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เหตุใดผูนํ าจีนจึงจงเกลียดจงชังนายอู และเหตุใดสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงตอง
ปลอยตัวนายอูทายทีสุ่ด เราจะเขาใจเรื่องราวเหลานี้ไดดีขึ้น ไมเพียงแตดวยการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนเทานั้น หากยังตองศึกษาชีวิตนายอูอีกดวย โดย
เฉพาะอยางยิ่งหนังสือเร่ือง Laogai : The Chinese Gulag (Boulder : Westview Press, 1992) ที่นายอู
เปนผูเขยีน จะชวยใหความกระจางไดมาก เพราะหนังสือเลมนี้เปนชนวนแหงความจงเกลียดจงชัง 
ทีผู่นํ าจีนมีตอนายอู

ฮองตาอู (Hongda Wu) หรือที่ชาวอเมริกันรูจักกันในนาม “แฮรร่ี อู” เปนชาวจีน  
เกิดในนครเซี่ยงไฮในป 2480  บดิาเปนผูจัดการธนาคาร มีพี่นอง 8 คน ซ่ึงเติบใหญในสิ่งแวดลอม 
ทีเ่ปนชุมชนนานาชาติ และเขารีตศาสนาคริสต นิกายคาธอลกิ อีกทั้งยังศึกษาเลาเรียนในโรงเรียน 
คริสเตยีนอีกดวย จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ฮองตาอูซึมซับระบบคุณคาของพวกคริสเตียนไวเปน
อันมาก

เมือ่พรรคคอมมิวนิสตยึดครองแผนดินใหญไดในป 2492 ชะตากรรมของฮองตาอู 
กแ็ปรเปลี่ยนไป ไมเพียงแตจะมีปญหาในฐานที่เปนคริสตศาสนกิชน หากยังมีปญหาในฐานที่เปน
กระฎมพีเพียงขวาดวย บรรดาโรงเรียนครสิเตียนถูกปด เพราะพรรคคอมมิวนิสตจีนตองการตัดสาย
สัมพันธกับสํ านักวาติกัน ฮองตาอูศึกษาตอในวิทยาลัยธรณีวิทยาแหงปกกิ่งในป 2498 แมจะ
พยายามหลกีเลี่ยงการแสดงออกทางการเมือง แตดวยเหตุที่เปนคนโผงผางพูดจาตรงไปตรงมา และ 
ซึมซบัแนวความคิดวาดวยสิทธิและเสรีภาพ ในไมชาฮองตาอูก็ตองเผชิญวิบากกรรมแหงชีวิต

ในป 2500 พรรคคอมมิวนิสตจีนเรียกรองใหประชาชนวิพากษวิจารณพรรค เพื่อที่
พรรคจะไดนํ าขอวิจารณไปปรับปรุงตนเอง ขบวนการดอกไมทั้งรอยบานสะพรั่ง (Hundred 
Flowers Bloom Campaign) และขบวนการสํ านักความคิดทั้งรอยเฟองฟู (Hundred Schools of 
Thought Contend Movement) ปกแผแผนดินใหญ ฮองตาอูเผลอไผลรวมวิจารณพรรคคอมมิวนิสต
จนี เพราะทนเสียงเชียรจากเพื่อนนักศึกษามิได เขากลาววา พรรคคอมมิวนิสตจีนตองรับผิดชอบตอ
                                                          
* ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 1 กันยายน 2538
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การเคลื่อนไหวทางการเมืองในป 2498 ซ่ึงทํ าใหประชาชนที่ไมรูอิโหนอิเหนลมตายจํ านวนมาก 
นอกจากนี้ พรรคฯ ยังปฏิบัติตอประชาชนเสมือนหนึ่งพลเมืองชั้นสองและสามอยูเนืองๆ ฮองตาอูยัง
กลาวโจมตีสหภาพโซเวยีตดวย โดยเฉพาะในกรณีที่ยกกองทัพบุกฮงัการีในป 2499

