คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2546

ปเตอร อารเน็ต เหยื่อสงครามอิรัก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
วันอาทิตยที่ 30 มีนาคม 2546 ปเตอร อารเน็ต (Peter Arnett) ออกรายการ
ใหสมั ภาษณทางสถานีโทรทัศนอิรัก เนื้อหาของบทสัมภาษณมีสาระสําคัญ 2 สวน สวนที่หนึ่งเปน
การวิพากษแผนการรบแผนแรกของกองทัพอเมริกันวาประสบความลมเหลว สวนที่สองกลาวถึง
ประชาชนชาวอิรักที่ตองลมตายเพราะขีปนาวุธของกองทัพอเมริกัน ในขณะที่กระทรวงกลาโหม
อเมริกนั อางวา รัฐบาลอิรักยิงขีปนาวุธใสประชาชนของตนเอง เพื่อใหปรากฏเปนขาวทั่วโลก
ปเตอร อารเน็ต ยังใหความเห็นดวยวา ประชาชนชาวอิรักในนครแบกแดดมีวินัย
สูงยิ่ง และสงครามอิรักปลุกสํานึกชาตินิยมและสรางความมุงมั่นในการตอสูกับกองทัพผูรุกราน
อารเน็ตเชื่อวา รายงานขาวจากนครแบกแดดจะชวยเกื้อหนุนขบวนการสันติภาพที่ตอตานการ
ทําสงครามรุกรานอิรัก
วันจันทรที่ 31 มีนาคม 2546 เครือขายโทรทัศน NBC แหงสหรัฐอเมริกาไลปเตอร
อารเน็ต ออกจากงาน อารเน็ตรายงานขาวจากอิรักให NBC และ National Geographic Explorer
ของ MSNBC
เมือ่ รายการใหสัมภาษณของปเตอร อารเน็ต แพรภาพไปทั่วโลก ในชั้นแรก NBC
ปกปองอารเน็ต โดยอางเหตุผลวา อารเน็ตใหสัมภาษณตามมารยาท และเนื้อหาของบทสัมภาษณ
ก็เปนบทวิเคราะหสงครามอิรัก แตแลวในเชาวันจันทร นายนีล ชาปโร (Neal Shapiro) ประธาน
เครือขายโทรทัศน NBC บอกกลาวกับอารเน็ตวา NBC ไมตองการอารเน็ตอีกตอไป NBC ออก
แถลงการณวา การที่อารเน็ตใหสัมภาษณสถานีโทรทัศนที่ควบคุมโดยรัฐบาลอิรัก ในขณะที่กําลัง
มีสงครามเปนการกระทําที่ไมถูกตอง
รายงานขาวหลายกระแสอางวา ผูนํ ารัฐบาลอเมริกันและผูนําพรรครีพับลิกัน
มีสว นกดดันให NBC ไลอารเน็ตออกจากงาน อัลฟอนเซ ดามาโต (Alfonse D' Amato) อดีต
วุฒิสมาชิกจากมลรัฐนิวยอรก ใหสัมภาษณวา บทสัมภาษณของอารเน็ตเปนประโยชนแกศัตรู
ของสหรัฐอเมริกา ความเห็นทํานองนี้ปรากฏโดยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในนครวอชิงตัน ดี.ซี.
ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเรื่องยากแกการเขาใจวา เหตุใด NBC ซึ่งปกปองอารเน็ตในเบื้องตน กลับตอง
ไลอารเน็ตออกในบั้นปลาย
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ในวงการสื่อมวลชนอเมริกัน ปเตอร อารเน็ต มีทงั้ มิตรและศัตรู ฝายที่เปนปรปกษ
ไมรั้งรอในการบดขยี้อารเน็ต โดยการกลาวหาวา อารเน็ตไมรักชาติ (อเมริกัน) ทรยศตอชาติ
(อเมริกัน) และเอาใจชวยศัตรู (อเมริกัน) เบรนต โบเซลทีส่ าม (L. Brent Bozell III) กลาวหา
อารเน็ตวาเปน Cretinous Liar โมนา ชาเรน (Mona Charen) ตัง้ คําถามวา ปเตอร อารเน็ต
เปนคนของใครในแบกแดด เปนคนของสหรัฐอเมริกาหรือคนของอิรัก จอหน พอดธอเร็ตส (John
Podhoretz) ตัง้ คําถามวา ปเตอร อารเน็ต ทรยศตอชาติ (อเมริกัน) หรือไม และใหคําตอบวาใช
ฝายทีเ่ ปนกลางมองปเตอร อารเน็ต ทั้งดานบวกและดานลบ ทอม โรเซนสทีล
(Tom Rosenstiel) ผูอ ํานวยการ Project for Excellence In Journalism ใหความเห็นวา การ
รายงานขาวของอารเน็ตเปนเปาแหงการถูกโจมตีมาโดยตลอด แตการใหสัมภาษณสถานีโทรทัศน
อิรกั ครัง้ นี้ สรางความเสียหายแกตัวอารเน็ตเอง เพราะอารเน็ตไมสามารถแยกแยะบทบาทระหวาง
