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ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2542

Sexual McCarthyism
รังสรรค ธนะพรพันธุ
หากป 2540 เปน ‘ปของเจาฟาหญิงไดอานา’ (Diana’s Year) ในทัศนะของ
เจฟฟรีย วีตครอฟต (Geoffrey Wheatcroft) ป 2541 ตองถือเปน ‘ปของโมนิกา’ (“Monica’s
Year”, Prospect, January 1999)
เมื่อเจาฟาหญิงไดอานาสิ้นพระชนมเนื่องจากอุบัติเหตุรถยนตในป 2540 นั้น
อาการคลัง่ ไคลและอาลัยเจาฟาหญิงไดอานามิไดปรากฏเฉพาะในหมูเกาะอังกฤษเทานั้น หากยัง
แพรระบาดไปเกือบทั่วโลกอันเปนผลจากกระบวนการโทรทัศนานุวัตรอีกดวย ของที่ระลึกและ
หนังสืออันเกีย่ วเนือ่ งกับเจาฟาหญิงไดอานาขายดิบขายดีชนิดเทนํ้าเททา
ป 2541 ตองถือเปนปของโมนิกา เพราะคําใหการของโมนิกา ลิววินสกี (Monica
Lewinsky) ตอนายเคนเน็ธ สตาร (Kenneth Starr) อัยการอิสระผูสอบสวนประพฤติกรรมอัน
มิชอบของนายวิลเลียม เจฟเฟอรสัน คลินตัน (William Jefferson Clinton) ประกอบกับ
คําสารภาพของนายคลินตันเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศระหวางบุคคลทั้งสอง เปนเหตุใหรัฐสภา
อเมริ กั น กํ าลั ง ดํ าเนิ น การพิ จ ารณาถอดถอนนายคลิ น ตั น ออกจากตํ าแหน ง ประธานาธิ บ ดี
(Impeachment) ในขณะนี้ โดยทีผ่ ลกระทบทางการเมืองมิไดจํากัดเฉพาะภายในสหรัฐอเมริกา
เทานัน้ ในเมือ่ ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกามีฐานะเปนผูนําการเมืองโลก ดังจะเห็นไดวา การที่
ประธานาธิบดีคลินตันตัดสินใจยิงจรวดถลมอิรักในชวงกลางเดือนธันวาคม 2541 อาจเปนเพราะ
ตองการเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนชาวอเมริกันจากประเด็นการเมืองภายในประเทศ
อีกทัง้ เปนการสรางคะแนนนิยมทางการเมืองอีกดวย
การเปดเผยความสัมพันธทางเพศอันไมสมควรของผูนําทางการเมือง นับเปน
อาวุธสํ าคัญในการหํ้ าหั่นคูตอสู ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาหลาย
ตอหลายคนตองถอนตัวจากการแขงขัน เมื่อถูกเปดเผยวา มีความสัมพันธทางเพศกับสตรีที่มิใช
ภรรยา รัฐมนตรีหลายตอหลายคนตองลาออกจากตําแหนงเมื่อถูกเปดเผยขอมูลประเภทเดียวกัน
ปรากฏการณทํ านองนี้เกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลาในประเทศที่ชนเชื้อสายแองโกลแซกซันเปนกลุมชน
หลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ในประเทศของชนเชื้อสายอื่น
มาตรฐานในเรื่องนี้จะแตกตางกันออกไป มิพักตองกลาวถึงประเทศมุสลิม แมแตฝรั่งเศส การ
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ที่ประธานาธิบดีมีเมียนอยหาไดเปนประเด็นทางการเมืองไม ดังกรณีประธานาธิบดีจิสการด
เดสแตง (Giscard d’Estaing) และฟรองซัวส มิตเตอรรองด (Francois Mitterrand) เปนอาทิ
แตการใชขอมูลประพฤติกรรมทางเพศเปนเครื่องมือในการหํ้าหั่นคูตอสูทางการ
เมือง กําลังกอใหเกิดลัทธิการเมืองใหมที่เรียกวา Sexual McCarthyism หรืออาจแปลวา “ลัทธิ
แม็คคารธีดานประพฤติกรรมทางเพศ”
ในการทีจ่ ะทําความเขาใจแนวความคิดวาดวย Sexual McCarthyism จําเปน
