แฮรี่ อู กับ เหลาไก*
นายแฮรี่ อู (Harry Wu) ถูกจับและถูกพิพากษาใหจําคุก 15 ป แตแลวก็ถูกเนรเทศ
ออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ Microsoft Corp วางตลาด Windows’95 วันที่ 24 สิงหาคม
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เหตุใดผูนําจีนจึงจงเกลียดจงชังนายอู และเหตุใดสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงตอง
ปลอยตัวนายอูท า ยทีส่ ุด เราจะเขาใจเรื่องราวเหลานี้ไดดีขึ้น ไมเพียงแตดวยการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนเทานั้น หากยังตองศึกษาชีวิตนายอูอ ีกดวย โดย
เฉพาะอยางยิ่งหนังสือเรื่อง Laogai : The Chinese Gulag (Boulder : Westview Press, 1992) ที่นายอู
เปนผูเ ขียน จะชวยใหความกระจางไดมาก เพราะหนังสือเลมนี้เปนชนวนแหงความจงเกลียดจงชัง
ทีผ่ ูนําจีนมีตอนายอู
ฮองตาอู (Hongda Wu) หรือที่ชาวอเมริกันรูจักกันในนาม “แฮรรี่ อู” เปนชาวจีน
เกิดในนครเซี่ยงไฮในป 2480 บิดาเปนผูจัดการธนาคาร มีพี่นอง 8 คน ซึ่งเติบใหญในสิ่งแวดลอม
ทีเ่ ปนชุมชนนานาชาติ และเขารีตศาสนาคริสต นิกายคาธอลิก อีกทั้งยังศึกษาเลาเรียนในโรงเรียน
คริสเตียนอีกดวย จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ฮองตาอูซึมซับระบบคุณคาของพวกคริสเตียนไวเปน
อันมาก
เมือ่ พรรคคอมมิวนิสตยึดครองแผนดินใหญไดในป 2492 ชะตากรรมของฮองตาอู
ก็แปรเปลี่ยนไป ไมเพียงแตจะมีปญหาในฐานที่เปนคริสตศาสนิกชน หากยังมีปญหาในฐานที่เปน
กระฎมพีเพียงขวาดวย บรรดาโรงเรียนคริสเตียนถูกปด เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนตองการตัดสาย
สัมพันธกับสํ านักวาติกัน ฮองตาอูศึกษาตอในวิทยาลัยธรณีวิทยาแหงปกกิ่งในป 2498 แมจะ
พยายามหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางการเมือง แตดวยเหตุที่เปนคนโผงผางพูดจาตรงไปตรงมา และ
ซึมซับแนวความคิดวาดวยสิทธิและเสรีภาพ ในไมชาฮองตาอูก็ตองเผชิญวิบากกรรมแหงชีวิต
ในป 2500 พรรคคอมมิวนิสตจีนเรียกรองใหประชาชนวิพากษวิจารณพรรค เพื่อที่
พรรคจะไดนํ าขอวิจารณไปปรับปรุงตนเอง ขบวนการดอกไมทั้งรอยบานสะพรั่ง (Hundred
Flowers Bloom Campaign) และขบวนการสํานักความคิดทั้งรอยเฟองฟู (Hundred Schools of
Thought Contend Movement) ปกแผแผนดินใหญ ฮองตาอูเผลอไผลรวมวิจารณพรรคคอมมิวนิสต
จีน เพราะทนเสียงเชียรจากเพื่อนนักศึกษามิได เขากลาววา พรรคคอมมิวนิสตจีนตองรับผิดชอบตอ
*
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การเคลื่อนไหวทางการเมืองในป 2498 ซึ่งทําใหประชาชนที่ไมรูอิโหนอิเหนลมตายจํานวนมาก
นอกจากนี้ พรรคฯ ยังปฏิบัติตอประชาชนเสมือนหนึ่งพลเมืองชั้นสองและสามอยูเนืองๆ ฮองตาอูยัง