นั ก ขา วกั บตั ว ละครทางการเมือง การใหสัมภาษณสถานีโทรทัศนอิรักทํ าใหอารเน็ตกาวขาม
พรมแดนของนักขาวไปเปนตัวละครทางการเมืองเสียเอง
วอลเตอร ครองไคต (Walter Cronkite) ผูอ า นขาวของเครือขายโทรทัศน CBS
ระหวางป 2505-2524 เขียนบทความในหนังสือพิมพ The New York Times (April 2, 2003) วา
"Peter Arnett Should Have Known Better" ในฐานะนักขาวอาวุโส ผูทําหนาที่รายงานขาว
อยางโชกโชน ปเตอร อารเน็ต ควรจะรูด ีวา การใหสัมภาษณสถานีโทรทัศนศัตรูในภาวะสงคราม
อาจทําใหอารเน็ตเขาขายทรยศตอชาติตามรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา เพราะบทสัมภาษณของ
อารเน็ตเปนการให aid and comfort แกขา ศึก (อิรัก) อารเน็ตอาจยอมใหสัมภาษณเพียงเพราะ
ตองการแหลงขาวจากฝายอิรัก ซึ่งนักขาวโดยทั่วไปไมมี ตราบเทาที่อารเน็ตเอาใจผูนําอิรัก อารเน็ต
สามารถถ า ยทอดข า วจากนครแบกแดดไปสูส หรั ฐอเมริ ก าและแดนดิน อื่น ได อารเ น็ตจึง ให
ประโยชนแกผูนําอิรัก วอลเตอร ครองไคต กลาวสรุปทายบทความวา การที่ NBC ปลดอารเน็ต
ออกจากงาน มิไดสรางความสูญเสียแกตัวอารเน็ตเทานั้น หากยังสรางความสูญเสียแกสังคม
อเมริกันอีกดวย เพราะทําใหขาดเหยี่ยวขาวที่จะชวยเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับอิรัก
ฝายทีเ่ ห็นใจปเตอร อารเน็ต ชี้ใหเห็นวา บทสัมภาษณอารเน็ตมิไดออกนอกลูนอก
ทาง และสรางผลรายแกสหรัฐอเมริกา
ประการแรก ความเห็นทีว่ า มีความผิดพลาดของแผนการรบของกองทัพอเมริกัน
จนตองมีการปรับเปลี่ยนแผนการรบในเวลาตอมา สอดคลองกับความเห็นที่ปรากฏโดยทั่วไป
รวมทัง้ สือ่ มวลชนที่ติดตามกองทัพอเมริกันในประเทศกาตาร
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ประการที่สอง ความเห็นที่วา กองทัพอเมริกันประเมินพลังการตอสูและความ
มุงมั่นของกองทัพอิรักตํ่ากวาความเปนจริง สอดคลองกับความเห็นของผูสื่อขาวและผูเชี่ยวชาญ
จํานวนมาก อีกทัง้ ผูบ ญ
ั ชาการเหลาทัพทั้งอเมริกันและอังกฤษจํานวนไมนอย ก็มีความเห็นเชนนี้
ประการที่สาม ความเห็นทีว่ า ภาพการลมตายและการบาดเจ็บของพลเรือนชาว
อิรกั เปนประโยชนตอขบวนการสันติภาพที่ตอตานสงครามก็ตรงตอขอเท็จจริง
ปเตอร อารเน็ต เปนชาวนิวซีแลนด สําเร็จการศึกษาจาก Waitaki College และ
ประกอบอาชีพนักขาวทั้งในนิวซีแลนด ออสเตรเลีย และไทย ในป 2505 อารเน็ตเปนผูสื่อขาวของ
Associated Press (AP) และตระเวนรายงานขาวในเวียดนาม นับแตป 2505 จนถึงป 2518
เมื่อนครไซงอนแตก นับเปนการใชชีวิตในเวียดนามยาวนานกวานักขาวคนใด คุณภาพของขาว
ทีร่ ายงานทําใหอารเน็ตไดรับรางวัล Pulitzer Prize for International Reporting
นอกจากนี้ ยังไดรับรางวัลที่สําคัญอีก 3 รางวัล อันไดแก
* Society of Professional Journalists Award
* Overseas Press Club Award
* George Polk Memorial Award
ในป 2524 อารเน็ตยายจาก AP ไปอยู CNN มีโอกาสรายงานขาววิกฤติการณ
ทางการเมืองในซัลวาดอร ภาวะทุพภิกขภัยในเอธิโอเปย และกลับไปประเมินสถานการณใน
เวียดนามภายหลังการปลดแอก 10 ป
ในระหวางป 2529-2531 อารเน็ตทํางานเปนหัวหนาสํานักขาว CNN ในนคร
มอสโคว หลังจากนั้นยายกลับไปนครวอชิงตัน ดี.ซี. กอนที่จะไปปกหลักอยูนครเยรูซาเล็ม เมื่อตนป