ตองเขาใจ “ลัทธิแม็คคารธี” (McCarhtyism) เสียกอน
ลัทธิแม็คคารธีมีที่มาจากนายโจเซฟ แม็คคารธี (Joseph R. McCarthy, 19081957) วุ ฒิ ส มาชิก สั ง กั ดพรรครี ป บลิกันจากมลรัฐวิสคอนซิน ผูมีบทบาทสํ าคัญในการปลุก
ชาวอเมริกันใหตื่นกลัวการแพรระบาดของลัทธิคอมมิวนิสมในระหวางป 2493 – 2497 เหตุการณ
ดังกลาวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสมแหงประเทศจีนยึดครองแผนดินใหญ และขับพรรค
กกมินตัง๋ ภายใตการนําของจอมพลเจียงไคเช็คไปสูเกาะฟอรโมซาในป 2492 ได ในการรณรงคเพื่อ
การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาอเมริกัน คณะกรรมการพรรครีปบลิกันระดับชาติ (Republican
National Committee) ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2493 ตกลงที่จะชูคําขวัญ “Liberty
Against Socialism” หลังจากนัน้ เพียงสามวัน วุฒิสมาชิกแม็คคารธีปราศรัย ณ เมือง Wheeling
มลรัฐเวอรจเิ นียตะวันตก กลาวหาวา กระทรวงการตางประเทศมีขารัฐการอยางนอย 205 คนที่
ยืนอยูขางพรรคคอมมิวนิสต แม็คคารธีโกรธแคนที่ขารัฐการกระทรวงการตางประเทศมิไดชวย
คํ้ าจุนรัฐบาลเจียงไคเช็คในระหวางป 2489-2492 แตแม็คคารธีไมสามารถเสนอรายชื่อไดวา
ขารัฐการกระทรวงการตางประเทศคนใดบางที่เปนคอมมิวนิสต ตัวเลขที่แม็คคารธีนํ าเสนอ
ปรับเปลีย่ นอยูตลอดเวลา จากตัวเลข 205 คน ลดลงเหลือ 57 คน และเพิ่มขึ้นเปน 81 คนในเวลา
ตอมา
เมื่อแม็คคารธีกลาวหาวา ดร.โอเวน แล็ตติมอร (Owen Lattimore) ผูอํานวยการ
สํานักวิชาความสัมพันธระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยจอหน ฮอปกินส (The Johns Hopkins
School of International Relations) ซึง่ ทําหนาทีเ่ ปนที่ปรึกษากระทรวงการตางประเทศดวยเปน
สายลับรัสเซีย คณะกรรมธิการการตางประเทศแหงวุฒิสภาตองแตงตั้งคณะกรรมการไตสวน
ขอเท็จจริง โดยมีนายมิลลารด ไทดิงส (Millard Tydings) วุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตจาก
มลรัฐแมรีแลนดเปนประธาน ผลการไตสวนไมพบหลักฐานวา นายแล็ตติมอรเปนสายลับรัสเซีย
รายงานคณะกรรมการไตสวนประนามการกลาวหาดวยขอมูลอันเปนเท็จและขอมูลกิ่งจริงกึ่งเท็จ
แม็คคารธีตองเผชิญการตอตานภายในพรรครีปบลิกันในเดือนมิถุนายน 2493
เมื่อวุฒิสมาชิกมารกาเร็ต เชส สมิธ (Margaret Chase Smith) แหงมลรัฐเมน รวมกับวุฒิสมาชิก
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สังกัดพรรครีปบลิกันอีก 6 คน ออกแถลงการณชื่อ Declaration of Conscience ประนามการ
กลาวหาทางการเมืองโดยปราศจากประจักษพยานขอเท็จจริง โดยมิไดเอยชื่อแม็คคารธี
เมื่อดไวท ไอเซนฮาวร (Dwight D. Eisenhower) ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี
ในเดือนพฤศจิกายน 2495 แม็คคารธีก็รุกคืบเขาไปยึดตําแหนงประธานคณะอนุกรรมการไตสวน
ขอเท็จจริง (Investigation Subcommittee) แหงคณะกรรมาธิการกิจการรัฐบาลแหงวุฒิสภา
(Senate Government Operations Committee) แม็คคารธีอาศัยตําแหนงหนาที่ดังกลาวนี้ในการ