กลาวโจมตีสหภาพโซเวียตดวย โดยเฉพาะในกรณีที่ยกกองทัพบุกฮังการีในป 2499
การแสดงความคิ ด เห็ น โดยบริ สุ ท ธิ์ ใ จกลั บ นํ าภั ย มาสู ฮ องต า อู  เมื่ อ พรรค
คอมมิวนิสตจีนรณรงคตอตานพวกเอียงขวาในป 2500 นั้นเอง ฮองตาอูถูกตีตราวาเอียงขวา พรรคฯ
พยายามกดดันใหเขาสารภาพผิด แตไมเปนผล เพราะฮองตาอูถือวา พรรคฯ เปนฝายเชื้อเชิญให
ประชาชนแสดงความเห็น แตกลับมาตลบหลังเชนนี้หาควรไม แตการถูกตีตราวาเปนพวกฝายขวาที่
มีทัศนะอันเปนปฏิปกษตอการปฏิวัติ ทําใหฮองตาอูเริ่มกลายเปนหมาหัวเนา กลไกของพรรคฯ
กดดันใหผูคนถอยหางและเลิกคบฮองตาอู มิหนํ าซํ้ าบิดาของเขายังถูกลดเงินเดือนในฐานที่มี
ทัศนคติอัน ‘ไมถูกตอง’ อีกดวย ซึ่งมีผลกระทบตอฐานะความเปนอยูของครอบครัวอยางมาก
จนตองขายสมบัติตางๆ เพื่อการประทังชีวิต
ฮองตาอูเริ่มคิดที่จะหนีออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แตยังไมทันดําเนินการ
ใดๆ ก็ถกู จับเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2503 ในขอหาเปนฝายขวา และถูกลงโทษจําคุกตลอดชีวิในฐานที่
ไมสารภาพผิด เขาถูกสงตัวไปทํางานในโรงงานตางๆ ที่มีสภาพเปนคายกักกันแรงงานถึง 12 คาย
แตละคายมีสภาพชีวิตอันเสื่อมทราม ถูกใชงานเยี่ยงทาส อาหารการกินไมเพียงพอ และไมมีสวัสดิ
การแรงงานใดๆ
ฮองตาอูถูกจองจําอยูถึง 19 ป จึงไดรับการปลอยตัวในป 2522 ซึ่งเปนชวงที่เติ้ง
เสี่ยวผิงยึดกุมอํานาจจากกลุมแกงสี่คนไดแลว ฮองตาอูกลับไปเปนอาจารยมหาวิทยาลัย แตก็ตอง
เผชิญกับเพือ่ นรวมงานที่เคยกลาวโทษเขาวาเอียงขวาเมื่อ 19 ปที่แลว มิหนําซํ้าพี่ชายคนหนึ่งตอง
ตายดวยนํ้ามือตํารวจ ถึงตอนนี้เขาจึงเริ่มคิดที่จะอพยพไปอยูสหรัฐอเมริกา เพื่อสมทบกับพี่สาวที่
อพยพไปกอนแลว แตการขอหนังสือเดินทางเปนไปดวยความยากลําบาก จวบจนไดหนังสือเชิญ
จากคณะวิศวกรรมศาสตรการโยธา มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ณ เมืองเบิรกเลย เพื่อเปนวิทยากร
รับเชิญในป 2528 ฮองตาอูจึงมีชองทางออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่มีเงินติดตัวเพียง 40
ดอลลาร
ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจี น ปรับตัว สูแ นวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม และ
มีความสัมพันธอันราบรื่นกับสหรัฐอเมริกา จวบจนเกิดเหตุการณการเขนฆาประชาชน ณ จตุรัส
เทียนอันหมึน ในป 2532 ฮองตาอูซึ่งในตอนนี้รูจักกันในนาม ‘แฮรี่ อู’ ใชความพยายามอยางยิ่งยวด
ในการปาวรองใหชาวอเมริกันรับรูถึงการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ดวยเหตุนี้เอง นายอูจึงกลายเปนนักตอสูเพื่อสิทธิและเสรีภาพ และมีสายสัมพันธอันแนนแฟนกับ