2533 อันเปนเหตุใหมโี อกาสรายงานขาวสงครามอาวเปอรเซียในป 2534 อารเน็ตยืนหยัดรายงาน
ขาวในนครแบกแดด ในขณะที่ผูสื่อขาวอื่นๆถอนตัวกลับบาน ในฐานะผูสื่อขาวตะวันตกคนเดียว
ในนครแบกแดด อารเน็ตสรางชื่อเสียงใหแก CNN ผูที่ติดตามความเปนไปในสงครามอาวเปอรเซีย
ลวนตองดูขา ว CNN ดวยเหตุดังนี้ จํานวนผูชมขาว CNN จึงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อันมีผลตอ
Rating และรายไดจากการโฆษณา อารเน็ตจึงมีสวนชวยเพิ่มความมั่งคั่งใหแก เท็ด เทอรเนอร
(Ted Turner) ผูถือหุนใหญ CNN อยางสําคัญ
ผูช มขาวสงครามอาวเปอรเซียป 2534 ทาง CNN จํานวนไมนอยอดรูสึกมิไดวา
อารเน็ตเขาขางซัดดัม ฮุสเซน กระทรวงกลาโหมอเมริกันไมชอบอารเน็ต สมาชิกรัฐสภาอเมริกัน
บางคนก็ไมชอบอารเน็ต ถึงกับกลาวหาวาเปนคนทรยศตอชาติ (อเมริกัน) เวลานั้นอารเน็ตเปลี่ยน
สัญชาติเปนอเมริกันแลว อารเน็ตรายงานขาววา กองทหารอเมริกันทิ้งระเบิดโรงงานผลิตนม
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สําหรับเด็กในอิรัก แตฝายกองทัพอางวา โรงงานดังกลาวเปนโรงงานผลิตอาวุธชีวภาพ หาใช
โรงงานผลิตนมไม
ในป 2542 CNN ไมตอสัญญาการจางปเตอร อารเน็ต ทั้งนี้ดวยแรงกดดันจาก
กระทรวงกลาโหมอเมริกัน อันเปนผลจากการแพรภาพรายการสารคดี Valley of Death ทาง
เครือขาย CNN เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2541 สารคดีเรื่องนี้รายงานปฏิบัติการทางทหาร Operation
Tailwind ซึ่งสงกองทหารอเมริกันเขาไปไลลาทหารอเมริกันที่หนีทัพในประเทศลาวเดือนกันยายน
2513 รายการนีเ้ ปนผลผลิตรวมระหวาง CNN กับนิตยสาร Time เอพริล โอลิเวอร (April Oliver)
และแจ็ก สมิธ (Jack Smith) เปนผูผลิตรายการ ปเตอร อารเน็ต เปนผูรายงานขาว
Valley of Death สัมภาษณนายทหารที่รวมปฏิบัติการ Operation Tailwind
รวมทัง้ นายพลเรือโธมัส มัวเรอร (Thomas Moorer) ประธานเสนาธิการทหารในขณะนั้น แตเปน
เพราะ Valley of Death รายงานวา กองทหารอเมริกันใชแกสพิษ Sarin ในการทําลายหมูบาน
ในลาว จึงไดรบั การประทวงจากกระทรวงกลาโหมอเมริกัน ผูนําฝายทหาร นายพลโคลิน พาวเวลล
และนายเฮนรี คิสซิงเจอร ดวยแรงกดดันทางการเมือง CNN ไลผูผลิตรายการออกจากงาน และ
ตําหนิปเตอร อารเน็ต แตแรงกดดันให CNN ไลอารเน็ตยังคงมีตอมา จนทายที่สุด CNN
ไมตอสัญญาการจางอารเน็ตในป 2542 โดยที่ยังไมมีการพิสูจนอยางกระจางชัดวา เนื้อหาของ
Valley of Death ผิดขอเท็จจริงตรงไหน
กระทรวงกลาโหมและผูนํ าทหารอเมริกันเปนไมเบื่อไมเมากับปเตอร อารเน็ต
ตั้งแตการรายงานขาวสงครามอาวเปอรเซียป 2534 ประสบความสําเร็จในการบีบ CNN มิให
ตอสัญญาการจางอารเน็ตในป 2542 และทายที่สุด ประสบความสําเร็จในการบีบ NBC ใหไล
อารเน็ตออกจากงานในป 2546 General Electric เปนผูถือหุนใหญใน NBC และเปนผูขาย
ยุทธปจจัยรายใหญที่สองใหแกกระทรวงกลาโหมอเมริกัน
ปเตอร อารเน็ต นอกจากจะเปนเหยื่อสงครามอิรักแลว ยังเปนเหยื่อสงครามแยง
ชิงอันดับยอดนิยมของเครือขายสถานีโทรทัศนในสหรัฐอเมริกาอีกดวย ในทันทีที่อารเน็ตให
สัมภาษณสถานีโทรทัศนอิรัก ทัง้ CNN และ Fox TV พรอมใจกันออกขาวขยมปเตอร อารเน็ต
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