เลนงานผูท เี่ ขากลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต เปาหมายหลักอยูที่กระทรวงการตางประเทศและสถานี
วิทยุ Voice of America สํานักขาวสารอเมริกัน (หนวยงานประเภทเดียงกับ USIS ในประเทศ
ไทย)ในประเทศตางๆในยุโรปตะวันตกถูกตรวจสอบ และถูกสั่งใหนําหนังสือฝายซายออกจาก
ห อ งสมุ ด บรรณารั ก ษ ห  อ งสมุ ด หลายแห ง เผาหนั ง สื อ ที่ ต  อ งสงสั ย ว า มี เ ชื้ อ คอมมิ ว นิ ส ม
ประธานาธิบดีไอเซนเฮาวรออกมาประนามการเผาหนังสือในเดือนมิถุนายน 2496
แม็คคารธีมุงมั่นในการตามลาคอมมิวนิสตในหนวยรัฐการ ในเดือนธันวาคม
2496 แม็คคารธกี า วลําเข
้ าไปในกองทัพ ซึ่งสรางความไมพอใจแกผูนําฝายทหารเปนอันมาก ใน
ขณะที่แม็คคารธกี ลาวหานายทหารบางคนวามีพฤติกรรมเปนคอมมิวนิสต กองทัพบกก็กลาวหาวา
แม็คคารธีมีความประพฤติมิชอบ แม็คคารธีถูกวุฒิสภาไตสวน วิธีการ ‘ลา’ คอมมิวนิสตของ
แม็คคารธีถูกเปดโปง ความสามานยของแม็คคารธีปรากฏสูสายตาสาธารณชนผานการถายทอด
โทรทัศน เมื่อแม็คคารธไี มสามารถควบคุมตนเองขณะถูกไตสวน ทายที่สุด วุฒิสมาชิกจํานวนหนึ่ง
กลาวหาแม็คคารธวี า ใชอํานาจในทางฉอฉล วุฒิสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2497 มี
มติประนามแม็คคารธีดวยคะแนนเสียง 67 ตอ 22 ชีวิตทางการเมืองของแม็คคารธีจบลงอยางนา
อนาถ เขากลายเปนขี้เมาที่ไมสามารถอยูหางจากขวดสุรา และจบชีวิตทางชีวภาพเมื่อวันที่ 2
พฤษภาคม 2500 ขณะที่มีอายุเพียง 49 ป
ในชวงที่แม็คคารธีทรงอิทธิพลทางการเมือง ผูคนจํานวนมากเชิญภาวะทุกขเข็ญ
เพราะถูกกลาวหาวาประกอบกิจกรรม ‘อันไมเปนอเมริกัน’ (Un–american Activeties) การยัด
ขอหาคอมมิวนิสตเปนไปไดโดยงาย ผูถูกกลาวหามิไดจํากัดเฉพาะขารัฐการกระทรวงการตาง
ประเทศและขาราชการฝายทหาร ผูคนเกือบทุกอาชีพถูกกลาวหาดวยขอหาเชนนี้ ไมละเวนแมแต
อาจารยมหาวิทยาลัย นักสังคมสงเคราะห ศิลปน และดาราภาพยนตร คําวา “ลัทธิแม็คคารธี”
(McCarthyism) เขาใจกันวา ใชครั้งแรกโดยเฮอรเบิรต บล็อก (Herbert Block) นักเขียนการตูน
แหงหนังสือพิมพ Washington Post
การเมืองอเมริกันยุคที่ลัทธิแม็คคารธีทรงอิทธิพล (2493-2497) เปนยุคแหงการ
ลาหมอผี ในสังคมตะวันตกแตโบราณมีความเกรงกลัวหมอผี ผูถูกกลาวหาวานําอัปมงคลมาสู
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ชุมชน เมือ่ ชุมชนเผชิญภาวะวิกฤต โดยที่ภาวะวิกฤตนั้นหาอรรถาธิบายมิได หมอผีจะถูกกลาวหา
วาเปนตนเหตุ และแลวการลาหมอผีก็เกิดขึ้น โดยที่มักจะจบลงดวยการที่หมอผีถูกแขวนคอ
อารเธอร มิลเลอร (Arthur Miller) นักเขียนบทละครชาวอเมริกัน จําลองสังคม
อเมริกันยุคแม็คคารธีในละครเรื่อง The Crucible (1952) แมวาละครเรื่องนี้เลาเรื่องการลาหมอผี
และการพิพากษาหมอผี Salem Witchcraft ในป ค.ศ. 1692 แตก็เปนที่ทราบกันดีโดยทั่วไปวา
ละครเรื่องนี้มุงสะทอนภาพสังคมอเมริกันยุคแม็คคารธี The Crucible (1952) สรางเปนภาพยนตร
แลวในป 2540
อลัน เดอรโชวิตส (Alan M. Dershowitz) นักนิติศาสตรอเมริกัน กลาวเตือนสังคม