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ขบวนการสิทธิมนุษยชน มิเพียงเทานั้น นายอูยังไดรับเชิญจากคณะกรรมาธิการชุดตางๆ แหง
รัฐสภาอเมริกัน เพื่อขอความเห็นและขอมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นักธุรกิจก็ตองการ
ขอมูลจากนายอูด ว ย เพราะตองการประเมินภาวะการเสี่ยงในการลงทุนในประเทศนั้น ในเวลาตอมา
นายอูก็แปลงสัญชาติเปนคนอเมริกัน
การที่ น ายอูตองถูกจองจํ าในคายกักกันแรงงานอยูถึง 19 ป และตองเผชิญ
วิบากกรรมแหงชีวิต จนสุขภาพกายเสื่อมโทรมและสุขภาพจิตเสื่อมเสีย ทําใหนายอูมิอาจลืมเลือน
เพื่อนรวมชาติที่ไดรับเคราะหกรรมในคายกักกันเหลานั้น มโนธรรมสํานึกกระตุนใหนายอูตอง
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อเพื่อนรวมชาติเหลานี้ และนี่เองที่เปนที่มาของหนังสือเรื่อง Lao
Gai : The Chinese Gulag
“เหลาไก” เปนระบบการปฏิรูปแรงงาน (labour reform system) แตการปฏิรูปแรง
งานดังกลาวนี้มิไดมุงเนนการพัฒนาทักษะหรือฝมือ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองครวม
หากแตมุงเปลี่ยนแปลงความคิด เหลาไกจึงมีสภาพเสมือนหนึ่งคาย ‘ฝกอบรม’ ทีม่ ุงเนน ‘การดัด
สันดาน’ โดยทีไ่ ดประโยชนจากการใชแรงงานในการผลิตดวย
ฮองตาอูชี้ใหเห็นวา คายกักกันแรงงานมีมากอนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมี
ระบบเหลาไก เยอรมนีในยุคนาซีมีคายกักกันตั้งแตป 2476 มีผูถูกจองจับประมาณ 7.82 ลานคน โดย
ทีม่ คี นรอดตายไมเกิน 700,000 คน คายกักกันแรงงานในสหภาพโซเวียตเริ่มมีในยุคเลนินในป 2460
และขยายตัวอยางรวดเร็วในยุคสตาลิน โดยที่มีคนตายในคายกักกันเหลานี้จํานวนมาก หนังสือ
บางเลมเสนอตัวเลขประมาณการสูงถึง 10 ลานคน ผูคนในโลกตะวันตกไดรับทราบเรื่องราวของ
คายกักกันแรงงานในสหภาพโซเวียตจากหนังสือเรื่อง The Gulag Archipelgo ของ Aleksandr
Isayevich Solzhenitsyn ซึ่งลักลอบสงออกไปตีพิมพในโลกตะวันตกในป 2516 การเปดโปง
อัปลักษณะของสังคมโซเวียตเชนนี้ ยังความโกรธแคนแกผูนําโซเวียตอยางมาก โซลเซ็นนิตสิน
ถูกจับกุม และตอมาถูกเนรเทศออกนอกประเทศในป 2517
เหลาไกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็คือ Gulag ในสหภาพโซเวียต ดวยเหตุนี้นาย
อูจึงเรียก “เหลาไก” วา The Chinese Gulag ซึง่ ประมาณวามี 990 คาย และมีแรงงานนักโทษกวา
ลานคน การสืบคนตัวเลขเหลานี้เปนไปดวยความยากลําบาก เมื่อฮองตาอูเขียน Laogai : The
Chinese Gulag รางแรกเสร็จเรียบรอยในเดือนธันวาคม 2533 เขามีโอกาสกลับไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอีก 2 ครั้ง เพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม และพบวาจํานวนคายกักกันแรงงานมีมากขึ้น
