเสื่อมทราม
ในดานความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสอง ซึ่งยังมองไมเห็นหนทางที่จะกลับไปคืนดีในขณะนี้