อเมริกันวา ลัทธิแม็คคารธีกําลังฟนคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง ทั้งๆที่ไดสิ้นชีพไปแลวเมื่อกวาสี่ทศวรรษ
ทีแ่ ลว คราวนี้เปลี่ยนโฉมเปน Sexual McCarthyism ปญญาชนชาวอเมริกันมากหลายเริ่มตั้ง
คําถามวา ประชาชนชาวอเมริกันจะทนเห็นภาพการลา ‘หมอผี’ อีกครัง้ หนึ่งละหรือ ในขณะที่ผูที่มี
ประพฤติกรรม ‘อันไมเปนอเมริกัน’ เปน ‘หมอผี‘ ทีถ่ กู ตามลาในทศวรรษ 2490 ‘หมอผี’ ในสังคม
การเมืองอเมริกันปจจุบันกลับเปนผูนําทางการเมืองที่ถูกกลาวหาวา มีประพฤติกรรมทางเพศอัน
มิชอบ ในทศวรรษ 2490 ผูคนจํานวนมากถูกตีตราเปนคอมมิวนิสต ในจํานวนนี้รวมชารลี
แชปปลิน ดาราตลกผูยิ่งใหญอยูดวย ในปจจุบัน การประพฤติผิดทางกามกลายเปนขอหาที่มีฐานะ
เสมือนหนึง่ อาวุธทางการเมืองที่ใชหํ้าหั่นคูตอสู
นับตั้งแตบิล คลินตันดํารงตําแหนงประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาในป 2536
เปนตนมา สตรีหลายตอหลายนางพากันเปดตัววาเคยเปนคูนอนของคลินตันมากอน พรรค
รีปบลิกันไมลังเลที่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเขนฆาคลินตัน แตการประพฤติผิดทางกามมิไดมี
เฉพาะผูนําพรรคเดโมแครต ผูนําพรรครีปบลิกันก็มีประพฤติกรรมเฉกเชนเดียวกัน การขุดขอมูล
เพือ่ สาดโคลนซึง่ กันและกันจึงปรากฏอยางตอเนื่อง จนเปนที่แนชัดวา ไมมีพรรคการเมืองใดดีกวา
กันในแงจริยธรรม
เมือ่ นายเฮนรี ไฮด (Henry Hyde) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรครีปบรีกัน
จากมลรัฐอิลลินอยส ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยุติธรรมแหงสภาผูแทนราษฎร (US
House of Reprensetatives Judiciary Committee) แสดงความมุงมั่นในการดําเนินการถอดถอน
นายคลินตันออกจากตําแหนงประธานาธิดี นายไฮดถกู เปดโปงวา เคยนอกใจภรรยาเมื่อกวา 30 ป
ทีแ่ ลว (ขณะที่เขียนบทความนี้ นายไฮดอายุ 74 ป) จนเจาตัวตองออกมาสารภาพผิดในเดือน
กันยายน 2541
เมื่อนายนิวต กิงริช (Newt Gingrich) ลาออกจากตําแหนงประธานสภาผูแทน
ราษฎร เนือ่ งจากพรรครีปบลิกันพายแพการเลือกตั้งซอมสมาชิกรัฐสภาและผูวาการมลรัฐในเดือน
พฤศจิกายน 2541 นายโรเบิรต ลิฟวิงสตัน (Robert Livingston) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจาก
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มลรัฐหลุยเซียนาไดรับเลือกเปนประธานสภาฯคนใหมจากพรรครีปบลิกัน (ซึ่งกุมเสียงขางมากใน
สภาฯ) ในขณะที่การดําเนินการถอดถอนนายคลินตันออกจากตําแหนงประธานาธิบดียังไมทัน
เริ่มตน นายลิฟวิงสตันก็ตองลาออกจากตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อมีการเปดโปง
ขอมูลวา เขาเคยนอกใจภรรยา
ณ บัดนี้ สังคมอเมริกันกําลังกาวเขาสูยุค Sexual McCarthyism
ใครจะเปน ‘หมอผี’ รายถัดไปที่จะถูก ‘แขวนคอ’ ?

หมายเหตุ หนังสือเรื่อง Sexual McCarthyism (Basic Books, 1998) ของ Alan M. Dershowitz มุงวิเคราะห
รัฐธรรมนูญอเมริกันประเด็นการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตําแหนง (Impeachment)