การใชแรงงานนักโทษหรือแรงงานที่ถูกบังคับใหทํางาน (forced labour) เปนการ
กระทําที่ละเมิดสิทธิพื้นฐานของแรงงาน ซึ่งขัดตอขอตกลงระหวางประเทศของ ILO และขัดตอกฎ
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ขอบังคับขององคการการคาโลก (WTO) สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงกลายเปนเปาของสังคมโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโยโรป ดวยเหตุดังนี้จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ผูนํา
จีนโกรธแคนนายอู นายอูม ไิ ดหยุดเพียงเทานี้ หากยังไดชวย BBC และรายการ 60 Minutes ผลิตภาพ
ยนตรสารคดี ซึ่งไมเพียงแตเปดโปงการใชแรงงานในคายกักกันในการผลิตสินคาเพื่อการสงออก
เทานั้น หากยังเปดโปงการขายอวัยวะของนักโทษที่ตายโดยที่มิไดรับความยินยอมจากเจาของ
อีกดวย
ฮองตาอูกลับไปเมืองจีนหลายครั้งหลังจากการแปลงสัญชาติ คราวนี้ถือหนังสือ
เดินทางอเมริกัน ครั้งสุดทายเขาไปทางดานชายแดน Kazakhstan แลวถูกจับเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
2538 ทางการจีนมิไดแจงใหกงสุลอเมริกันเขาเยี่ยมนายอูภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งเปนการละเมิด
สนธิสัญญาระหวางประเทศทั้งสอง ไมมีการตั้งขอหาในชั้นตน แตตอมาก็กลาวหาวาเปนจารชน
และนําความลับของทางราชการออกเผยแพร ครั้นปลายเดือนกรกฎาคม ทางการจีนก็ออกขาววา
นายอูสารภาพผิด พรอมทั้งถายวิดีโอเรื่อง “Just See the Lies of Hongda Wu” ความยาว 13 นาที
จําหนายในราคา 3,000 ดอลลาร อยางไรก็ตาม BBC ยังคงยืนยันความถูกตองของเนื้อหาภาพยนตร
สารคดีที่นายอูรวมถายทํากับ Susan Roberts
ในปลายเดือนกรกฎาคมนั้นเอง นายวอรเรน คริสโตเฟอร (Warren Christopher)
รัฐมนตรีวา การกระทรวงตางประเทศอเมริกันกลาวเตือนผูนําจีนวา หากทางการจีนไมปลอยตัวนาย
อู การประชุมระหวางประธานาธิบดีคลินตันกับนายเจียงเซอะหมิน มิอาจเปนไปได แมเจาหนาที่จีน
จะอางวานายอูท าความผิ
ํ
ดทางอาญา ตองรอใหศาลพิจารณาคดี ครั้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ศาลเมือง
อูหัน มณฑลหูเปย ก็พิพากษาลงโทษนายอูใ หจาคุ
ํ ก 15 ป แลวใหเนรเทศออกนอกประเทศในวัน
ตอมา กอนที่นายปเตอร ทารนอฟ (Peter Tarnoff) ปลัดกระทรวงตางประเทศอเมริกันจะเดินทางถึง
นครปกกิ่ง เพื่อเจรจาฟนฟูสัมพันธไมตรีระหวางประเทศทั้งสอง
อัปลักษณะในสังคมจีนยังมีอีกมากมายนัก สําหรับฮองตาอู การเปดโปงใหนานา
อารยประเทศได รั บ ทราบถึ งอั ป ลั ก ษณะเหล า นั้ น เปนยุ ท ธวิธีใ นการกดดัน ใหผูนํ าจี น แกไ ข
อัปลักษณะดังกลาว ฮองตาอูไมตองการใหเพื่อนรวมชาติตองเผชิญวิบากกรรมดังที่เขาไดเผชิญ
มาแลว