การแสดงความคิดเห็นโดยบริสุทธิ์ใจกลับนํ  าภัยมาสู ฮองตาอู  เมื่อพรรค
คอมมวินิสตจีนรณรงคตอตานพวกเอียงขวาในป 2500 นั้นเอง ฮองตาอูถูกตีตราวาเอียงขวา พรรคฯ 
พยายามกดดันใหเขาสารภาพผิด แตไมเปนผล เพราะฮองตาอูถือวา พรรคฯ เปนฝายเชื้อเชิญให
ประชาชนแสดงความเห็น แตกลับมาตลบหลังเชนนี้หาควรไม แตการถูกตีตราวาเปนพวกฝายขวาที่
มีทัศนะอันเปนปฏิปกษตอการปฏิวัติ ทํ าใหฮองตาอูเร่ิมกลายเปนหมาหัวเนา กลไกของพรรคฯ 
กดดันใหผูคนถอยหางและเลิกคบฮองตาอู มิหนํ าซํ้ าบิดาของเขายังถูกลดเงินเดือนในฐานที่มี 
ทัศนคติอัน ‘ไมถูกตอง’ อีกดวย ซ่ึงมีผลกระทบตอฐานะความเปนอยูของครอบครัวอยางมาก  
จนตองขายสมบัติตางๆ เพื่อการประทังชีวิต

ฮองตาอูเร่ิมคิดที่จะหนีออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แตยังไมทันดํ าเนินการ
ใดๆ กถู็กจับเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2503 ในขอหาเปนฝายขวา และถูกลงโทษจํ าคุกตลอดชีวิในฐานที่ 
ไมสารภาพผิด เขาถูกสงตัวไปทํ างานในโรงงานตางๆ ที่มีสภาพเปนคายกักกันแรงงานถึง 12 คาย 
แตละคายมีสภาพชีวิตอันเสื่อมทราม ถูกใชงานเยี่ยงทาส อาหารการกินไมเพียงพอ และไมมีสวัสดิ
การแรงงานใดๆ

ฮองตาอูถูกจองจํ าอยูถึง 19 ป จึงไดรับการปลอยตัวในป 2522 ซ่ึงเปนชวงที่เติ้ง
เสี่ยวผิงยึดกุมอํ านาจจากกลุมแกงสี่คนไดแลว ฮองตาอูกลับไปเปนอาจารยมหาวิทยาลัย แตก็ตอง
เผชญิกบัเพือ่นรวมงานที่เคยกลาวโทษเขาวาเอียงขวาเมื่อ 19 ปที่แลว มิหนํ าซํ้ าพี่ชายคนหนึ่งตอง
ตายดวยนํ้ ามือตํ ารวจ ถึงตอนนี้เขาจึงเริ่มคิดที่จะอพยพไปอยูสหรัฐอเมริกา เพื่อสมทบกับพี่สาวที่
อพยพไปกอนแลว แตการขอหนังสือเดินทางเปนไปดวยความยากลํ าบาก จวบจนไดหนังสือเชิญ
จากคณะวิศวกรรมศาสตรการโยธา มหาวิทยาลัยแคลฟิอรเนีย ณ เมืองเบริกเลย เพื่อเปนวิทยากร 
รับเชิญในป 2528 ฮองตาอูจึงมีชองทางออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่มีเงินติดตัวเพียง 40 
ดอลลาร

ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนปรับตัวสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม และ 
มีความสัมพันธอันราบรื่นกับสหรัฐอเมริกา จวบจนเกิดเหตุการณการเขนฆาประชาชน ณ จตุรัส
เทียนอันหมึน ในป 2532 ฮองตาอูซ่ึงในตอนนี้รูจักกันในนาม ‘แฮร่ี อู’ ใชความพยายามอยางยิ่งยวด
ในการปาวรองใหชาวอเมริกันรับรูถึงการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ดวยเหตุนี้เอง นายอูจึงกลายเปนนักตอสูเพื่อสิทธิและเสรีภาพ และมีสายสัมพันธอันแนนแฟนกับ
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ขบวนการสิทธิมนุษยชน มิเพียงเทานั้น นายอูยังไดรับเชิญจากคณะกรรมาธิการชุดตางๆ แหง 
รัฐสภาอเมริกัน เพื่อขอความเห็นและขอมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นักธุรกิจก็ตองการ 
ขอมูลจากนายอูดวย เพราะตองการประเมินภาวะการเสี่ยงในการลงทุนในประเทศนั้น ในเวลาตอมา
นายอูก็แปลงสัญชาติเปนคนอเมริกัน

การที่นายอูตองถูกจองจํ าในคายกักกันแรงงานอยูถึง 19 ป และตองเผชิญ 
วบิากกรรมแหงชีวิต จนสุขภาพกายเสื่อมโทรมและสุขภาพจิตเสื่อมเสีย ทํ าใหนายอูมิอาจลืมเลือน
เพื่อนรวมชาติที่ไดรับเคราะหกรรมในคายกักกันเหลานั้น มโนธรรมสํ านึกกระตุนใหนายอูตอง
กระทํ าการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อเพื่อนรวมชาติเหลานี้ และนี่เองที่เปนที่มาของหนังสือเร่ือง Lao 
Gai : The Chinese Gulag

“เหลาไก” เปนระบบการปฏิรูปแรงงาน (labour reform system) แตการปฏิรูปแรง
งานดังกลาวนี้มิไดมุงเนนการพัฒนาทักษะหรือฝมือ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองครวม 
หากแตมุงเปลี่ยนแปลงความคิด เหลาไกจึงมีสภาพเสมือนหนึ่งคาย ‘ฝกอบรม’ ทีมุ่งเนน ‘การดัด
สันดาน’ โดยทีไ่ดประโยชนจากการใชแรงงานในการผลิตดวย

ฮองตาอูช้ีใหเห็นวา คายกักกันแรงงานมีมากอนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมี
ระบบเหลาไก เยอรมนใีนยคุนาซีมีคายกักกันตั้งแตป 2476 มีผูถูกจองจับประมาณ 7.82 ลานคน โดย
ทีม่คีนรอดตายไมเกิน 700,000 คน คายกักกันแรงงานในสหภาพโซเวียตเริ่มมีในยุคเลนินในป 2460 
และขยายตัวอยางรวดเร็วในยุคสตาลิน โดยที่มีคนตายในคายกักกันเหลานี้จํ านวนมาก หนังสือ 
บางเลมเสนอตัวเลขประมาณการสูงถึง 10 ลานคน ผูคนในโลกตะวันตกไดรับทราบเรื่องราวของ
คายกักกันแรงงานในสหภาพโซเวียตจากหนังสือเร่ือง The Gulag Archipelgo ของ Aleksandr 
Isayevich Solzhenitsyn ซ่ึงลักลอบสงออกไปตีพิมพในโลกตะวันตกในป 2516 การเปดโปง 
อัปลักษณะของสังคมโซเวียตเชนนี้ ยังความโกรธแคนแกผูนํ าโซเวียตอยางมาก โซลเซ็นนิตสิน 
ถูกจบักุม และตอมาถูกเนรเทศออกนอกประเทศในป 2517

เหลาไกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็คือ Gulag ในสหภาพโซเวียต ดวยเหตุนี้นาย
อูจึงเรียก “เหลาไก” วา The Chinese Gulag ซ่ึงประมาณวามี 990 คาย และมีแรงงานนักโทษกวา
ลานคน การสืบคนตัวเลขเหลานี้เปนไปดวยความยากลํ าบาก เมื่อฮองตาอูเขียน Laogai : The 
Chinese Gulag รางแรกเสร็จเรียบรอยในเดือนธันวาคม 2533 เขามีโอกาสกลับไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีอีก 2 คร้ัง เพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม และพบวาจํ านวนคายกักกันแรงงานมีมากขึ้น

การใชแรงงานนักโทษหรือแรงงานที่ถูกบังคับใหทํ างาน (forced labour) เปนการ
กระท ําที่ละเมิดสิทธิพื้นฐานของแรงงาน ซ่ึงขัดตอขอตกลงระหวางประเทศของ ILO และขัดตอกฎ 
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ขอบังคับขององคการการคาโลก (WTO) สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงกลายเปนเปาของสังคมโลก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโยโรป ดวยเหตุดังนี้จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ผูนํ า
จนีโกรธแคนนายอู นายอูมไิดหยุดเพียงเทานี้ หากยังไดชวย BBC และรายการ 60 Minutes ผลิตภาพ
ยนตรสารคดี ซ่ึงไมเพียงแตเปดโปงการใชแรงงานในคายกักกันในการผลิตสินคาเพื่อการสงออก
เทานั้น หากยังเปดโปงการขายอวัยวะของนักโทษที่ตายโดยที่มิไดรับความยินยอมจากเจาของ 
อีกดวย

ฮองตาอูกลับไปเมืองจีนหลายครั้งหลังจากการแปลงสัญชาติ คราวนี้ถือหนังสือ 
เดนิทางอเมริกัน คร้ังสุดทายเขาไปทางดานชายแดน Kazakhstan แลวถูกจับเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2538 ทางการจีนมิไดแจงใหกงสุลอเมริกันเขาเยี่ยมนายอูภายใน 48 ช่ัวโมง ซ่ึงเปนการละเมิด 
สนธิสัญญาระหวางประเทศทั้งสอง ไมมีการตั้งขอหาในชั้นตน แตตอมาก็กลาวหาวาเปนจารชน
และนํ าความลับของทางราชการออกเผยแพร คร้ันปลายเดือนกรกฎาคม ทางการจีนก็ออกขาววา
นายอูสารภาพผิด พรอมทั้งถายวิดีโอเร่ือง “Just See the Lies of Hongda Wu” ความยาว 13 นาที 
จ ําหนายในราคา 3,000 ดอลลาร อยางไรก็ตาม BBC ยงัคงยนืยันความถูกตองของเนื้อหาภาพยนตร
สารคดีที่นายอูรวมถายทํ ากับ Susan Roberts

ในปลายเดือนกรกฎาคมนั้นเอง นายวอรเรน คริสโตเฟอร (Warren Christopher)  
รัฐมนตรวีาการกระทรวงตางประเทศอเมริกันกลาวเตือนผูนํ าจีนวา หากทางการจีนไมปลอยตัวนาย
อู การประชุมระหวางประธานาธิบดีคลินตันกับนายเจียงเซอะหมนิ มิอาจเปนไปได แมเจาหนาที่จีน 
จะอางวานายอูท ําความผิดทางอาญา ตองรอใหศาลพิจารณาคดี คร้ันเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ศาลเมือง 
อูหัน มณฑลหูเปย ก็พิพากษาลงโทษนายอูใหจ ําคุก 15 ป แลวใหเนรเทศออกนอกประเทศในวัน 
ตอมา กอนที่นายปเตอร ทารนอฟ (Peter Tarnoff) ปลัดกระทรวงตางประเทศอเมริกันจะเดินทางถึง
นครปกกิ่ง เพื่อเจรจาฟนฟูสัมพันธไมตรีระหวางประเทศทั้งสอง

อัปลักษณะในสังคมจีนยังมีอีกมากมายนัก สํ าหรับฮองตาอู การเปดโปงใหนานา
อารยประเทศไดรับทราบถึงอัปลักษณะเหลานั้น เปนยุทธวิธีในการกดดันใหผูนํ าจีนแกไข 
อัปลักษณะดังกลาว ฮองตาอูไมตองการใหเพื่อนรวมชาติตองเผชิญวิบากกรรมดังที่เขาไดเผชิญ 
มาแลว


